
O ministro da Educa-
ção Cid Gomes disse on-
tem que vai dialogar com 
professores, que serão 
valorizados.  PÁGINA 18
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DÓLAR    R$ 2,691  (compra) R$ 2,692  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,650  (compra) R$ 2,800  (venda)
EURO   R$ 3,231  (compra) R$ 3,235  (venda)
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l Jaques Wagner vai encaminhar recomendações da CNV. Página 18

l Sete apenados não retornam a presídios após festas. Página 13 

l Crônica de William Costa aborda a sabedoria de Tolstói. Página 2

l Ministro garante conclusão da transposição este ano. Página 19

Sol com muitas 
nuvens e chuva

Cresce a
proteção 

às mulheres
Atualmente em João Pessoa mais de 15 

mulheres em situação de risco usam o celular 
com o aplicativo SOS Mulher, que garante aten-
dimento imediato em caso de ameaças. Essa e 
outras ações ampliaram as políticas públicas 
de defesa da mulher na Paraíba.  PÁGINA 13

20Caderno

Políticas

Cálculo do mínimo pode mudar

SAÚDE PÁGINA 25 

Atendimento 
odontológico no
Cais funciona 
sábado e domingo

 

Esportes

DiREito PÁGINA 3 

Ministério Público 
proíbe entrada
de menores em
shows e boates

 

Cais funciona no Cristo Redentor

O Governo Federal vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de mudança do cálculo atual do salário 
mínimo. A informação foi divulgada ontem pelo novo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa.  PÁGINA 19

Baile Tropical traz
Patricktor4 à capital 

PÁGINA 5

CLIMA Um dia de chuva, ontem na capital. E o fenômeno 
continua no Estado neste final de semana.  PÁGINA 14

PÁGINA 21 

Amadeu assume a
presidência da FPF
e agradece o apoio 
de Rosilene Gomes

 

ÚltimasParaíba
Ministro promete
mais apoio para
os professores
e reconhecimento

 

Veículos que 
transportam os
estudantes vão
ser vistoriados

 

Nota eletrônica
ao consumidor
tem data para
entrega adiada

 

Começa segunda-fei-
ra a vistoria dos veículos 
que transportam escola-
res em João Pessoa, infor-
ma a Semob.  PÁGINA 15

A Receita Estadual 
adiou para 15 de julho 
a data obrigatória para 
emissão da nota fiscal 
eletrônica.  PÁGINA 3

PÁGINA 3 

Walter Aguiar (E) tomou posse como superintendente do Sebrae-PB

FOTO: Geraldo Varela
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Paraibano começa 
no próximo dia 17 

FOTO: Evandro Pereira

Sebrae Paraíba
dá posse à
nova diretoria 
executiva
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Num dos pronunciamentos mais mar-
cantes de sua vida pública, recheado de 
imagens poéticas e fundamentado em 
números e indicadores que expressam a 
dimensão do crescimento econômico da 
Paraíba neste último quatriênio, o go-
vernador Ricardo Coutinho tomou posse, 
quinta-feira passada, de seu novo man-
dato, reafirmando o compromisso de po-
tencializar a máquina administrativa do 
Estado e adequá-la para o enfrentamento 
dos desafios que estão por vir.

Na busca incansável de novos para-
digmas para a gestão pública, o governa-
dor relembrou as dificuldades que teve 
de superar no início do primeiro man-
dato, há quatro anos. Afinal, ao romper 
com práticas que engessavam as poten-
cialidades de crescimento da Paraíba, 
o governo tornou-se alvo dos “grupos e 
grupelhos” que, com “bombardeios e bra-
vatas”, a todo tempo tentaram confundir 
a opinião pública.

Nada disso vingou porque, como dis-
se o próprio Ricardo Coutinho, “a tudo 
enfrentamos com cabeça erguida, com a 
espinha ereta e o coração tranquilo, pois 
em meio à balbúrdia dos setores descon-
tentes, conseguíamos escutar os sussur-
ros das massas desvalidas. Foi a elas que 
demos ouvidos. Foi nelas que nos inspira-
mos. E é desse diálogo que está surgindo a 
nova face da Paraíba”.

O período 2011/2014 também se ca-
racterizou pela institucionalização da 
partilha do poder, através do Pacto Pelo 
Desenvolvimento, uma experiência sem 
similar no país, pela qual as prefeituras 

foram convocadas a dividir com a admi-
nistração estadual a elevação dos indi-
cadores sociais de suas regiões. Pela pri-
meira vez não foi considerado o nome da 
pessoa ou o partido que ela representava 
à frente de sua edilidade, mas sim a po-
pulação que essas autoridades incorpora-
vam. E onde foi possível firmar parcerias, 
a vida melhor ou a olhos vistos.

Neste quatriênio que agora se inicia, a 
lógica governamental se mantém na mesma 
pisada, como ressaltou o governador, mas 
as estratégias gerenciais e ferramentas 
públicas, em busca desse aperfeiçoamento, 
ganham novos contornos. Vale transcrever 
o que disse o chefe do Executivo sobre o 
trabalho que está por vir: “Estamos todos 
aqui, concluindo um ciclo e iniciando outro. 
Superando obstáculos, corrigindo rumos e 
acertando o passo. Reafirmando o compro-
misso assumido nas urnas de trabalhar, in-
cansavelmente, em benefício da população, 
sempre em busca de uma vida melhor para 
todos e todas. Superando os próprios limi-
tes para atingir as metas traçadas. Nossa 
comparação será com nós mesmos. Tere-
mos que ter melhores resultados, errando 
menos, ajustando setores, substituindo pe-
ças, promovendo mudanças e sendo impla-
cáveis com a corrupção”.

É fora de dúvida que os indicadores 
sociais e econômicos da Paraíba são bem 
mais positivos do que há quatro anos. A 
economia cresceu, o Estado se desenvol-
veu, mas é preciso acelerar e ampliar os 
resultados desse crescimento. É indispen-
sável garantir que os avanços já obtidos 
sejam imunes a retrocessos.

Editorial

Crônica

Sem retrocessos

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Para pensar e viver

“Simplesmente imagine que o obje-
tivo de sua vida é apenas o da sua felici-
dade – a vida torna-se então uma coisa 
cruel e sem sentido. É preciso que assu-
ma o que a sabedoria da humanidade, o 
seu intelecto e o seu coração lhe dizem: 
que o sentido da vida é o de servir à for-
ça que o mandou para este mundo. En-
tão a vida se transforma em uma cons-
tante alegria.”

A beleza transcendente deste pen-
samento do escritor russo Leon Tolstói 
(1828-1910) levou-me a escolhê-lo para 
ser epígrafe do primeiro artigo do ano 
novo. Não é um fragmento de um texto 
mais longo – um romance, por exemplo -, 
mas um dos ensinamentos que ele selecio-
nou para o dia 3 de janeiro de seu célebre 
“Calendário da Sabedoria”, obra que lhe 
teria custado 15 anos de trabalho.

A ideia de um calendário que reu-
nisse pensamentos originais e excertos 
de textos clássicos, no campo da filoso-
fia, da religião etc., surgiu por volta de 
1880. Tolstói já tinha publicado “Guerra 
e Paz” e queria oferecer “um pensamen-
to sábio para cada dia do ano”, retirados 
de seu “Círculo de Leituras”, que incluía 
a Bíblia, Buda, Lao-Tzé, Pascal, Marco 
Aurélio etc.

Em uma carta endereçada ao seu se-
cretário, Chertkok, Tolstói revelou que 
era nutrido de uma grande força inte-
rior, gerada na calma e na felicidade que 
sentia ao entrar em sintonia com o pen-
samento de Sócrates e Epicteto, entre 

outros filósofos da antiguidade greco
-romana. Para isso, despendeu enorme 
esforço e chegou a preparar três edi-
ções, até dar-se por satisfeito.

O autor de “Anna Karenina” – ou 
“Anna Kariênina”, como prefere o nos-
so amigo e tradutor Rubens Figueiredo 
– iniciou a coleta de textos exatamente 
em uma virada de ano – no caso, de de-
zembro de 1902 e janeiro de 1903. Esta-
va já velho e doente, mas esta condição 
lhe deu a energia espiritual que necessi-
tava para concluir e enviar o livro a seus 
editores. 

De acordo com Peter Sekirin, que as-
sina a apresentação do livro, o “Calendá-
rio da Sabedoria” (com o título original 
“Pensamentos de Homens Sábios”) teve 
sua primeira edição em 1904. O livro 
teve mais três edições com Tolstói ainda 
vivo, entre 1904 e 1910, todas apresen-
tando subtítulos distintos – “O Caminho 
da Vida”, “Círculo de Leituras” e “Um 
Pensamento Sábio para Cada Dia”.

Na introdução, Tolstói explica que 
buscou os pensamentos reunidos em 
seu “Calendário”em um número muito 
grande de obras e coletâneas. “Espero 
que os leitores deste livro possam expe-
rimentar o mesmo sentimento de bene-
volência e elevação que eu experimentei 
ao trabalhar em sua criação, e que torno 
a experimentar quando o releio todos 
os dias, trabalhando na ampliação e no 
aprimoramento da presente edição”, 
conclui o autor.

 

O ‘Calendário da Sabedoria’ reúne pensamentos para cada 
dia do ano, selecionados pelo escritor russo Leon Tolstói”.

O engenheiro Eurípedes Balsa-
nufo de Sousa Melo, que passou 
pela   Docas da Paraíba, saiu da 
equipe do novo governador do 
Rio Grande do Norte, Robinson 
Farias,  sem entrar. Convidado 
para chefiar  a Secretaria de Es-
tado de Planejamento e Finan-
ças, foi abatido em pleno voo 
por um relatório do Tribunal de 
Contas da Paraíba, apontando 
uma série de supostas irregu-
laridades cometidas quando 
presidente da Companhia Do-
cas. O governador pediu para 
desconsiderar o pedido.

De passagem por João Pessoa, divulgando seu livro “O 
Nó do Ensino Médio”, o professor paraibano Moaci Alves 
Carneiro, uma das maiores autoridades do país em Edu-
cação, faz um balanço nada positivo dos quatro anos do 
Governo Dilma, com relação à Educação.
Para ele, o único ponto positivo foi o avanço no Ensino 
Técnico, com destaque para o Pronatec. Porém, conde-
nou a falta de uma abordagem mais positiva na questão 
do analfabetismo, a forma de avaliação e organização 
do Enem e o descaso com o Plano Nacional de Educação. 
Moaci tem 41 livros publicados na área, foi reitor da 
UEPB e é consultor de vários órgãos nacionais e interna-
cionais, inclusive, da  ONU.

ALTOS E BAIXO NA EDUCAÇÃO

ESPÍRITA

REAGINDO
Contrariando os “corvos” e outras aves agourentas espalhadas pelas redes sociais, que chegaram  
a dá-lo como morto, Pinto do Acordeon, internado no Instituto de Medicina Integral Professor Fer-
nando Figueira, em Recife, já deixou a UTI e se encontra em plena recuperação. O cantor, que passou 
por angioplastia, tem problemas de cicatrização por conta do diabetes.  Dentro de no máximo 15 
dias, vai estar nos palcos a trabalho. Tomara!

CAPACITAÇÃO CISTERNAS
O incansável missionário 
espírita, de renome inter-
nacional, Divaldo Franco, 
aos 87 anos, profere pa-
lestra hoje dentro das co-
memorações dos 99 anos 
da Federação Espírita da 
Paraíba. Abordará o tema 
“Céu e Inferno” pelo prisma 
da Justiça Divina e, ainda 
no seminário extensivo 
às comemorações, falará 
sobre o livro psicografado 
“Vivendo com Jesus”. O 
evento ocorre na sede da 
própria federação.

Gestores municipais interessados 
em participar de capacitação à 
distância sobre o Sistema de Con-
dicionalidades do Programa Bolsa 
Família já podem fazer inscrição. As 
vagas são destinadas a gestores do 
programa e do Cadastro Único que 
acompanham famílias em descum-
primento das condicionalidades. No 
entanto, coordenadores e equipes 
técnicas municipais e estaduais das 
áreas de Saúde, Educação e Assis-
tência Social também podem parti-
cipar. As inscrições devem ser feitas 
pela internet no portal do Ministé-
rio do Desenvolvimento Social.

O DNOCS garante que está 
concluindo a implantação de 
75 mil cisternas de polietileno 
na Paraíba, Ceará e Pernambu-
co. Um total de  42.619 são 
instalados em parcerias com 
os Governos Estaduais. A ini-
ciativa, que faz parte do Pro-
grama Água para Todos, sob a 
coordenação do Ministério da 
Integração Nacional, prioriza 
a população que vive no Se-
miárido brasileiro e encontra-
se em situação de extrema 
pobreza. A iniciativa beneficia 
32.880 famílias.

UN Informe
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

Em seu discurso de posse para o segundo mandato, o go-
vernador Ricardo Coutinho (PSB) não diferiu da partitura 
executada pelos seus demais colegas nos 27 Estados 
brasileiros. Ou seja, a austeridade e o combate à corrup-
ção em primeiro lugar. No caso da Paraíba, com a vanta-
gem de já existir um  certo equilíbrio nas contas públicas 
conquistado ao longo dos últimos quatro anos. Ou seja, 
ele é senhor das ações e com maior controle para facilitar 
a correção de rotas, quando isso se fizer necessário.
O que não é o caso, por exemplo, em Brasília, onde o também pessebista Rodrigo Rollemberg pegou a casa 
desarrumada, salários em atraso e dívidas nas alturas. Ou como Flávio Dino (PCdoB), no Maranhão, onde 
sequer teve direito à transição do Califado dos Sarney e não sabe o que vai encontrar na “caixa-preta”.
São situações distintas, mas independente de como cada Estado se encontre, a palavra de ordem é 
economizar os recursos, otimizar os serviços, com a certeza de que os recursos federais em 2015 
não cairão facilmente. Ninguém sabe, inclusive, como vêm os “pacotes” de Joaquim Levy e suas 
consequências. E não vem maneiro. A dimensão do aperto pode ser mensurada na mudança de rota 
de Dilma que, em campanha, prometeu não mexer em conquistas sociais  “nem que a vaca tussa”. 
Mexeu em seguro-desemprego, pensões e aposentadorias, revoltando as centrais sindicais não 
aliadas. Ou seja, este ano a vaca já tossiu. O resto é imprevisibilidade!
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RE adia obrigatoriedade da Nota Fiscal 
Eletrônica ao Consumidor (NFC-e)
Prazo só passa a valer 
agora a partir de 1º de 
julho do corrente ano

A Secretaria de Estado 
da Receita adiou para 1º de 
julho de 2015 a obrigato-
riedade da emissão da Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrô-
nica (NFC-e) para as empre-
sas varejistas que possuem 
faturamento superior a R$ 25 
milhões no ano. A implanta-
ção do novo serviço da NFC-e 
seria iniciado neste mês de 
janeiro. A portaria 283, já pu-
blicada no Diário Oficial do 
Estado, altera o calendário 
de implantação da NFC-e no 
Estado da Paraíba. 

O secretário de Estado 
da Receita, Marialvo Laurea-
no, revelou que o adiamento 
foi realizado por atender a 
uma reivindicação “de parte 
da classe empresarial do Es-
tado. Entretanto, a Receita 
Estadual ficará aberta para 
novas adesões espontâneas 
ao novo sistema, indepen-
dente do porte do estabe-
lecimento neste primeiro 
semestre. Atualmente, a Re-
ceita Estadual já possui 112 
empresas varejistas creden-
ciadas para emitir NFC-e no 
Estado”, declarou.

Segundo Marialvo Lau-
reano, no primeiro semestre 
deste ano, antes de entrar 
em vigor a obrigatoriedade, 
a Receita Estadual vai “lan-
çar um programa de educa-

ção fiscal para a conscien-
tização dos consumidores 
paraibanos sobre a nova tec-
nologia e a importância da 
exigência do cupom fiscal no 
ato da compra de qualquer 
produto”, adiantou.  

De acordo com o novo 
calendário, a partir de 1º de 
julho de 2015 ficarão obri-
gados a emitir Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) os estabelecimentos 
varejistas com faturamen-
to superior a R$ 25 milhões 
no exercício de 2013. Na se-
quência, a partir de 1º de ja-
neiro de 2016, serão os esta-
belecimentos varejistas com 
faturamento superior a R$ 9 
milhões, com base também 
no exercício de 2013. O cro-
nograma de migrações segue 
a cada seis meses até o dia 1º 
de julho de 2017 (veja o qua-
dro completo).

A implantação do novo 
serviço da Nota Fiscal de Con-
sumidor Eletrônica (NFC-e), 
lançado no mês de julho do 
ano passado de forma experi-
mental, tem como objetivo re-
duzir os custos das empresas 
varejistas com a dispensa do 
uso de impressora fiscal ECF 
(Emissor do Cupom Fiscal). 

A nova nota eletrônica 
cria também a possibilidade 
de abrir novos caixas de pa-
gamento com impressoras 
não fiscais. Já o consumidor, 
além da compra ficar mais 
simplificada, terá a facilidade 
de acesso aos documentos 

Rede estadual já 
matrícula novatos

As matrículas para os alunos 
novatos na rede estadual de ensino 
começaram ontem e continuam até o 
dia 30 deste mês, podendo acontecer 
durante todo o ano letivo, caso o es-
tudante venha transferido de outra 
instituição de ensino. Os alunos vete-
ranos foram matriculados automati-
camente durante o mês de dezembro 
de 2014. O Governo do Estado está 
oferecendo 100 mil novas vagas na 
rede estadual e garante vagas para 
todos os alunos. 

No ato da matrícula os pais ou 
responsáveis preenchem um formulá-
rio e devem entregar a documentação 
necessária, que é a seguinte: duas 
fotos 3×4, certidão de nascimento ou 
RG e o histórico escolar. O ano letivo de 
2015 terá 202 dias letivos e começa-
rá no dia 9 de fevereiro para os cursos 
diurnos e noturnos. As Gerências 
Regionais de Educação (GRE) deverão 
organizar postos de informações so-
bre as vagas de cada escola e utilizar 
estratégias de divulgação, em conjun-
to com os diretores das escolas. An-
tes do início do ano letivo acontecerá 
o planejamento, que em 2015 será 
realizado de 2 a 6 de fevereiro. 

MPPB regulamenta 
menor em evento

Portaria regional conjunta do 
Ministério Público da Paraíba (MPPB) 
e do Poder Judiciário regulamenta a 
entrada e permanência de menores 
de 18 anos em bares, casas de espe-
táculos, bailes e promoções dançantes 
abertos ao público em geral, shows, 
boates, danceterias e congêneres, nos 
municípios de João Pessoa, Cabedelo 
e Lucena, na Região Metropolitana da 
capital paraibana. A portaria será pu-
blicada e entrará em vigor na próxima 
quinta-feira (8). O Artigo 1º da Portaria 
001/2015 proíbe a entrada de crianças 
e adolescentes menores de 16 anos de 
idade desacompanhados dos pais ou 
responsável nos estabelecimentos, 
como bares e boates, e em eventos, 
como shows e espetáculos, enten-
dendo-se “como responsável” o tutor, 
o guardião e o parente em linha reta 
ou colateral até o terceiro grau, desde 
que seja maior de idade. No Artigo 2º, 
prevê que a entrada e permanência de 
adolescentes entre 16 e 18 anos de 
idade incompletos, desacompanhados 
dos pais ou responsável, dependem de 
autorização expressa de qualquer dos 
pais ou responsável legal.

Capturado foragido 
da cadeia de Pombal 

Um trabalho conjunto rea-
lizado pelas Polícias Civil e Militar, 
ontem, na cidade de Pombal, no 
Alto Sertão da Paraíba, resultou na 
prisão de Hélio Bezerra de Carvalho, 
conhecido como “Jipim”. Foragido da 
cadeia pública da cidade desde fe-
vereiro de 2011, ele é considerado 
muito perigoso pela polícia.

Durante uma das tentativas 
de prisão o acusado trocou tiros com 
a polícia, invadiu uma rádio, rendeu 
os funcionários e fez ameaças aos 
policiais em um programa jornalísti-
co, depois fugiu. Desde então, foram 
realizadas várias buscas para en-
contrá-lo e durante as investigações 
do serviço de inteligência do Grupo 
Tático Especial (GTE) da Polícia Civil, 
eles descobriram que Jipim estava 
usando os documentos do irmão que 
é muito parecido com ele para escapar 
do cerco policial. A polícia recebeu a in-
formação que ele ia passar o réveillon 
em Pombal. Então montou a campana 
e surpreendeu-o no centro da cidade. 
Sem ter como escapar, ele se entregou 
e foi ouvido, em seguida encaminhado 
para a cadeia pública do município.

Novo cronograma da implementação

PERÍODO ATIVIDADES 

Em 1º de julho de 2015

Em 1º de janeiro de 2016

Em 1º de julho de 2016

Em 1º de janeiro de 2017

Em 1º de julho de 2017

Serão obrigados a emitir Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) empresas varejistas com faturamento superior a 

R$ 25 milhões com base no exercício de 2013

Os estabelecimentos varejistas com faturamento 
superior a R$ 9 milhões no exercício de 2013

Estabelecimentos varejistas com faturamento superior 
a R$ 5,500 milhões no exercício de 2014

Estabelecimentos varejistas com faturamento
superior a R$ 3,600 milhões no exercício de 2014

Demais estabelecimentos varejistas enquadrados 
do Regulamento do ICMS-PB

FONTE: Portaria 283 do Diário Oficial do Estado de 2014

fiscais, que ficarão arquiva-
dos de forma eletrônica, no 
Portal da Receita Estadual 
(www.receita.pb.gov.br), o 
que vai garantir autenticida-
de de sua transação comer-
cial. Na prática, o consumidor 
passa a ter com a nova tecno-
logia acesso à nota fiscal na 
hora que precisar, via meio 
eletrônico. Contudo, a em-
presa continua sendo obriga-
da a imprimir de impressoras 
convencionais o cupom fiscal.

Segundo o chefe do 
Núcleo de Análise e Plane-
jamento de Documentos 
Fiscais da Receita Estadual, 
Fábio Roberto Silva Melo, a 

principal vantagem dessa 
nova nota eletrônica é o fator 
custo para os contribuintes. 
“As empresas do varejo pas-
sarão a utilizar a impressora 
não fiscal na nota impressa 
ao consumidor. A compra 
de impressora comum pelo 
varejo é bem mais em conta 
que a impressora fiscal. Ela 
custa, aproximadamente, um 
terço do custo da impressora 
fiscal”, declarou.

Leitura em QR Code
Com o novo serviço da 

NFC-e, a tecnologia será um 
aliado dos contribuintes e 
consumidores. O consumidor 

poderá fazer a leitura pelo 
QR Code impresso no docu-
mento emitido na hora da 
compra, via smartphones ou 
tablets, para ter as informa-
ções eletronicamente arma-
zenadas no Portal da Receita 
Estadual. O cliente também 
poderá consultar a nota no 
portal ou receber tudo via 
e-mail. O código QR-Code 
será impresso no Documen-
to Auxiliar da Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica 
(DANFE NFC-e), que conterá 
mecanismo de autenticação 
digital, baseado em código 
de segurança fornecido pela 
SER ao contribuinte.

Vinte e seis can-
didatos aprovados 
em concurso público 
poderão tomar posse 
como servidores do 
Tribunal do Traba-
lho da Paraíba (13ª 
Região) na próxima 
terça-feira, 6, em so-
lenidade coletiva às 
9h30, no auditório 
do Tribunal Pleno, na 
sede do TRT. Os apro-
vados têm até esta se-
gunda-feira (5), para 
a apresentação da do-
cumentação exigida. 
Somente os que cum-
prirem o que determi-
na a legislação serão 
empossados na terça.

O presidente do 
TRT, desembargador 
Carlos Coelho publi-
cou, na edição 247 do 
Diário Oficial da União 
(DOU) - Seção 2, do 
dia 22 de dezembro 
passado, a convocação 
dos candidatos apro-
vados e que foram no-
meados no último dia 
18, por meio do ATO 
TRT GP nº 609/2014, 
para apresentação de 
documentos.

No dia oito de 
maio de 2013, o Tri-
bunal do Trabalho 
da Paraíba (13ª Re-
gião) abriu concurso 
público oferecendo 
33 vagas em diver-
sas especialidades e 
para a realização do 
concurso.

Concursado 
do TRT será 
empossado 
na 3ª feira

O governador Ricardo 
Coutinho participou, ontem, 
da solenidade de posse da 
nova diretoria executiva do 
Sebrae Paraíba, realizada no 
auditório do Centro de Edu-
cação Empreendedora do ór-
gão. Na ocasião, ele afirmou 
que pretende ampliar as par-
cerias e convênios em bene-
fício dos micro e pequenos 
empreendedores.

Foram empossados o 
engenheiro Walter Aguiar, na 
superintendência do Sebrae; 
o economista Luiz Alberto 
Amorim, na diretoria técni-
ca; Neto Franca, na diretoria 
administrativa financeira; e 
Francisco Buega Gadelha, na 
presidência do Conselho De-
liberativo dos órgãos. Os em-
possados cumprem mandato 
até dezembro de 2018. 

Em pronunciamento, o 
governador Ricardo Couti-
nho lembrou que o Governo 
do Estado e o Sebrae Paraíba 
possuem 15 convênios e con-
tratos e que pretende nestes 
próximos quatro anos poten-
cializar mais essas parcerias, 
pois considera as micro e pe-
quenas empresas o “tesouro” 
da Paraíba. “As pequenas em-
presas são responsáveis por 
mais de 70% dos empregos 
formais na Paraíba e possuem 
uma das maiores taxas de 
longevidade do país. Esse te-
souro precisa ser estimulado, 
porque vai ajudar a Paraíba 
a chegar numa posição cada 
vez mais superior”, ressaltou. 

Ricardo Coutinho disse 
ainda que o Governo do Es-
tado e o Sebrae também te-
rão uma tarefa essencial no 
desenvolvimento do turismo 
com um ritmo forte na atra-
ção de grandes eventos com 
o Centro de Convenções, mas 

Estado quer ampliar as parcerias
POSSE nO SEBRAE

também profissionalizando 
os recursos humanos, a gas-
tronomia, o artesanato e a 
identidade cultural do povo. 
“Essa é uma caminhada que 
está sendo feita em parceria 
com o Sebrae e o Sistema S, 
que são órgãos altamente 
qualificados.  Minhas expec-
tativas são as melhores pos-
síveis com a nova diretoria”, 
afirmou. 

O novo superintendente 
do Sebrae PB, Walter Aguiar, 
dedicou o momento de sua 
posse ao ex-superintendente 
e amigo Júlio Rafael, que fale-
ceu há dois anos e deixou uma 
marca muito forte na institui-
ção e no desenvolvimento das 
micro e pequenas empresas. 
Aguiar destacou que sua meta 
é seguir o que prevê o plane-
jamento estratégico do órgão, 
que é tocar os 102 projetos 
nas áreas do comércio, indús-
tria, artesanato, turismo, edu-
cação empreendedora. 

Ele estacou a necessida-
de de uma reforma tributária 
e trabalhista, a implementa-
ção da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, além da 
oferta de financiamento para 
as micro e pequenas empre-
sas, como mecanismos para 
criação de um ambiente mais 
promissor para os pequenos 
negócios.

De acordo com Walter 
Aguiar, nesses quatro anos de 
mandato, a diretoria executi-
va e o Conselho Deliberativo 
terão a missão de dar mais 
competitividade e aumentar 
a produtividade aos peque-
nos empresários. “O Brasil 
vivencia o problema da baixa 
produtividade e acredito que 
hoje o Sebrae pode contribuir 
para que a economia brasi-
leira se equipare as grandes 
economias mundiais. Isso 
passa pela inovação tecnoló-
gica que, com o aprofunda-
mento da democratização da 

informação, favorece muito 
às micros e pequenas empre-
sas que têm acesso mais fácil 
às ferramentas de planeja-
mento e controle”, observou.          

Na solenidade, o pre-
sidente da Federação das 
Indústrias no Estado da 
Paraíba (Fiep), Francisco 
Buega Gadelha, assumiu a 
presidência do Conselho De-
liberativo Estadual (CDE) da 
instituição. Buega destacou 
a necessidade de um traba-
lho em conjunto entre todas 
as entidades de fomento dos 
pequenos negócios para tor-
nar a Paraíba um Estado cada 
vez mais promissor. “São as 
micro e pequenas empresas 
que irão construir o futuro 
do nosso Estado e dos Esta-
dos mais pobres. Precisamos 
acelerar este processo com a 
criação de uma força de tra-
balho de incentivo aos pe-
quenos negócios”, destacou o 
novo presidente do CDE.

Ricardo Coutinho participou de posse da nova diretoria do Sebrae e disse que quer ampliar parcerias

FOTO: Sebrae/PB
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casa do seu pai
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FOMENTO

Os amantes da música latina serão brindados na noite de hoje com 
uma programação de alta qualidade com a participação de quatro djs

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de janeiro de 2015

Clube do samba 
promove encontro na 
Vila do Porto

MÚSICA

Noite rítmica
André Luiz Maia
Especial para A União

FOTO: Jedson Nobre

A festa Baile Tropical, que circula 
por diversos países do mundo, 
acontece hoje na capital, a par-
tir das 22h, no Papagaio Pira-
ta, na orla do Cabo Branco. O 

evento apresenta um time de DJs que têm 
em comum o trabalho com ritmos latinos e 
caribenhos. Na set list, estão DJ Thales (Bra-
sília), DJ Kylt (João Pessoa), DJ 10zanu (São 
Paulo) e o DJ Patricktor4 (Recife), idealiza-
dor da festa. Os ingressos custam R$ 12 
(antecipado) e R$ 15 (na hora).

O projeto surgiu em 2010, em Belém, 
e desde então já chegou a diversas cida-
des brasileiras, assim como em outros 
países, a exemplo de Argentina, Uruguai, 
EUA, Espanha, Portugal, Áustria, França, 
Eslováquia e Alemanha. “Na época, estava 
tentando criar um evento festivo onde as 
pessoas pudessem ter acesso a essa nova 
música do Pará, representado pelo tecno-
brega de Felipe Cordeiro, Gaby Amaran-
tos e Gang do Eletro, aliado à sonoridade 
de referência desses fenômenos, como o 
carimbó, o merengue, a cumbia, a guitar-
rada e os ritmos africanos”, explica Patri-
ck, em entrevista ao jornal A União.

Nascido na Bahia, Patrick Torquato 
se estabeleceu em Recife com seu traba-
lho de DJ e de produção de festas. Fre-
quentemente, visita João Pessoa e está 
antenado com o cenário atual da música 

paraibana. “Essa nova cena está no re-
pertório da festa. Tocamos Chico Corrêa, 
Cabruêra, dentre outros. É importante 
salientar que a cidade está inserida em 
uma tendência musical mundial, com bons 
representantes. Acho bom enfatizar isso 

para que o público entenda o valor de 
seus artistas locais”, explica.

Ana Mônica Moura, mais conhecida 
por DJ Kylt, é paraibana e toca ativamen-
te há 10 anos, onde metade deste tempo 
construiu a sua experiência na cidade de 

São Paulo. Percorreu vários horizontes 
com o seu som e vem sendo cada vez mais 
reconhecida pela sua engenhosa técnica 
e primorosa pesquisa musical no campo 
das práticas musicais etnográficas. Em 
sua estética sonora, busca adaptar har-
moniosamente para a pista de dança a 
riqueza da música regional e brasileira, 
bem como dos diversos ritmos latinos e 
africanos, aliando-os aos efeitos e beats 
eletrônicos dançantes.

Já Patricktor4 é um dos principais 
DJs e produtores brasileiros da atua-
lidade. Baiano de nascimento, passou 
boa parte da vida girando pelo Norte e 
Nordeste brasileiro, onde viu, ouviu e 
absorveu todas as influências da música 
popular produzida e consumida nestes 
lugares. Como DJ e radialista, Patricktor4 
desconstrói a pluralidade étnica que for-
ma a musicalidade do Brasil, reconec-
tando a seus equivalentes pelo mundo 
que se utilizam dos mesmos elementos 
pra formar outras tendências. 

Nascido em Campina Grande, Fábio 
Inocêncio, ou DJ 10zanu, começou a de-
senvolver seu trabalho de difusão da mú-
sica brasileira em 2007 quando resolveu 
morar na capital. O acesso com a mídia e 
a internet fez ficar mais viável para sua 
peregrinação em outros estados como 
Bahia, Recife, Brasília entre outros, ga-
nhando assim um reconhecimento de 
sua pesquisa enquanto DJ. Atualmente, 
desenvolve um trabalho em São Paulo.

O Dj pernambucano 
Patricktor4 é o 

idealizador do evento 
e uma das atrações 

da programação com 
músicas calientes

DJ Kyut é uma das gratas revelações da música paraibana, sendo bastante requisitada nos bailes
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Vivências
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Todos em casa se aprontavam como podiam 
para a virada do ano. Alguns se antecipavam e to-
mavam banho mais cedo, porque a água, em tempo 
de verão, ficava mais fraca e havia de se juntar 
alguma das últimas chuvas no tonel que ficava em-
baixo da bica, na lavanderia. Eu tinha a obrigação 
de trazer, na volta da missa do Rosário, comprados 
no Luzeirinho,  dois pombos assados com farofa,  
que iriam fazer a festa – juntamente com o peru 
guisado, cevado no quintal de casa.

Vestíamos a melhor roupa, calçávamos os 
sapatos (não eram os melhores porque os únicos), 
penteávamos os cabelos e as mulheres tinham o 
direito de botar um batom melhor, ganho na festa 
de Natal.

Estava chegando a hora de começar os festejos 
de fim de ano, isso que modernamente se chama de 
réveillon. As famílias se reuniam em suas casas, as 
moças iam ver a lapinha da Conceição, mas volta-
vam antes da   meia-noite quando todos estariam 
juntos para saudar o novo ano que chegava e que 
– segundo  minha mãe – “era bom que viesse com 
menos sacrifícios para os pobres”.

Quando faltavam 15 minutos para a meia-noi-
te, todos estavam a postos e os primeiros sinais 
apareciam: os fogos começavam a espocar e alguns 
foguetões mais fortes vindos de Cruz das Armas 
estouravam – eram girândolas que o novo Coman-
dante do 15o R.I. mandou preparar. Os últimos tran-
seuntes passavam quase correndo pela esquina da 
Vasco da Gama, demandando suas casas onde seus 
familiares os esperavam para a festa.

O momento mais esperado era o anúncio da 
meia-noite, com a Rádio Tabajara tocando   os acor-
des do Hino Nacional. Então, todos se abraçavam e 
se  desejavam um Feliz Ano Novo. Comiam as igua-
rias preparadas pela minha mãe, tomavam copos 

 

Novo estilo
O flagrante do recente encontro da pre-

sidente Dilma Rousseff com o governador 
Ricardo Coutinho e auxiliares revela um 
novo estilo. O comum, nas fotos que visuali-
zei no passado, era uma pose para fotógrafo 
com o gestor estadual na cadeira de visita e 
o nacional imponente por trás de uma sisuda 
mesa. Quando muito, ambos sentados em um 
sofá de canto de parece da ampla sala presi-
dencial trocando sorrisos convencionais.

O presidente sentado à cabeceira com 
ministros ao seu lado esquerdo, tendo o 
governador à direita, acompanhado de auxi-
liares, foi a primeira vez. O inédito posicio-
namento dos responsáveis pelo destino do 
nosso Estado e do país, acomodados para 
ouvir os problemas da pequenina Paraíba 
e encaminhar soluções satisfatórias, revela 
a atitude de quem leva projetos sérios para 
serem executados e a acolhida atenciosa de 
quem tem poderes e meios de provê-los.

Um encontro com o chefe da nação é even-
to que se reveste de inúmeros protocolos a co-
meçar por espaço na agenda. Os temas a serem 
debatidos são enviados com antecedência e os 
integrantes da reunião previamente acorda-
dos. A não ser quando a Presidência abre suas 
portas para cumprimentos de fim de ano, por 
exemplo, a entrada é quase franca, pois é aber-
ta para parlamentares e membros de outros 
poderes, sem exceção.

Quando o governador Tarcísio Burity re-
solveu apresentar João Agripino Neto como 
candidato à sua sucessão, solicitou audiência 
ao presidente Collor levando o candidato a 
tiracolo e me convidou para acompanhá-lo, na 
qualidade de líder do governo na Assembleia,-
detalhe que não avisou ao protocolo do Palá-
cio do Planalto. Um oficial da marinha, delica-
damente, me comunicou a impossibilidade da 
minha presença na audiência, fato que Burity 
nem tomou conhecimento pois já entrara na 
sala presidencial. Fiquei  fora do encontro, 
e  Collor, pouco tempo depois, ficou fora do 
Palácio, mas essa é outra história.

Lembro esse acontecimento distante 
para estranhar a reclamação pelo fato da 
bancada federal  não ter sido convidada  para 
essa reunião de trabalho com a presidenta. 
Ora, o encontro era para detalhar projetos 
que não estavam na pauta do Congresso, daí 
por que, sendo uma reunião exclusivamen-
te técnica, dispensável a presença da nossa 
aguerrida bancada, segundo entendo. Já esti-
ve certa feita com um presidente, integrando 
a nossa bancada no Parlamento. O encontro 
fora solicitado pela bancada.

No caso atual, não competia, pois, ao 
chefe do Executivo Estadual ampliar a com-
posição dos integrantes da reunião, compe-
tência que viria a ferir as rígidas  normas 
protocolares. A bancada, pela sua liderança 
pode muito bem solicitar encontro com a 
presidenta para discutir os problemas que 
afligem a Paraíba. Seria um reforço na dire-
ção do atendimento aos pleitos em tramita-
ção nas esferas ministeriais. Nada impede 
essa ação solidária e complementar.

Essa a minha visão desse auspicioso en-
contro entre equipes dos governos estadual 
e federal em Brasília cujos resultados foram 
amplamente noticiados. Reclamar por não 
haver participado do encontro, não fica bem 
na fita nem vai melhorar a foto... (Republi-
cado na intenção de que outros encontros 
semelhantes sejam agendados, para o bem 
da Paraíba)

Ramalho
Leite Feliz Ano Novo! 

O ano começou chuvoso. 
Uma sensação de manhãzinha às 
nove horas, que no Sertão cha-
mamos de “alturas”. Tomara que 
o clima daqui imite o de lá, aque-
le clima trombudo se São Paulo, 
com a chuva rebocando os car-
ros rua abaixo. Aonde vão parar? 
Será que a Cantareira tomou 
água dessa vez? Coisa esquisita 
esse clima paulista. Chove que 
só, mas a Cantareira não sobe de 
nível, a chuva não cai naquelas 
bandas. Parece até o inverno do 
Semiárido: um inverno irregu-
lar, com chuvas precipitadas nas 
trovoadas de fim 
de ano e depois 
suspensas, para 
só chover quando 
a lavoura plan-
tada murchar e 
morrer. Seca é 
isso, paulistas. 

O que separa 
São Paulo do Nor-
deste? Minas Ge-
rais. As serras de 
Minas, enormes 
e frias, cheias 
de minérios e de 
História, com seus mártires en-
forcados, crucificados na forca. 
Repare, a forca é uma banda de 
cruz, só que menos cruenta, me-
nos dolorosa. Na forca se pode 
estrebuchar, na cruz se fica pre-
gado, sem a possibilidade de um 
gesto. Um adeus sequer, morren-
do a prestação, lama sabactani. 
A cruz é uma árvore sem som-
bra, um mastro sem vela, um 
navio naufragado no tempo que 
mais demora a passar, o tempo 
da dor.

Mas as Minas Gerais têm um 
pé no Nordeste, a faixa do Norte 

que vai da extrema de Goiás até 
o Espírito Santo. São as terras de 
Montes Claros, a pátria de João 
Chaves, o compositor de “Amo-
te muito”. Ouça essa modinha 
na voz de Maria Lúcia Godoy, a 
grande soprano brasileira, rival 
de Bidu Sayão. Ou mesmo no fia-
po da grande voz de Nara Leão, 
amo-te muito. Com outra seca 
como essa São Paulo vira Cariri. 
Aliás, Von Martius disse que a 
caatinga ia até o Rio de Janeiro. 
Preste atenção que nas fotos das 
praias selvagens do Rio se vê, ali 
e acolá, um cacto acenando para 

o tempo. 
Já pedi a um 

amigo com tráfego 
nos altos escalões 
de Brasília para 
sugerir ao governo 
que mande tradu-
zir a “Flora Brasi-
liensis” na língua 
geral do portu-
guês. Fizeram uma 
tradução esquisita, 
em que a pessoa 
digita a palavra 
desejada e vê o 

resultado no computador. Mas 
não se lê a frase, o período. Ti-
nha de ser bilíngue, uma banda 
em latim, a outra em português, 
como a fantasia de Nelson Fer-
reira (de um lado ela é palhaço, 
do outro é arlequim; metade é 
de seda, o resto é de algodão). 
“Flora Brasiliensis” é a maior 
obra que se escreveu sobre o 
Brasil, nos seus quinze volumes 
alentados. No tempo em que 
se estudava latim nos quatro 
anos do ginásio, mais três no 
Clássico, o texto base bem que 
poderia ter sido o herbário de 

Martius, em vez das fábulas de 
Fedro e dos discursos de Cícero, 
patientia nostra.

Por falar em discurso, du-
rante a chuva de quinta-feira 
a camarada presidente fez um 
para ninguém botar defeito. E 
de improviso, ou decorado, sem 
recorrer ao papel. Ou será que ela 
estava com um sopro eletrônico 
no ouvido? Dona Dilma fez um 
balanço dos governos da esquerda 
e anunciou o que pretende fazer. 
Ela tinha o queixo duro, mas no 
discurso de posse soltou a voz. Só 
não gostei da última frase, pois 
um executivo norte-americano 
disse algo parecido na Segunda 
Guerra Mundial, algo como “o 
difícil faremos agora, o impossí-
vel é uma questão de tempo.” O 
assessor podia ter dado o crédito 
ao gringo.

A comandante nem se 
emocionou. Balançou o verbo 
como se fosse uma parlamentar 
experiente, de calo na língua, ou 
uma professora dando sua aula, 
ou uma advogada fazendo sus-
tentação oral. Falou melhor de 
que Lula, um dos maiores orado-
res do Brasil, com um poder de 
convencimento do outro mundo, 
do primeiro mundo. Ela não se 
emocionou nem quando relem-
brou que é uma sobrevivente 
da História, pois conheceu o 
cárcere e a tortura onde tantos 
morreram. Depois sobreviveu à 
doença brava, da qual nem todos 
escapam. A comandante desceu 
da cruz duas vezes; os soldados 
pregaram mal os cravos nas 
mãos, nos pés, no coração da 
guerrilheira.

(Sitônio escreve terças, 
quintas e sábados)

A tribuna da cruz

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

de guaraná e iam dormir felizes e satisfeitos.                                                   
Quarta-feira foi  tudo diferente. O DSEC (De-

partamento de Serviços Elétricos da Capital) não 
desligou as luzes da cidade, a sirene da Portela não  
jogou sobre as casas empoeiradas da Ilha do Bispo 
o seu som estridente,  anunciando que o ano velho 
se foi. As garrafas de guaraná Dore, os pratos de 
pombo assado, os pedaços de peru com farofa e a 
cerveja Teutônia que minha irmã tinha botado pra 
gelar no tonel d’água fria – nada disso  esteve sobre 
a mesa.

Dentro da casa da minha memória,  eu fui  pro-
curá-lo no quarto, ali onde ele sempre se escondia 
do alvoroço, ajoelhado diante de uma vela acesa em 
devoção a Nossa Senhora da Conceição. Mas, ele  lá 
não estava e a imagem da Santa também  sumiu. 
Que foi feito dele,  que nem se despediu de nós, logo 
ele que prometera estar conosco todos os finais de 
ano?

Não tem mais casa, não tem mais quarto, não 
tem mais Santa, não tem mais pai.

Dele, porém, ficaram para sempre os votos 
escritos, naquela noite, com sua bela caligrafia,  na 
caderneta que consegui resgatar dentre algumas 
coisas que  nos deixou quando se foi  em 1990:

“Quando escrevo estas linhas, o relógio da cô-
moda marca  23 horas e 50 minutos e o calendário  
da parede espera eu tirar sua última folha,  de 31 de 
dezembro de 1950: daqui a dez minutos vai começar 
um novo ano. Elevo minhas preces ao Criador, pedin-
do que o ano que começa  traga  saúde e  felicidades 
para mim, para minha família, para meus parentes 
e amigos.  Feliz Ano Novo para todos! Até  31 de de-
zembro de 1951, se Deus quiser...”

E eu,  embora com  vontade  de chorar,  assi-
no embaixo -  tendo antes  o cuidado de trocar de  
data: em vez de 1951, um feliz 2015 para todos!

Balançou o verbo 
como se fosse 
uma parlamentar 
experiente, de 
calo na língua, ou 
uma professora 
dando sua aula

Artigo Otávio Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
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Feliz Ano Novo? 
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

Em cartaz

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

SERVIÇO

Humor 

Cristovam Tadeu

Operação Big Hero
Hiro Hamada (voz de Ryan Potter) é um garoto prodígio que, aos 

13 anos, criou um poderoso robô para participar de lutas clandesti-
nas, onde tenta ganhar um bom dinheiro. Seu irmão, Tadashi (voz de 
Daniel Henney), deseja atraí-lo para algo mais útil e resolve levá-lo 
até o laboratório onde trabalha, que está repleto de invenções. Hiro 
conhece os amigos de Tadashi e logo se interessa em estudar ali. 
Para tanto ele precisa fazer a apresentação de uma grande inven-
ção, de forma a convencer o professor Callahan (James Cromwell) a 
matriculá-lo. Entretanto, as coisas não saem como ele imaginava e 
Hiro, deprimido, encontra auxílio inesperado através do robô inflável 
Baymax (voz Scott Adsit), criado pelo irmão.

BARTOlO

Funjope inscreve projetos de cultura 
popular para o Carnaval deste ano

Filme tem menino prodígio que criou um robô

É tradicionalíssimo na cultura ocidental, ao alvo-
recer um novo ano, o procedimento de as pessoas se 
almejarem, mutuamente, votos de saúde, amor, paz, 
sucesso e prosperidade. Essa comemoração estende-se 
pelo mundo todo, por todas as geografias, até porque o 
dia 1º de janeiro é consagrado como o Dia Internacio-
nal da Fraternidade.

Feliz Ano Novo! Happy New Year! Glückliches 
neues Jahr! Feliz Año Nuevo! Joyeux Nouvel Na! 
Buon anno! Em Português, Inglês, Alemão, Espanhol, 
Francês e Italiano, para nós os idiomas mais conhe-
cidos, são as expressões usuais que se repetem neste 
período inicial que começamos a marcar na folhinha 
do novo calendário.

A euforia do novo ano que chega se confunde com 
a satisfação que alcançamos por mais uma etapa do 
túnel do tempo que conseguimos atravessar. Porque se 
nessa travessia tivemos dissabores, o próprio tempo se 
encarrega de apagá-los. E o porvir? O que nos dá certe-
za de que vamos mesmo poder contar com a realização 
daqueles votos que nos são agora almejados? 

Como é próprio do ser humano acreditar que o 
futuro a Deus pertence, assim Ele proverá. Pra isso 
serve a esperança, que, acreditamos, é a última que 
morre. Além disso, a esperança sempre renasce com o 
Ano Novo. Aliás, a esperança, com o infinito adiamento 
da sua morte, torna-se verdadeiramente imortal sem 
necessidade de entrar em qualquer academia literária 
ou coisa que o valha. 

Neste começo de 2015, o Ano Novo, infelizmente 
algumas novidades anunciadas pelas diversas mídias 
(as notícias não são mais exclusividade da imprensa) 
chegam derramando água fria na fervura de felicidade 
do povo brasileiro. São medidas que ferem diretamen-
te a bolsa popular, sob pretexto de recuperação da aba-
lada economia brasileira: aumento nas taxas de água 
e de energia elétrica, nos preços dos combustíveis e 
por aí desandam as majorações nos preços de todos os 
produtos e serviços utilizados pelos consumidores.

Como dizer Feliz Ano Novo para os trabalhadores, 
por exemplo, que sofreram drásticas perdas nas suas 
conquistas sociais, como o direito à pensão por morte 
que agora só é concedido à viúva do trabalhador que ti-
ver dois anos de contribuição previdenciária e também 
dois anos de casamento; o seguro-desemprego que era 
concedido com seis meses de carteira assinada e agora 
passou para um prazo três vezes maior, e o abono sa-
larial que era de um mês teve o prazo aumentado para 
seis meses?

Ainda por cima li, aqui mesmo no caderno Polí-
ticas, de A União, em manchete: “CPMI da Petrobras 
pode atingir novos agentes públicos em 2015” / “Ope-
ração Lava Jato, da Polícia Federal, mexe com cenário 
político nacional” / “TCU pediu onze condenações” / 
“Relatório final indiciou 52 pessoas”. O que você, caro 
leitor, espera sinceramente como resultado desse es-
cabroso escândalo da Petrobras? Esqueça. E tenha um 
Feliz Ano Novo! 

Até o dia 9 deste mês, 
a Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope) está ins-
crevendo projetos de cultura 
popular para o Carnaval 2015 
que receberão incentivos do 
Fundo Municipal de Cultura 
(FMC). Um aporte de R$ 415,6 
mil subsidiará 44 agremia-
ções, como escolas de samba, 
clubes de orquestra, tribos in-
dígenas, ursos e batucadas. O 
edital e demais formulários já 
estão disponíveis no portal da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa. As inscrições serão 
abertas de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, no setor de protoco-
lo geral da Funjope situada 
na Rua Duque de Caxias, nº 
352 no Centro e também via 
postal. Para participar, o pro-
ponente sendo pessoa física 
ou jurídica, poderá inscrever 
apenas um projeto.

Quatro escolas de sam-
ba, oito clubes de orquestra 
(sendo quatro do Grupo A e 
quatro do Grupo B), dez tribos 
indígenas (mesma divisão para 
os Grupos A e B) e 22 ursos e 
batucadas serão contempla-
dos na seleção. Os valores dos 
incentivos vão ser distribuídos 
conforme cada agremiação e 
divisão, sendo de R$ 21,9 mil 

pagos para as escolas de sam-
ba, R$ 15,5 mil para os clubes 
de orquestra do Grupo A e R$ 
10,5 mil para as do Grupo B, R$ 
13 mil para as tribos indígenas 
do Grupo A e R$ 12 mil para as 
do Grupo B e R$ 4,5 mil para os 
ursos e batucadas. O resultado 
da seleção será divulgado até o 
próximo dia 16.

Como condições, é preciso 
morar e utilizar todo o aparato 
humano e material de João Pes-
soa, estar quite com as receitas 
municipal, estadual e federal e 
com a prestação de contas de 
projetos culturais anteriores, 
não ser funcionário municipal 

e nem pertencer à comissão 
deliberativa do FMC até o se-
gundo grau de parentesco.

É preciso que o candidato 
também reúna toda a docu-
mentação requerida em edital 
e atenda às especificações re-
lativas à sua agremiação. Uma 
vez habilitados jurídica, técni-
ca e administrativamente pela 
secretaria do FMC, os projetos 
serão submetidos à análise de 
mérito e viabilidade de execu-
ção, obedecendo a uma série 
de critérios como gratuidade 
do acesso aos espetáculos, 
compatibilidade orçamentária, 
adimplência e filiação à Liga 

Carnavalesca, mais especifica-
ções deverão ser consultadas.

O aprovado deverá abrir 
uma conta corrente exclusiva 
para movimentação dos re-
cursos e será convocado para 
assinar contrato e apresentar a 
documentação necessária, sem 
a qual a sua aprovação será re-
vogada. É preciso estar atento 
aos prazos. A comissão delibe-
rativa do fundo terá autonomia 
para decidir sobre pedidos de 
modificação em qualquer item. 
Como reza o edital, os projetos 
escolhidos deverão ser execu-
tados de 19 deste mês a 17 de 
fevereiro. 

Lucas Duarte
Especial para A União

Os ursos de Carnaval fazem a alegria da plateia na Avenida Duarte da Silveira durante os desfiles

A NOITE DA VIRADA (BRA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 92 min. Classifica-
ção: 14 anos. Direção: Fábio Mendonça. 
Com Luana Piovani, Marcos Palmeira, 
Júlia Rabello. Cinebiografia Durante 
uma festa de Réveillon na casa de Ana 
(Julia Rabello) e Duda (Paulo Tiefen-
thaler), o banheiro é o foco de todas 
as fofocas e polêmicas. É onde Duda 
confessa à esposa que vai deixá-la pela 
vizinha Rosa (Luana Piovani), que, por 
sua vez, leva um casamento bem mo-
nótono com Mario (Marcos Palmeira). 
É também onde Alê (Luana Martau) 
conta a Ana suas aventuras sexuais 
com o namorado (João Vicente de Cas-
tro), e onde um convidado traficante 
(Taumaturgo Ferreira) faz os seus 
negócios. Na noite da virada do ano, 
tudo pode acontecer. CinEspaço 1: 22h. 

O HOBBIT: A BATALHA DOS CINCO EXÉR-
CITOS (EUA 2014). Gênero: Fantasia. 
Duração:  144 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Peter Jackson.  Com 
Martin Freeman, Richard Armitage e Ian 
McKellen. Após ser expulso da monta-
nha de Erebor, o dragão Smaug ataca 
com fúria a cidade dos homens que 
fica próxima ao local. Após muita des-
truição, Bard (Luke Evans) consegue 
derrotá-lo. Não demora muito para que 
a queda de Smaug se espalhe, atraindo 
os mais variados interessados nas 
riquezas que existem dentro de Erebor. 

Entretanto, Thorin (Richard Armitage) 
está disposto a tudo para impedir a 
entrada de elfos, anões e orcs, ainda 
mais por ser tomado por uma obsessão 
crescente pela riqueza à sua volta. Pa-
ralelamente a estes eventos, Bilbo Bol-
seiro (Martin Freeman) e Gandalf (Ian 
McKellen) tentam impedir a guerra. 
Manaíra 8: 12h50, 16h, 19h e 21h50.  

OPERAÇÃO BIG HERO (EUA, 2014). 
Gênero: Aventura. Duração: 102 min. 
Classificação: Livre. Direção: Don Hall. 
Com Ryan Potter, Scott Adsit e Jamie 
Chung. Cidade de San Fransokyo, 
Estados Unidos. Hiro Hamada (voz de 
Ryan Potter) é um garoto prodígio que, 
aos 13 anos, criou um poderoso robô 
para participar de lutas clandestinas, 
onde tenta ganhar um bom dinheiro. 
Seu irmão, Tadashi (voz de Daniel 
Henney), deseja atraí-lo para algo mais 
útil e resolve levá-lo até o laboratório 
onde trabalha, que está repleto de 
invenções. Hiro conhece os amigos de 
Tadashi e logo se interessa em estudar 
ali. Para tanto ele precisa fazer a apre-
sentação de uma grande invenção, de 
forma a convencer o professor Callahan 
(James Cromwell) a matriculá-lo. En-
tretanto, as coisas não saem como ele 
imaginava e Hiro, deprimido, encontra 
auxílio inesperado através do robô in-
flável Baymax (voz Scott Adsit), criado 
pelo irmão. Manaíra 5: 12h, 14h30, 

17h15 e 19h40. Manaíra 6:  11h. 
Manaíra 7: 13h15, 15h45 e 18h30. 
CinEspaço 1: 14h, 16h, 18h e 20h. 

ÊXODOS: DEUSES E REIS (EUA 2014). Gê-
nero: Épico. Duração: 149 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Ridley Scott. 
Com Christian Bale, Joel Edgerton e 
John Turturro. Exodus é uma adaptação 
da história bíblica do Êxodo, segundo 
livro do Antigo Testamento. O filme 
narra a vida do profeta Moisés (Chris-
tian Bale), nascido entre os hebreus 
na época em que o faraó ordenava que 
todos os homens hebreus fossem afo-
gados. Moisés é resgatado pela irmã do 
faraó e criado na família real. Quando 
se torna adulto, Moisés recebe ordens 
de Deus para ir ao Egito, na intenção 
de liberar os hebreus da opressão. 
No caminho, ele deve enfrentar a 
travessia do deserto e passar pelo Mar 
Vermelho. Manaíra 5: 22h15. Manaíra 6: 
13h30, 16h45, 20h e 23h10. Manaíra 
7: 21h15. CinEspaço 3: 15h , 18h e 21h. 

OS CARAS DE PAU EM O MISTERIOSO ROUBO 
DO ANEL (BRA 2014). Gênero: Comé-
dia. Duração: 85 min. Classificação: 
10 anos. Direção: Felipe Joffily. Com 
Leandro Hassum, Marcius Melhem e 
Christine Fernandes. A socialite Graci-
nha de Medeiros (Christine Fernandes) 
contrata os atrapalhados seguranças 
Pedrão (Marcius Melhem) e Jorginho 

(Leandro Hassum) para tomarem 
conta do anel Tatu Tatuado de Topázio, 
uma herança de família, enquanto 
o objeto fica em exposição em um 
museu. Acontece que a joia é roubada 
e a dupla é acusada pelo furto. Para 
provar sua inocência, eles vão ter que 
enfrentar uma quadrilha de ninjas e até 
mafiosos portugueses, de olho no anel.
Manaíra 2: 12h45, 15h, 17h, 19h15 
e 21h30. Manaíra 3: 14h, 16h15, 
18h15, 20h30 e 22h30. CinEspaço 4: 
14h, 15h50, 17h50, 19h50 e 2150. 

UMA NOITE NO MUSEU 3 (EUA 2014). 
Gênero: Comédia. Duração: 98 min. 
Classificação: Livre. Direção: Shawn 
Levy. Com Ben Stiller, Robin Williams 
e Owen Wilson. O segurança Larry 
Daley (Ben Stiller) segue com seu inu-
sitado trabalho no Museu de História 
Natural de Nova York. Determinado 
dia, descobre que a peça que faz os 
objetos do museu ganharem vida 
está sofrendo um processo de dani-
ficação. Com isso, todos dos amigos 
de Larry correm o risco de não ga-
nharem mais vida. Para tentar salvar 
a turma, ele vai para Londres pedir a 
orientação do faraó (Ben Kingsley) 
que está em exposição no museu 
local. Manaíra 1: 13h, 15h15, 17h30, 
19h50 e 22h. Manaíra 4:  12h15, 
14h15, 16h30, 18h45 e 21h. CinEs-
paço 2: 14h20, 16h40, 19h e 21h20. 
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A Agência Nacional do Cinema (An-
cine) anunciou novos investimentos do 
Programa Brasil de Todas as Telas, feito 
em parceria com o Banco Regional de 
Desenvolvimento Econômico do Extremo 
Sul (BRDE) e o Fundo Setorial do Audio-
visual (FSA). Os recursos, no valor de R$ 
27 milhões, provenientes do FSA, serão 
aplicados em 22 projetos inscritos em 
quatro chamadas públicas na modalidade 
fluxo contínuo.

Treze projetos contemplados são 
da chamada pública Prodav 01/2013, 
que apoia a produção de obras desti-
nadas às TVs aberta e por assinatura. 
Serão mais de R$ 11,5 milhões em in-
vestimentos em 12 séries de TV, sendo 

oito documentários e quatro ficções, 
além de um telefilme documentário de 
longa-metragem.

As produções poderão ser assis-
tidas pelo público na programação dos 
canais Curta!, Canal Brasil, MGM, MTV, 
RBS e na TV Universitária Rio de Janeiro. 
Entre os selecionados estão projetos 
de diretores como Sílvio Tendler, José 
Joffily e Carolina Sá.

Pela chamada Prodecine 02/2013, 
destinada a distribuidoras brasileiras que 
necessitam de recursos para a aquisi-
ção de direitos de exploração comercial 
de filmes de longa-metragem, cinco 
projetos de ficção utilizarão investi-
mentos que somam R$ 13,5 milhões. 
São eles: Altas Expectativas, da Dois 
Moleques Produções, com distribuição 
da Vitrine Filmes; As Mil Faces do Crime, 

da Filmes Mais, com distribuição da Paris 
Filmes; Carlos, o Homem Perfeito, da 
Damasco Filmes; Toc, da Biônica Cinema 
e TV, e O Grande Circo Místico, da Luz 
Mágica Produções Audiovisuais - os três 
últimos com distribuição da Downtown 
Filmes.

Mais três longas-metragens: Lua 
em Sagitário, Uma Noite Não É 
Nada e Doidas e Santas foram contem-
plados na chamada Prodecine 04/2013, 
que investe na complementação de 
recursos necessários à viabilização dos 
projetos. Já o filme O Último Cine Drive
-In receberá R$ 200 mil para investimen-
tos em sua comercialização por meio 
da chamada Prodecine 03/2013, na qual 
distribuidoras demandam recursos para 
aporte na distribuição de filmes brasilei-
ros em salas de cinema.

Ancine anuncia investimentos de R$ 27 
milhões em novos projetos para cinema e TV

Clube do Samba faz sua primeira apresentação do ano hoje à 
noite, na Vila do Porto, com canções de Noel Rosa no repertório

Batuque na Vila

recomendaUNIÃO  A

‘Se Abrindo Pra Vida’é uma obra de li-
teratura espírita de autoria do Espírito 
Lucius, psicografado por Zíbia Gaspare-
tto. O exemplar narra a vida de Jacira, 
uma mulher que entristecida e anulada 
de suas próprias vontades, descobre no 
amor próprio a chave para a superação. 
Uma história que nos levará a acreditar 
que quando nos abrimos para a vida 
descobrimos que a felicidade é o desti-
no de todo.

A série norte-americana CSI Investi-
gação Criminal, exibida em canal de 
TV aberto no Brasil, tem muita ação. 
Mas o destaque de cada trama, por 
prender a atenção do telespectador, 
é sempre a parte em que a equipe de 
peritos forenses “queima as pestanas” 
na realização das pesquisas em campo 
e em laboratório para chegar à autoria 
de algum assassinato cometido em Las 
Vegas, cidade onde o enredo é ambien-
tado. É daí que vem o título da produção, 
que já é popular e premiada nos Estados 
Unidos. Uma boa pedida, portanto, para 
quem aprecia o gênero policial.

Guilherme Cabral

A ciência contra o crime

Tim Maia

Capa da obra de Gasparetto

Filme sobre a 
vida e a obra 
do cantor Tim 
Maia, baseada 
no livro “Vale 
Tudo - O Som 
e a Fúria de 
Tim Maia” 
transformado 
em minissé-
rie pela Rede 
Globo percorre 
cinquenta anos 
na vida do 
artista, desde 
a sua infância 
no Rio de Janeiro até a sua morte, aos 55 
anos de idade, incluindo a passagem pelos 
Estados Unidos, onde o cantor desco-
bre novos estilos musicais e é preso por 
roubo e posse de drogas. Com depoimen-
tos de Erasmo Carlos, Roberto Carlos e 
Nelson Mota, a cinebiografia apresenta 
detalhes interessantes da vida do artista, 
seja como entregador de quentinhas ou 
no inicio da carreira, quando ganhou o 
primeiro violão do seu pai. Vale a pena 
conferir.

Livros 

Trama e muita ação marca  cada episódios

Encarte da cinebiografia 

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de janeiro de 2015  

Cinema

Cinema

Lucas Duarte
Especial para A União

Da Agência Brasil 

Lucas Duarte

Para iniciar com o pé direito o novo 
ano 2015, o Clube do Samba promove hoje, 
a partir das 20h, o Primeiro Samba do Ano, 
em uma grande roda para abrir as atividades 
e ações culturais do Projeto Samba na Vila, 
que no decorrer desse próximo ano celebra 
o seu quarto ano de existência e uma década 
do grupo paraibano. O público, os artistas e 
os amantes do samba serão recebidos pela 
banda sendo assim um momento de confra-
ternização e fomentação da cultura de nossa 
capital, de nosso Estado. Os ingressos estarão 
disponíveis na bilheteria do local ao preço 
promocional de R$ 5.

Em seu repertório, em particular, o Clube 
do Samba abordará os clássicos desse gêne-
ro, como Noel Rosa, Monarca, Cartola, Jorge 
Aragão, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Beth 
Carvalho e Fundo de Quintal, assim como a 
nova safra do samba, como Diogo Nogueira, 
Roberta Sá, Teresa Cristina e Revelação, con-
templando os clássicos das grandes rodas de 
samba nacionais.

A produção do Clube do Samba informa 
que o Projeto ‘Samba na Vila’ ocorre quinze-

nalmente na Vila do Porto, e promete para o 
primeiro semestre de 2015 grandes nomes 
do cenário musical nacional, a exemplo de 
Mariene de Castro, Amanda Amado, André 
da Mata, Jorge Riba e Gabby Moura que são 
os próximos artistas convidados para com-
por assim as atrações especiais e fortalecer a 
identidade cultural de nosso país. O Clube do 
Samba vem se destacando cada vez mais por 
levar a sério fazer o samba. Já conquistou um 
seleto público paraibano, ganhando cada vez 
mais adeptos, e possui cadeira cativa e o pro-
jeto fixo Samba na Vila, no Villa do Porto, e já 
está projetando para o primeiro semestre do 
próximo ano parcerias com os restaurantes 
Dona Branca, Lovina, Bessa Grill, Chopp Time 
e Colisseum.

O Samba na Vila, projeto coordenado 
pela sua produção executiva e encabeçado 
pelo Clube do Samba vem ganhando noto-
riedade no cenário local por proporcionar a 
interação entre os mais diversos artistas que 
comungam da mesma necessidade de fomen-
tar o nosso celeiro da boa música. Visando 
ampliar cada vez mais os seus horizontes, 
lançará no primeiro semestre desse próxi-
mo ano um show estritamente autoral, onde 
contemplará composições do próprio grupo 

e de diversos compositores paraibanos, além 
de um novo espetáculo e o lançamento de seu 
primeiro EP, celebrando dez anos de cami-
nhada voltados pro samba.

Clube do Samba
Com uma proposta de trazer o autêntico 

samba para as rodas da capital paraibana, o 
Clube do Samba nasceu em 2006 unindo ami-
gos e amantes do samba de raiz, e comemo-
rou no mês de setembro nove anos de exis-
tência. Já passou por algumas formações em 
sua trajetória, mas sempre tendo artistas que 
agregam valores ao projeto, buscando desen-
volver um trabalho voltado para valorização 
do celeiro do bom samba, numa procura in-
cessante pela pesquisa e multiparticularida-
des que esse ritmo proporciona como o sam-
ba de terreiro, de breque, de roda, rasgado, 
partido alto e afins. O grupo, atualmente, é 
composto por oito integrantes, sendo eles: JB 
Vocal (vocal), Wagner Mesquita (diretor mu-
sical e cavaquinho), Alexandre Leonardo (co-
direção musical e violão), Jean Carlos (tantã), 
Tiago Almeida (surdo e percussão geral), 
Emerson Negrito (percussão geral e efeitos), 
Beton (reco e percussão geral) e Argenilton 
Molico (pandeiro). 

Embora tenham desenvolvido um trabalho calcado em releituras de  sambistas clássicos, o grupo promete para o primeiro semestre um EP com inéditas
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Estabelecimentos comerciais 
terão que discriminar os 
impostos em notas

Concursos
Mais de 2,8 mil vagas; Salário de R$ 8,8 mil na Petrobras
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Os paraibanos que que-
rem iniciar o ano buscando 
uma carreira no serviço pú-
blico visando uma estabili-
dade financeira terão a opor-
tunidade de concorrer a uma 
vaga em órgãos estaduais, 
municipais e federais sedia-
dos no Estado por meio de 
diversos concursos abertos. 
O importante é ficar alerta 
sobre os prazos de encerra-
mento das inscrições. Os sa-
lários variam de R$ 724,00 a 
R$ 8,8 mil.

Estão abertas até o pró-
ximo dia 12 as inscrições 
para o concurso da Petro-
bras. Estão sendo ofertadas 
2.700 vagas, sendo 47 para 
contratação imediata e 2.653 
para formação de cadastro 
de reserva. Cinco por cento 
das vagas serão destinadas a 
pessoas com deficiência físi-
ca. As inscrições podem ser 
feitas pelo site da Fundação 
Cesgranrio (http://www.
cesgranrio.org.br). A taxa é 
de R$ 40 para nível médio e 
R$ 58 para nível superior. Os 

salários variam entre R$ 3 mil 
e R$ 8,8 mil. As provas de-
vem ser aplicadas no dia 8 de 
março.

Há vagas para profis-
sionais com formação su-
perior em Administração, 
Ciências Contábeis, Relações 
Públicas, Direito, Engenha-
ria (Elétrica, Mecânica, Meio 
Ambiente, Produção e Segu-
rança do Trabalho), Psicolo-
gia, Serviço Social e Ênfase 
(Automação, Vendas a gran-
des consumidores e Vendas 
a rede automotiva). Também 
podem se inscrever técnicos 
em Administração e Controle 
Júnior, técnicos de Manuten-
ção Júnior com ênfase em 
elétrica e/ou mecânica, téc-
nicos de Operações Júnior, 
técnicos de Química Júnior.

Além das vagas de cará-
ter nacional, também exis-
tem vagas específicas para a 
Paraíba para o cargo de Pro-
fissional Júnior, com ênfase 
em vendas a rede automo-
tiva. São 30 vagas distribuí-
das entre os Estados de Ala-
goas, Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Sergipe. Profissional da área de Web Design tem oportunidade em concurso dos Correios cujas inscrições seletivas se encerram hoje

O Banco do Brasil vai 
realizar concurso para o 
cargo de escriturário, ofe-
recendo 58 vagas para a 
Paraíba, das quais 5% des-
tinadas a pessoas com de-
ficiência física e 20% para 
negros e pardos. As opor-
tunidades são para os polos 
de João Pessoa, Campina 
Grande, Patos e Sousa. As 
inscrições podem ser feitas 
até o próximo dia 19. 

O processo seletivo terá 
três etapas: prova objetiva, 
redação e perícias médicas. 
As provas devem ser aplica-
das no dia 15 de março. 

Correios
Encerram hoje as ins-

crições do processo seleti-
vo para estagiários de Nível 
Superior da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégra-
fos (ECT), por intermédio 
da Diretoria Regional da 
Paraíba. A seleção será feita 
por meio de Análise Curri-
cular e de Documentos e o 
resultado final valerá por 
seis meses, com possibili-
dade de prorrogação.

Estão sendo oferecidas 
oito vagas, além da forma-
ção de cadastro reserva, 
para acadêmicos dos cursos 

de Administração (2); Ar-
quitetura (2); Direito (2); 
Engenharia de Produção 
(1); e Web Design (1), todas 
para atuação em João Pes-
soa.

 Os candidatos devem 
ter concluído ao menos o 
primeiro ano ou estarem 
cursando o 3º semestre, 
de acordo com o sistema 
seguido por cada univer-
sidade. Especificamente 
para o curso de Direito, o 
acadêmico deve ter conclu-
ído 50% das disciplinas. As 
inscrições são feitas no site 
www2.correios.com.br. 

Prefeitura de Olivedos
Encerram no próximo 

dia 19 as inscrições para o 
concurso da Prefeitura de 
Olivedos, que está destinan-
do 90 vagas para cargos de 
Nível Fundamental, Médio e 
Superior, com salários que 
vão de R$ 724 a R$ 3 mil. 
Cinco por cento das vagas 
são para candidatos com 
deficiência física. 

As inscrições são feitas 
pelo site da organizadora 
do concurso, no endereço 
eletrônico www.comprov.
ufcg.edu.br. As taxas de ins-
crição custam R$ 55,00 para 

cargos de Nível Fundamen-
tal, R$ 75  para os de Nível 
Médio e o valor de R$ 100 
para os de nível superior. As 
provas devem ser aplicadas 
no dia 22 de março.

Santana dos Garrotes 
A Prefeitura de Santana 

dos Garrotes está inscreven-
do até o próximo dia 11 para 
concurso público que oferta 
31 vagas em 22 áreas de atu-
ação, contemplando todos 
os níveis de escolaridade. 

Os salários ofertados 
variam de R$ 724 a R$ 5,5 
mil. Será formado cadastro 
de reservas para todos os 
cargos ofertados.

As inscrições dos can-
didatos estão sendo feitas 
exclusivamente pela inter-
net, no seguinte endereço 
www.conpass.com.br. 

As taxas variam de 
acordo com os cargos a se-
rem disputados: R$ 85 para 
cargos de nível Superior e 
R$ 65 para os de nível Médio 
e Técnico, R$ 55 para  cargos 
de nível Fundamental com-
pleto e R$ 45 para os cargos 
que não exigem conclusão 
do Ensino Fundamental. Se-
gundo as regras do concur-
so, as provas objetivas estão 

previstas para serem aplica-
das  no dia 22 de fevereiro.

Câmara de Tavares
Estão abertas até o pró-

ximo dia 12 as inscrições 
para o concurso da Câmara 
Municipal de Tavares. São 
ofertadas seis vagas para 
cargos de nível Fundamen-
tal incompleto e Médio, com 
contratos em regime esta-
tutário, para as funções de 
auxiliar de serviços gerais, 
vigilante e agente adminis-
trativo. As inscrições são fei-
tas pelo seguinte endereço 
eletrônico www.iatcpb.com.
br, com taxas que variam de 
R$ 50,00 e R$ 70,00.

São Mamede
A Prefeitura de São 

Mamede abre no próximo 
dia sete inscrições para o 
preenchimento de 23 vagas 
para cargos de nível Ensino 
Médio e Superior. As inscri-
ções poderão ser feitas até 
26 de janeiro e os salários 
variam entre R$ 724 e R$ 
1,5 mil. Conforme a legisla-
ção do concurso, as provas 
objetivas devem ser realiza-
das no dia 22 de fevereiro. 
A taxa de inscrição varia de 
R$ 40 a R$ 90.

Empregos no BB, Correios e Prefeituras
A Universidade Esta-

dual da Paraíba (UEPB) 
realizará seleção para 
preenchimento de vaga 
para Professor Substitu-
to por prazo determina-
do na área de Relações 
Internacionais. Segundo 
edital, as inscrições serão 
realizadas de 2 a 6 de fe-
vereiro, na Secretaria do 
Curso de Graduação em 
Relações Internacionais, 
localizada na Rua Horá-
cio Trajano de Oliveira, 
s/nº, Cristo Redentor, 
João Pessoa. As provas 
estão previstas para o 
dia 13 de fevereiro. Se-
rão realizadas provas di-
dática e de títulos.

UFCG
A Universidade 

Federal de Campina 
Grande (UFCG) realiza-
rá seleção para o provi-
mento de uma vaga de 
professor adjunto, classe 
A, nível I, no Centro de 
Tecnologia e Recursos 
Naturais (CTRN), e outra 
de professor substituto 
no Centro de Humanida-
des. A  vaga de professor 
adjunto é para o docen-
te que atua na Unidade 
de Engenharia Civil do 
curso de Arquitetura e 
Urbanismo, junto à área 
de Teoria e História do 
Projeto de Arquitetura 
e Urbanismo, com remu-
neração de R$ 3.804,29, 
acrescida de retribuição 
por titulação no valor 
de R$ 4.540,35, para jor-
nadas semanais de 40h, 
sob regime de Dedica-
ção Exclusiva. As inscri-
ções serão feitas entre 
26 e 30 de janeiro das 8h 
às 11h e das 14h às 17h, 
na secretaria da unidade 
(Avenida Aprígio Velo-
so, nº. 882, bairro Uni-
versitário, campus sede)

As provas escrita, di-
dática e exame de títu-
los  estão previstas para 
serem aplicadas entre 2 
e 5 de março deste ano.

A vaga de professor 
substituto é para o Cen-
tro de Humanidades  e o 
candidato deverá atuar 
na área de Educação In-
fantil. Para concorrer é 
preciso apresentar gra-
duação em Pedagogia.

As inscrições serão 
realizadas de 5 a 9 de 
deste mês, na Secretaria 
do centro, que fica na 
Avenida Aprígio Veloso, 
nº 882, Bairro Universi-
tário, Campina Grande, 
no horário das 8h às 
11h e das 14h às 17h, e 
a taxa cobrada pela par-
ticipação é de R$ 50,00.

UFPB
A Universidade Fe-

deral da Paraíba (UFPB) 
realizará concurso para 
provimento de quatro 
vagas na função de pro-
fessor do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico. 
As oportunidades serão 
preenchidas nas áreas 
de Educação Infantil e 
anos iniciais do Ensino 
Fundamental (2) e de 
Ciência da Nutrição (2), 
em regime de Dedica-
ção Exclusiva. A remune-
ração vai de R$ 3.804,29 
a R$ 8.344,64.

São aptos a partici-
par, candidatos com Li-
cenciatura em Pedagogia 
ou com graduação e Mes-
trado em Nutrição. Inscri-
ções na área de Educação 
Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental po-
dem ser feitas de 5 a 16 
deste mês, enquanto que 
para a área de Ciência da 
Nutrição, o prazo vai de 
12 de janeiro a 12 de fe-
vereiro deste ano.

Seleção em universidades

O chefe da Missão das 
Nações Unidas para o Com-
bate ao Ebola (Unmeer), 
Anthon Banbury, disse on-
tem que a África Ocidental 
não está prestes a livrar-se 
do ebola, e destacou que a 
comunidade internacional 
deve prosseguir seus esfor-
ços para combatê-lo.

Banbury, que assumiu 
o cargo quando a Unmeer 
foi criada, em setembro úl-

timo, deixará Accra, a capi-
tal de Gana, onde fica a sede 
da organização, hoje, sendo 
substituído pelo mauritano 
Ismail Ould Cheikh Ahmed.

“Penso que a mobili-
zação deu seus frutos, mas 
temos ainda um longo cami-
nho a percorrer. Trata-se de 
um combate muito difícil, e 
não sabemos o que o futuro 
nos reserva”, declarou em 
conferência de imprensa.

“O que me preocupa, aci-
ma de tudo, é saber quando 

vamos atingir números mais 
baixos – o que deverá aconte-
cer já em 2015, estou conven-
cido disso. Mas, com um caso 
aqui e mais dois acolá continua 
a ser uma ameaça preocupante 
para qualquer comunidade 
em qualquer país”, sublinhou, 
instando a comunidade inter-
nacional a não desviar a aten-
ção do ebola até que a epide-
mia seja contornada.

A Unmeer foi criada para 
coordenar a lutra contra a do-
ença nos três países mais atin-

gidos (Libéria, Serra Leoa e 
Guiné-Conacri). Foi a primeira 
missão da ONU especifica-
mente destinada a controlar 
uma crise de saúde pública.

A epidemia de febre he-
morrágica ebola, na África 
Ocidental, já matou 7.890 
pessoas, num total de 20.171 
casos registados nos três paí-
ses mais afetados, segundo o 
balanço mais recente da Or-
ganização Mundial da Saúde, 
divulgado no dia 28 de de-
zembro.

Batalha está longe de acabar, diz ONU
CONTRA O EBOLA

FOTO: Reprodução/Internet

Da Agência Lusa
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Impostos terão que ser discriminados
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Tributos devem ser 
informados em local visível 
ou em nota fiscal AGU evita saída de 

mais de R$ 20 mi

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) evitou, na Justiça, a saída in-
devida dos cofres públicos de mais 
de R$ 20 milhões. A quantia foi de-
positada além do que a lei permite 
em uma conta judicial destinada 
ao pagamento de gratificação de 
servidores do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). A atua-
ção ocorreu em ação proposta pelo 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Federais na Área de Ciência e Tecno-
logia do Vale do Paraíba (SINDC&T) 
na década de 1990. A entidade 
solicitou que o Inpe não retirasse 
da folha de pagamento a chamada 
“gratificação especial”, correspon-
dente a 1/12 sobre os vencimentos 
dos servidores do instituto.

Destinos nacionais 
são mais visitados

O movimento de turistas para 
as comemorações da chegada de 2015 
cresceu até 20% em alguns dos princi-
pais destinos brasileiros, se comparado 
com igual período de 2014. As infor-
mações são das próprias secretarias 
estaduais e municipais de turismo. Os 
destinos nacionais foram os preferidos 
por 80,2% dos brasileiros que preten-
dem viajar nos próximos seis meses, 
conforme novo estudo divulgado pelo 
Ministério do Turismo. O percentual é 
o maior da série histórica, medido mês 
a mês desde 2008. A Sondagem do 
Consumidor – Intenção de Viagem, é 
um estudo realizado com duas mil pes-
soas em Belo Horizonte, Brasília, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiros, Salvador 
e São Paulo, e mede a perspectiva de 
viagem dos brasileiros em um horizon-
te de 6 meses. As capitais representam 
o fluxo turístico de 70% do país.

Programa Luz para 
Todos é prorrogado

A presidente Dilma Rousseff 
prorrogou até dezembro de 2018 o 
Programa Luz para Todos. A medi-
da tem o objetivo de levar energia 
elétrica a 228 mil famílias do meio 
rural. A iniciativa foi feita por meio do 
Decreto Nº 8.387, de 30 de dezem-
bro de 2014. O programa atendeu 
até novembro deste ano 3.184.946 
famílias, beneficiando cerca de 15,3 
milhões de pessoas. Os investimen-
tos contratados superam R$ 22,7 
bilhões, com recursos de R$ 16,8 
bilhões do Governo Federal. Criado em 
novembro de 2003, o programa visa 
acabar com a exclusão elétrica no país 
e prover acesso à eletricidade, gratui-
tamente. Durante a execução, foram 
localizadas outras famílias que não 
recebiam o serviço.

Foz do Iguaçu tem 
recorde de visitantes

O Parque Nacional do Iguaçu 
obteve novo recorde de visitações na 
última segunda-feira ao superar os 
1,5 milhão de pessoas no ano. Com o 
título de Patrimônio Mundial Natural, 
concedido pela Unesco em 1986, o 
parque é uma das principais atrações 
da cidade de Foz do Iguaçu, onde es-
tão localizadas as Cataratas do Igua-
çu, eleita uma das “Sete Maravilhas 
da Natureza” em 2011 pela fundação 
suíça New 7 Wonders. O número era 
a melhor marca até então, obtida em 
2012, segundo o Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), que administra o parque. De 
2005 até hoje, o parque já recebeu 
mais de 12,5 milhões de visitantes. 
Para o Ministério do Turismo, o parque 
é um exemplo do grande potencial de 
natureza que o país possui e uma das 
unidades de conservação nacional 
que hoje estão melhor estruturadas 
para receber visitantes, encantar os 
turistas e proporcionar emprego e 
renda aos moradores da região

Yara Aquino 
Repórter da Agência Brasil 

Os estabelecimentos co-
merciais que não discriminarem 
na nota fiscal ou em local 
visível os impostos que inci-
dem sobre o preço dos pro-
dutos e serviços comerciali-
zados serão penalizados. O 
consumidor final deve ter a 
informação dos tributos em 
termos percentuais ou em 
valores aproximados.

Por exemplo, se um pro-
duto custa R$ 100 e apro-
ximadamente R$ 25 desse 
preço se referem a tributos, 
deve constar na nota fiscal 
que a carga tributária inci-
dente sobre aquele produto 
é R$ 25 ou 25%. A nota deve 
informar a carga tributária 
incidente por ente tributan-
te, ou seja, federal, estadual e 
municipal.

Entre os impostos que 
devem constar estão o Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS), Imposto sobre Ser-
viços (ISS), o Imposto so-

bre Produto Industrializado 
(IPI) e a Contribuição para o 
Financiamento da Segurida-
de Social (Cofins).

Prevista na Lei 12.741 
de 2012, a obrigação passa-
ria a ser cobrada em junho 
de 2013, mas o governo acei-
tou pedidos dos empresários 
que queriam mais tempo 
para colocar a medida em 
prática. O argumento usado 
foi a exigência de discrimi-
nação do percentual ou dos 
valores absolutos dos impos-
tos referentes à União, aos 
Estados e municípios. Medi-
da Provisória publicada em 
junho de 2014 determinou 
que a fiscalização da lei fosse 
“exclusivamente orientado-
ra” até 31 de dezembro do 
mesmo ano.

A regulamentação é fa-
cultativa para os microem-
preendedores individuais. As 
microempresas e empresas 
de pequeno porte podem in-
formar apenas a alíquota em 
que estão enquadradas no 
Simples Nacional. Empresas 
de porte médio e grande têm 
a obrigação de detalhar os 
impostos em valores absolu-
tos ou percentuais, por entes 
tributantes.

A partir da próxima segunda-fei-
ra acontecerá no Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara (Bica) mais um curso 
de férias voltado para profissionais e 
estudantes de Medicina Veterinária, 
Zootecnia, Biologia e áreas afins. No 
curso, com programação bastante di-
versificada, serão tratados o manejo 
de aves, de répteis e mamíferos, como 
também Taxidermia, bem-estar animal, 
condicionamentos, nutrição e reprodu-
ção de animais silvestres. Haverá pales-
tras sobre temas relacionados a zooló-
gicos, levantamento e monitoramento 
de faunas em vida livre, Educação Am-
biental e fotografia de natureza.

 O curso acontecerá durante todo 
o mês de janeiro, de segunda à sexta, 
e será ministrado pelos técnicos do par-
que, além de palestrantes convidados. 
Segundo Jair Azevedo, diretor do Par-
que e zootecnista,  o curso tem como 
objetivo preparar estudantes das áreas 
de biologia, veterinária, zootecnia, eco-
logia, e afins, para serem futuros téc-
nicos de zoológicos, oferecendo a eles 

teoria e prática sobre o assunto. “É a 
terceira vez que oferecemos o curso de 
férias e este está mais organizado, com 
programação mais completa. Então, 
vai dar oportunidade de maior apren-
dizagem àqueles que têm intenção de 
trabalhar em zoológicos”, explicou Jair.

 Ainda segundo ele, a necessidade 
de oferecer o curso surgiu da procura 
dos estudantes que buscavam estágios 
nesse período de férias para comple-
mentar os conhecimentos e pôr em prá-
tica o que viam em sala de aula “A cada 
ano, quando os estudantes entravam 
em período de recesso universitário, ha-
via uma demanda muito grande para 
estágios, então resolvemos oferecer o 
curso, porque é algo mais bem progra-
mado, com planejamento destinado 
para preparação e capacitação destes 
estudantes, unindo o útil ao agradável”, 
afirmou o diretor do parque. 

O parque está localizado na Av. 
Gouveia Nóbrega, S/N, Róger. Mais in-
formações pelos fones: 3218-9710.

Parque Arruda Câmara 
promove curso de férias

ESTUDANTES E PROFISSIONAIS

A Creduni, buscando in-
centivar os cooperados a me-
lhor se organizar financeira-
mente, e a conhecer cada vez 
mais a sua cooperativa de 
crédito, está com inscrições 
abertas para o curso online 
e gratuito de “Gestão de Coo-
perativas de Crédito”, promo-
vido pelo Sebrae.

Os interessados po-
dem se inscrever através do 
endereço eletrônico www.
ead.sebrae.com.br/cursos/
gestao-de-cooperativas-de-
-credito. São requeridos o 
Ensino Médio Completo, No-
ções de Contabilidade, Ope-
rações de Crédito e Matemá-
tica Financeira e o curso tem 

a carga horária de 30 horas 
a serem cumpridas em 30 
dias. O curso é composto por 
três Módulos: Cooperativismo 
de Crédito; Estrutura e Fun-
cionamento das Cooperativas 
e Gestão Contábil e Financeira.

Para quem já é cadas-
trado no portal EAD Sebrae, 
basta clicar em “Quero me Ma-

tricular”. Se ainda não tiver se 
identificado no Portal, clique 
em “Já sou aluno” e informe o 
seu CPF e a sua senha. Assim 
que for redirecionado ao “Meu 
Espaço”, clique em “Matricu-
lar” para confirmar sua matrí-
cula. Se já tiver se identificado, 
a matrícula é realizada ime-
diatamente. Você receberá um 

e-mail de boas-vindas e pode-
rá iniciar o curso. Para quem 
ainda não possui cadastro, é 
necessário acessar a opção 
“Quero ser Aluno”, informar 
o CPF e o endereço eletrô-
nico, clicar em “Cadastrar” 
e seguir as instruções que 
serão enviadas para o e-mail 
fornecido.

Cooperado da Creduni pode se inscrever

TCE atende pedido do 
CRCPB e adia o prazo 

CURSO DE GESTÃO DE COOPERATIVAS

ENTREGA DE BALANCETES

A entrega dos balancetes 
do mês de novembro pelos 
contadores poderá ser efetua-
da sem o pagamento da multa 
para os gestores públicos até 
o próximo dia 10 de janeiro e 
o prazo para a correção auto-
mática de dados da referida 
competência será até o dia 20 
do corrente mês. 

A decisão, do Tribunal de 
Contas Estadual, se deu em 
atendimento a requerimento 
do Conselho Regional de Con-
tabilidade da Paraíba, junto a 
uma série de reivindicações e 
propostas definidas em audi-
ências promovidas junto a pro-
fissionais da Contabilidade. 

Nesse sentido, o CRCPB 
sugeriu ao TCE que disponi-
bilize relatórios gerenciais no 
Programa Sagres, como alerta 
da não aplicação dos índices 
por parte dos municípios, bem 
como facilitar o acompanha-
mento em tempo real das con-
tas dos gestores, a exemplo de 
eventuais descumprimentos 
de determinações legais, a 
exemplo dos índices obrigató-
rios. O conselho também bus-
cou à Corte o posicionamento 
e acompanhamento do órgão 
na aplicação da nova contabi-
lidade pública, com cobrança 
de procedimentos, como re-
conhecimento, mensuração 
e evidenciação dos bens mó-
veis, imóveis e intangíveis e 
implementação do sistema 

de custos, registro de fenôme-
nos  econômicos, resultantes 
ou independentes da execu-
ção orçamentária, tais como 
depreciação, amortização e 
exaustão

“A partir de 2015 os entes 
que não encaminharem suas 
contas de acordo com o novo 
padrão, poderão ficar impedi-
dos de receber transferências 
voluntárias e de contratar 
operações de crédito, além de 
estarem sujeitos a outras res-
trições”, lembrou o presidente 
do CRCPB, Glaydson Trajano 
Farias. 

O CRCPB também  indi-
cou ao TCE a criação de uma 
senha de acesso para as Câ-
maras Municipais para con-
sulta do envio do balancete 
pela prefeitura, tendo em vista 
algumas por questões políti-
cas chegarem a fechar as de-
pendências para não receber 
a documentação enviada pela 
edilidade e nem mesmo rece-
ber quando a mesma é envia-
da pelos Correios. A proposta 
é fundamentada nos princí-
pios da transparência públi-
ca diante dos vultosos recur-
sos financeiros gastos com 
impressões de milhares de 
cópias de documentos e da 
Lei de Acesso à Informação, 
que garante a vereadores e 
cidadãos, o acesso e solici-
tação de informações sobre 
determinado assunto.

Manejo de aves é um dos assuntos de curso que ocorrerá neste mês de janeiro na Bica

FOTO: Marcos Russo
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Awá-guajás fazem contato no MA
Índios isolados

 
 
Após décadas resistindo 

ao contato com outras pessoas, 
inclusive de sua própria et-
nia, três índios awá-guajás 
que viviam isolados no inte-
rior da Terra Indígena Caru, 
na região Oeste do Mara-
nhão, aceitaram a aproxi-
mação de outros awá-guajás 
e seguiram com eles até al-
deias onde vivem índios há 
tempo habituados ao contato 
com não índios.

Segundo o coordenador 
regional da Fundação Na-
cional do Índio (Funai) no 
Maranhão, Daniel Cunha de 
Carvalho, trata-se de duas 
mulheres e de um adolescen-
te da mesma família (mãe, 
filho e avó) que moravam so-
zinhos. No último domingo 
(28), índios da aldeia avis-
taram a família enquanto 
procuravam alimentos nas 
proximidades da Aldeia Ti-
racambu. As circunstâncias 
do encontro ainda não estão 
claras, mas é possível que 
ao aceitarem a aproximação 
do grupo, as duas mulheres 
tenham identificado algum 
laço de parentesco com eles, 

aceitando, assim, acompa-
nhá-los até a aldeia.

O fato é tão incomum 
que a Funai interrompeu as 
férias do responsável pela 
Coordenação-Geral de Índios 
Isolados e Recém-Contata-
dos, Carlos Travassos, para 
que ele viajasse de Brasília 
para o Maranhão. Uma servi-
dora da coordenadoria regio-
nal da fundação, que também 
estava de férias, teve que vol-
tar ao trabalho e foi enviada 

à reserva indígena na última 
segunda-feira (29) a fim de 
verificar a situação da jovem.

“Isso é um fato raro, já 
que há várias décadas esses 
grupos que vivem isolados 
têm resistido a fazer contato 
até mesmo com outros awás-
-guajás. Inicialmente, chega-
mos a imaginar que pudesse 
ter acontecido algo grave – 
como um problema de saú-
de ou reflexo da presença 
de madeireiros que atuam 

ilegalmente na terra indíge-
na – e que se tratasse de uma 
tentativa de pedir ajuda”, dis-
se Travassos.

De acordo com Carva-
lho, as duas mulheres e o 
adolescente passam bem. 
A Funai acionou o plano de 
contingência e pôs em práti-
ca as medidas necessárias à 
proteção dos índios isolados 
– suscetíveis a contrair algu-
ma eventual doença contra 
a qual não tenham proteção 

imunológica. O coordenador 
garante que uma equipe da 
Secretaria Especial da Saúde 
Indígena (Sesai), do Ministé-
rio da Saúde, também já foi 
deslocada para o local.

Habituada aos costumes 
dos awá-guajás, com quem 
trabalha há quase 25 anos, a 
missionária do Conselho In-
digenista Missionário (Cimi) 
Rosana de Jesus Diniz disse 
ter ficado “muito surpresa” 
com o fato. Segundo ela, há 
tempo os índios das aldeias 
relatam encontrar vestígios 
da presença dos grupos iso-
lados. Esta, no entanto, é a 
segunda vez em ao menos 
uma década que um contato 
entre grupos foi estabelecido 
espontaneamente.

Outro caso
O outro caso ocorreu há 

aproximadamente 10 anos, 
quando awá-guajás de uma 
aldeia da Terra Indígena Awá 
encontraram mulher e filho, 
hoje um adolescente, sozi-
nhos em uma espécie de ca-
bana. Os dois hoje vivem na 
aldeia, mas, segundo Rosana, 
a mulher se mantém arredia 
e de pouca conversa. Da-
niel e Rosana acreditam que 

a curiosidade natural dos 
awá-guajás não explicaria 
que qualquer índio isolado 
deixasse sua comunidade e 
se aproximasse sozinho de 
outro grupo. Para ambos, a 
degradação florestal causada 
pela ação de madeireiros e a 
consequente desorganização 
da coesão interna dos agru-
pamentos indígenas podem 
ajudar a entender o desfecho 
do encontro do dia 28.

“Até hoje, todos os con-
tatos entre grupos se esta-
beleceram em virtude da 
destruição do território pela 
ação de não índios”, ressal-
tou Rosana. 

“Toda a região vem so-
frendo com o desmatamen-
to. Como, culturalmente, 
cada grupo awá-guajá deli-
mita seu território de caça 
e coleta, a pressão que a 
presença de madeireiros e o 
desmatamento exerce pode 
estar contribuindo para que 
os grupos isolados percam a 
referência territorial e, sem 
outros meios de sobreviver, 
se aproximem cada vez mais 
uns dos outros e de grupos 
aldeados”, completou o co-
ordenador regional da Fu-
nai.

Alex Rodrigues
 Repórter da Agência Brasil

Índios awá-guajás aceitaram a aproximação de outros awá-guajás, duas mulheres e um adolescente

O Estado brasileiro reconhece 
as terras indígenas awá-guajás há 
décadas. Mesmo assim, a extra-
ção ilegal de madeira continua e 
é objeto constante das denúncias 
de organizações ambientalistas e 
indigenistas e pelo Ministério Pú-
blico (MP). Em janeiro, a pedido 
do MP, a Justiça Federal conde-
nou o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), a Funai e a 
União a instalarem postos de fis-
calização para impedir a extração 

ilegal de madeira no interior das 
três terras indígenas existentes na 
região (Alto Turiaçu, Awá-Guajá e 
Caru). O juiz chegou a estabele-
cer prazo de 120 dias para que os 
órgãos públicos federais compro-
vassem ter adotado as necessárias 
medidas para garantir a efetiva 
proteção das áreas. Segundo o 
MP, as determinações não foram 
cumpridas.

Das três reservas indígenas, 
a Caru é a mais desprotegida. 
Em razão disso, é a que mais tem 

atraído madeireiros. Ela foi re-
conhecida pela Funai em 1980, 
a partir do desmembramento da 
Reserva Florestal do Gurupi, que 
deu origem também à Terra Indí-
gena Alto Turiaçu. Interligadas, as 
duas reservas (Caru e Turiaçu) for-
mam, junto com a Terra Indígena 
Awá, homologada pelo Governo 
Federal em 2005, um complexo de 
áreas indígenas ocupadas princi-
palmente pelos awás-guajás, mas 
também por índios ka’apor e gua-
jajara.

Extração de madeira continua, apesar de denúncias

Ex-governador da Bahia, 
cargo que ocupou até a últi-
ma quarta-feira (31), o novo 
ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, defendeu ontem a 
demarcação da Terra Indíge-
na Tupinambá de Olivença 
como forma de amenizar a 
tensão entre não índios do sul 
da Bahia e as comunidades in-
dígenas que exigem a demar-
cação do território que dizem 
ter pertencido a seus antepas-
sados.

“No sul da Bahia, o caso 
ganhou transtornos compli-
cados, porque o Ministério 
da Justiça ainda não registrou 
sua posição. Não quero dizer 
que fulano ou sicrano tem cul-
pa – até porque, tenho sempre 
trabalhado em sinergia com o 
ministro José Eduardo Cardo-
zo e com a Funai (Fundação 
Nacional do Índio). Mas, em 
política, a pior decisão é a que 
não se toma”, declarou Wag-
ner durante a cerimônia de 
transmissão de cargo, realiza-
da pela manhã, em Brasília.

A área que os índios rei-
vindicam mede 47.376 hec-
tares (1 hectare corresponde 
a 10 mil metros quadrados, o 
equivalente a um campo de 

futebol oficial) e abrange par-
te do território das cidades 
de Buerarema, Ilhéus e Una. 
Reivindicada pelos índios há 
décadas, foi identificada e de-
limitada pela Funai em 2009. 
Para a conclusão do processo 
demarcatório, o Ministério da 
Justiça precisa expedir a porta-
ria declaratória, reconhecendo 
a área como território tradicio-
nal indígena. Por fim, é neces-
sário que a Presidência da Re-
pública homologue a decisão.

“É preciso que saia uma 
demarcação. E quem se sentir 
desconfortável irá à Justiça. 
Não tendo uma decisão, a ten-
são tem aumentado, pois as 
pessoas não sabem quais seus 
direitos”, acrescentou o mi-
nistro, referindo-se à ocupa-
ção de fazendas pelos índios 
e aos confrontos registrados 
com maior intensidade entre 
o final de 2013 e o primeiro 
semestre de 2014. Na época, 
a pedido de Wagner, então 
à frente do Poder Executivo 
baiano, o Ministério da Justiça 
enviou para a região integran-
tes da Força Nacional de Segu-
rança Pública a fim de reforçar 
a segurança em cidades com 
Buerarema

Ministro defende a 
demarcação de terras

TUPinaMBÁ dE oliVEnÇa

A discussão sobre a reclassificação 
do canabidiol será retomada na primeira 
quinzena deste mês pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), durante 
reunião da diretoria colegiada.

Atualmente, o canabidiol integra a 
lista de substâncias proscritas (proibidas) 
no Brasil. O canabidiol é uma substância 
usada para tratamento de doenças neu-
rológicas, câncer, mal de Parkinson, entre 
outras. Em audiência pública na Comissão 
de Seguridade Social e Família da Câmara 
dos Deputados, em novembro de 2014, o 

presidente substituto da Anvisa, Ivo Bu-
caresky, explicou esse trâmite. “Por ser um 
derivado da cannabis, o canadibiol estava 
incluso na Lista E, que é a lista de plantas 
que podem originar substâncias entorpe-
centes e psicotrópicas, e na Lista F, que são 
susbtâncias de uso proscrito no Brasil, de 
entorpecentes e psicotrópicos.”

Caso seja reclassificado, ele vai para 
a “Lista C1, que é uma lista de remédios]
controlados que envolve uma série de 
medicamentos”. Segundo o Bucaresky, a 
reclassificação promete facilitar a impor-

tação da substância por pessoas jurídicas 
e para pesquisas científicas. No ano pas-
sado, a agência simplificou os trâmites 
necessários para a importação de produ-
tos à base de canabidiol por pessoa física 
e para uso próprio. 

Com a mudança, a documentação en-
tregue pelos interessados tem validade de 
um ano, sendo necessária apenas a apre-
sentação da receita médica a cada novo 
pedido de importação.

No caso da primeira importação, o 
interessado deverá preencher um for-

mulário com dados gerais, apresentar a 
prescrição e o laudo médico à Anvisa. O 
solicitante deverá assinar ainda um ter-
mo de responsabilidade com o médico 
responsável pelo tratamento. Caso haja 
alteração de prescritor, será necessária a 
assinatura de novo documento.

Também em 2014, o Conselho Federal 
de Medicina decidiu autorizar neurocirur-
giões e psiquiatras a prescrever remédios 
à base de canabidiol para crianças e ado-
lescentes com epilepsia, cujos tratamentos 
convencionais não surtiram efeito.

Anvisa define neste mês se reclassificará o derivado de maconha
CanaBidiol

Centenas de índios do sul da Bahia e as comunidades indígenas fazem manifestação exigindo a demarcação de território



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de janeiro de 2015

Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Turismo

O CENTRO DE 
Convenções está com 
eventos agendados 
até o ano de 2018, 
informa o gestor Fer-
dinando Lucena.

Neste ano de 
2015 o espaço vai 
sediar o “Congresso 
Brasileiro de Con-
selhos Regionais 
de Enfermagem”, 
tido como um dos 
maiores, onde irão 
participar 8 mil con-
gressistas vindos de 
todo o país. Vamos 
torcer para que a 
rede hoteleira consi-
ga comportar tantos 
na nossa cidade.

Arquiteta Doralice Pai-
va, médico Fábio Cariry 
Carvalho, Sras. Adriana 
Tarso Vieira, Eliane de 
Pádua Crispim e Rosânge-
la Cabral, artista plástico 
Fred Svendsen, executivo 
José Ernesto Bezerra, ex-
deputada Olenka Mara-
nhão, procurador Yordan 
Moreira Delgado, artista 
Adilson Lucena.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
    Faleceu na última quarta-feira em New York, onde tratava de um câncer no cérebro,  
o ator Edward Hermann, que fez o papel de pai do Riquinho no filme do mesmo nome. Ele 
também fez sucesso atuando no seriado “Gilmore Girls”.

Momento das bênçãos do arcebispo Dom Aldo Pagotto e pastor Estevam Fernandes para o gover-
nador Ricardo Coutinho e a vice governadora Lígia Feliciano

Passados 
os festejos 
do final do 
ano, agora 
é pensar 
no Folia de 
Rua, baile 
do Vermelho 
e Branco e 
o Carnaval 
Tradição. 
Na foto 
os foliões 
Bob Zacca-
ra, Aninha 
Mesquita e 
Paulo Haiek, 
Marcone 
Serpa e 
Val Veloso. 
O ano era 
2008.

FOTO Goretti Zenaide

   Os organizadores do Fest Verão Paraíba, que começa amanhã, avisando que 
o acesso do público tanto para pista e camarotes será feito pela via litorânea da Praia 
de Inrtermares. Não  será mais feito pela BR-230 como nos anos anteriores.

FOTO Goretti Zenaide

Ex-deputada Olenka Maranhão é a aniversariante de hoje

  Usar perfume na praia pode 
ser tão perigoso quanto mexer com 
limão no sol.
 O perfume contém substân-
cias fotossensibilizantes igual ao 
limão e provocam manchas e até 
queimaduras.

FOTO:Dalva Rocha

DEMONSTRANDO QUE respeita todas as crenças e 
religiões, o governador Ricardo Coutinho iniciou a progra-
mação de sua posse e da vice-governadora Lígia Feliciano, 
com um significativo Culto Ecumênico.

Foi no renovado e bacana Teatro Paulo Pontes, no 
Espaço Cultural José Lins do Rego na manhã do primeiro 
dia do ano onde, mesmo com as festanças do Réveillon, 
muitos amigos, familiares, auxiliares, autoridades e impren-
sa compareceram para ouvir as pregações do arcebispo da 
Paraíba, Dom Aldo Pagotto, do pastor Estevam Fernandes, 
do representante da comunidade Espírita, Marco Lima e da 
iyalorixá Mãe Lúcia Omidewá, das religiões africanas.

Já à tarde, a posse propriamente dita, foi conduzida na 
Praça do Povo do mesmo Espaço Cultural, pelo deputado 
Edmilson Soares, vice-presidente da Assembleia Legislativa 
da Paraíba, com presenças de destaques como senador 
José Maranhão e sua esposa e presidente do TJ, desem-
bargadora Fátima Bezerra, do prefeito Luciano Cartaxo e 
Maisa, do presidente da CMJP, vereador Durval Ferreira, do 
presidente do TRT/PB, desembargador Carlos Coelho, do 
deputado federal Veneziano Vital do Rego e Ana Cláudia, 
entre tantas outras celebridades do cenário paraibano.

Posse do Governador

Gloriosos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da imprensa paraibana que, depois de uma noite de 
Réveillon, às nove da matina, estavam a postos para cobrir a posse do governador Ricardo Coutinho. 
O registro da foto é do deputado João Gonçalves ao entrar no Teatro Paulo Pontes

FOTO: João Gonçalves

“Um líder não é para 
impor autoridade, e sim 
para estimular seus 
discípulos”

“Ser líder é como ser 
uma dama: se você precisa 
provar que é, então 
você não é”

MICHEL FRANKLLY MARGARETH THATCHER

   O tradicional jantar dançante do Esporte Clube Cabo Branco começa o ano com 
mais uma animada noite no restaruante Panorâmico. A partir das 22h tendo como atração 
musical a banda Rota News.

Residência

FOI CRIADO o projeto “Cabedelo em Rede - Brincando 
nas Férias”, que começa nesta segunda-feira envolvendo 
diversas secretarias do município. 

A ideia é combater o trabalho infantil atraindo crianças 
e adolescentes de 6 aos 16 anos para atividades lúdicas 
e de lazer  e não aquelas atividades que não competem à 
sua idade, como vender picolés nesta época de verão e de 
férias que lotam as praias daquela cidade.

O modelito
ACHEI MUITO apro-

priado e leve o modelito 
usado pela presidente Dil-
ma Rousseff em todos os 
momentos de sua posse, 
embora teve quem brincas-
se na internet comparando 
o vestido a uma toalha de 
mesa de crochê.

Assinado pela estilista 
gaúcha Luisa Stadtlander, 
o modelo saia e blusa de 
renda nude deixou-a mais 
leve e desenvolta.

Inauguração

ESTÁ MARCADA 
para o próximo dia 12 de 
março, data da fundação 
da cidade do Recife, a 
inauguração da fábrica 
da Fiat em Goiana, que 
transformou aquela re-
gião de Pernambuco.

O evento terá as 
presenças cintilantes da 
presidente Dilma Rous-
seff e do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Saudades

PESSOA da melhor 
qualidade, Fátima Almeida 
deixará eternas sauda-
des  não só aos seus 
familiares como também 
a inúmeras amizades 
conquistadas durante sua 
vida. Viúva do saudoso 
médico Augusto Almeida, 
ela partiu ao seu encon-
tro na noite de Réveillon, 
quando comemorava a 
data em família.

Primeiro samba
ACONTECE hoje o 

Primeiro Samba do Ano, 
promovido pelo Clube do 
Samba no espaço Vila do 
Porto, no Varadouro.

Será a partir das 
20h tendo no repertório 
clássicos de Noel Rosa, 
Monarca, Cartola, Jorge 
Aragão, Zeca Pagodinho, 
Arlindo Cruz, Beth Carvalho 
e Fundo de Quintal e os 
modernos Diogo Nogueira, 
Roberta Sá, entre outros.

Ações sociais

A AGÊNCIA An-
tares Comunicação 
encerrou o ano apre-
sentando a 20a edição 
do seu Balanço Social, 
onde compartilhou 
com a sociedade o 
valor inestimável de 
fazer o bem. Destaque 
para a campanha “Mc-
Dia Feliz”, “Brechó da 
Casa da Criança com 
Câncer”, entre outras.

Brincar em vez de trabalhar

A SECRETARIA Mu-
nicipal de Saúde de João 
Pessoa e o Unipê abri-
ram o processo seletivo 
unificado para Residência 
Médica em Medicina da 
Família e Comunidade. 

O candidato deve ter 
diploma, e certificado de 
conclusão de graduação 
em Medicina e as inscri-
ções são na página www.
residencia.unipe.br.

Velhos tempos, belos dias
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Vistoria de transporte 
escolar começa 
segunda-feira na capital
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Atendimento garantido em 11 cidades
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Governo do Estado 
investiu em núcleos e 
delegacias especializadas

O enfrentamento à 
violência contra a mulher 
é uma das prioridades do 
Governo do Estado na área 
de Segurança Pública. Por 
isso, além de prevenção 
e repressão qualificada a 
esse tipo de crime, que vai 
da ameaça até o crime con-
tra a vida, a Paraíba ainda 
investiu na instalação de 
dois núcleos de atendimen-
to à mulher nas cidades 
de Queimadas e Esperan-
ça, entregues à população 
este ano. As estruturas se 
somam às nove Delegacias 
Especializadas de Atendi-
mento a Mulher (Deam) 
existentes no território pa-
raibano.

No Município de Quei-
madas, o núcleo se localiza 
no mesmo prédio da 11ª 
Delegacia Seccional de Po-
lícia Civil (DSPC) e realiza 
atendimento 24h. Só este 
ano, já foram protocola-
dos mais de 40 pedidos de 
medidas protetivas para 
mulheres em situação de 
risco. “Na nossa seccional 
as medidas protetivas são 
encaminhadas com urgên-
cia e protocoladas com 
rapidez para serem apre-
ciadas pelo Judiciário, que 
também tem rapidez no 
deferimento. Isso é impor-
tante porque muitas vezes 
a violência relatada pela 
mulher envolve também a 
violência contra os filhos”, 
relata a delegada seccional 
Renata Dias. Segundo ela, 
de janeiro a novembro de 
2014, nenhum homicídio 
de mulher foi registrado 
em Queimadas e região.

Em Esperança, as mu-
lheres também podem pro-
curar o Núcleo qualquer 
hora do dia ou da noite e a 
estrutura fica na Delegacia 
Seccional instalada na cida-
de. “As ocorrências de vio-
lência doméstica tiveram re-
dução na região e em 2014 
foram protocoladas mais de 
30 medidas protetivas junto 
ao Poder Judiciário”, disse 
a delegada Karine Luiz de 
Lima, titular da 12ª DSPC, 
acrescentando que este ano 
a morte de uma mulher por 
motivação de violência do-
méstica foi registrada na ci-
dade de Olivedos.

As demais cidades que 
têm atendimento especia-
lizado com Deam são: João 
Pessoa, Campina Grande, 
Bayeux, Santa Rita, Cabe-
delo, Guarabira, Patos, Ca-
jazeiras e Sousa.

Em João Pessoa e Cam-
pina Grande é registrado 
o maior número de ocor-
rências. A delegada Maísa 
Félix, titular da Deam João 
Pessoa, explica que a pro-
cura pelo atendimento au-
mentou devido à divulga-
ção do trabalho realizado 
pela Polícia Civil. “O regis-
tro nas delegacias aumen-
tou graças à conscientiza-
ção que se torna cada vez 
maior e também pela con-
fiança que as vítimas têm 
na polícia. A vítima procura 
o aparelho estatal, que está 
pronto para recebê-la e so-
licitar medidas protetivas e 
o homem se sente receoso 
em agredir, já que será pu-
nido”, destacou.

Para prevenir os crimes con-
tra a mulher e acompanhar as 
vítimas de violência, a Polícia 
Civil conta com o Programa 
Mulher Protegida, resultado de 
uma parceria entre a Secretaria 
da Segurança e Defesa Social, 
da Mulher, além de órgãos mu-
nicipais de acolhimento de víti-
mas de violência doméstica e o 
Ministério Público. Só em João 
Pessoa, mais de 15 mulheres já 
estão usando o celular com o 
aplicativo SOS Mulher, que fun-
ciona interligado com o Centro 
Integrado de Operações Po-
liciais (Ciop) e a Delegacia da 
Mulher.

Os aparelhos atendem a 
mulheres em situação extrema 
de violência ou que correm risco 
de morte. O celular tem três te-
clas no estilo touchscreen. A ver-
de, ao ser acionada, indica que 
não há perigo de violência pró-

ximo; a amarela serve para indi-
car risco, quando o agressor está 
rondando a casa da vítima ou 
nas proximidades; e o vermelho 
alerta para risco total, quando o 
agressor já está constrangendo 
ou fazendo ameaças.

A mulher em situação de 
violência recebe o celular e as 
orientações sobre o uso nas 
Deam. As vítimas também são 
encaminhadas para a Defen-
soria Pública, onde é solicitada 
medida protetiva.

O programa é uma ferra-
menta importante na proteção 
às mulheres vítimas de violên-
cia, que já contam com a Lei 
Maria da Penha sancionada 
em 7 de agosto de 2006 e que 
entrou em vigor no dia 22 de 
setembro do mesmo ano. A Lei 
estabelece que todo caso de 
violência doméstica e intrafa-
miliar é crime e que deve ser 

apurado através de inquérito 
policial e ser remetido ao Mi-
nistério Público. Estes crimes 
são julgados nos Juizados Espe-
cializados de violência domés-
tica contra a mulher, criados a 
partir desta legislação, e nas ci-
dades onde ainda não existem, 
nas Varas Criminais.

Redução de homicídios
Nos últimos três anos, a Pa-

raíba vem registrando redução 
no número de homicídios contra 
mulheres. A queda começou a 
ser percebida em 2012, quando 
o Núcleo de Análise Criminal e 
Estatística (Nace) da Seds mos-
trou uma diminuição em relação 
ao ano de 2011, que registrou 
146 CVLI – Crimes Violentos Le-
tais e Intencionais – de mulheres, 
contra 139 em 2012. Em 2013, os 
números continuaram caindo, 
com 118 homicídios com vítimas 

do sexo feminino. De janeiro a 
novembro do ano passado, 97 
mulheres foram assassinadas.

Programa Mulher Protegida

A Polícia Militar da Pa-
raíba prendeu e apreendeu 
128 pessoas durante a Ope-
ração Réveillon, realizada 
do último sábado (27)  até 
a madrugada de ontem, que 
contou com um reforço de 
1.500 policiais militares 
para intensificar as ações 
em todo Estado. No perío-
do, foram apreendidas 31 
armas de fogo, recupera-
dos 18 veículos roubados 
e apreendidos mais de 2kg 
de drogas durante as abor-
dagens.

Uma das armas apre-
endidas na operação foi 
durante a festa da virada 
do ano no bairro de Inter-
mares, em Cabedelo. Três 
suspeitos de matar a tiros o 
lutador de MMA Werison da 
Silva Medeiros, de 29 anos, 
foram presos em flagrante.

Policiais que reforça-
vam o policiamento no bair-

ro escutaram os disparos e 
quando chegaram ao local 
renderam Gustavo José Pe-
reira Dias, de 18 anos; Igor 
Mateus Feitosa Lopes, 19; 
e um adolescente de 16 
anos. Dois deles moravam 
no bairro do Cabo Branco e 
o outro no Bairro dos Esta-
dos, na capital. Com o trio 
foi apreendido um revólver 
calibre 38, possivelmen-
te usado no crime, e uma 
quantidade de maconha. 
Os maiores foram autuados 
por homicídio qualificado 
na Central da Polícia Civil 
e o menor foi apresentado 
na Delegacia da Infância e 
Juventude, ambas em João 
Pessoa. 

As outras armas apre-
endidas durante a operação 
ocorreram nas cidades de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Patos, Bayeux, Itaporan-
ga, Mataraca, Ingá, Sapé, 

Itapororoca, Sousa, Bayeux, 
Caaporã, São José dos Cor-
deiros e Taperoá. 

As 128 pessoas presas 
e apreendidas durante a 
Operação Réveillon esta-
vam envolvidas com porte 
ilegal de arma, roubos, fur-
tos, homicídios, lesão cor-
poral comum e em situação 
de violência doméstica.

Atendimentos
Um levantamento reali-

zado na intranet da Polícia 
Militar (rede interna) mos-
tra que, durante o período, 
a Corporação realizou o 
atendimento de 1.878 ocor-
rências de várias naturezas. 
O motivo que liderou os 
chamados foi a perturba-
ção do sossego (som alto), 
com 340 solicitações, sendo 
quase 95% delas registra-
das na Região Metropolita-
na de João Pessoa.

128 pessoas são detidas e 31 
armas apreendidas na Paraíba 

OPERAÇÃO RÉVEILLON

Celulares têm aplicativo SOS Mulher 

Apenas sete pre-
sos que tiveram direi-
to a saída temporária 
nos festejos de Natal 
e Réveillon não re-
tornaram, na última 
quinta-feira, dia 1º, 
aos presídios onde es-
tavam encarcerados. 
A informação é da Se-
cretaria de Adminis-
tração Penitenciária 
da Paraíba. 

De acordo com a 
diretoria da Peniten-
ciária Média de Man-
gabeira, os nomes dos 
apenados já foram 
repassados para a Se-
cretaria de Seguran-
ça Pública e Defesa 

Social do Estado para 
que as medidas legais 
sejam cumpridas.

O diretor da Pe-
nitenciária Média de 
Mangabeira, Paulo 
Barros, disse que 457 
apenados que cum-
prem regime aberto 
ou semi aberto dei-
xaram os presídios da 
capital no dia 24 de 
dezembro e 450 retor-
naram.

Apesar da trans-
gressão de seus direi-
tos, a Secretaria de 
Administração Peni-
tenciária da Paraíba 
considera positivo, 
pois o número de pre-
sos que não retorna-
ram às casas de deten-
ção representa 1,5% 
do beneficiados.

7 apenados não voltam 
aos presídios no Estado

SAÍDA TEMPORÁRIA

FotoS: Secom-PB

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Secretaria de Segurança 
registrou queda no 
número de homicídios de 
mulheres  nos últimos 
três anos; foram  146 
em 2011 e 97 em 2014
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Comércio inicia promoções 
de ‘saldão de Natal’ em JP
Lojistas acreditam em 
grandes vendas neste mês 
de janeiro e no Carnaval

Após as festas do Natal e 
Ano Novo, o comércio do cen-
tro de João Pessoa e os sho-
ppings iniciam o ano de 2015 
tentando atrair e conquistar 
o consumidor lançando pro-
moções de ‘saldão de Natal’ 
com descontos que vão até 
70% em artigos do setor de 
vestuário, e até 50% nos pro-
dutos da linha branca para o 
lar, incluindo celulares. 

Segundo o gerente de 
vendas de uma das lojas de 
eletroeletrônicos do centro 
da capital, Robério André 
câmara, o mês de janeiro 
é bastante atrativo para as 
vendas, porque as ofertas 
são imperdíveis. Os lojistas 
também acreditam em gran-
des vendas, não apenas para 
o mês de janeiro, mas tam-
bém para o mês de fevereiro 
em razão do período do rei-
nado de Momo. 

Numa análise geral, An-
dré câmara revelou que as 
vendas no ano de 2014 fo-
ram muito boas e que o pa-
raibano foi mais consumis-
ta do que no ano de 2013. 
Ele disse que as vendas no 
ano passado foram 30% 
maiores do que as realiza-
das no mesmo período do 
ano anterior, principalmen-

te na linha branca, além de 
produtos como sofá, cama e 
guarda-roupa.

A também gerente de 
vendas de lojas de celula-
res, Andrea Nascimento, 
afirmou que a cada ano o 
comércio antecipa mais o 
início das liquidações. Em-
bora a temporada oficial 
das promoções geralmente 
comece depois do carnaval, 
a maioria das lojas já estão 
promovendo a queima dos 
estoques com descontos que 
podem chegar a 50%. 

Ela disse que a ideia é 
queimar o estoque dos pro-
dutos que não foram com-
prados no período natalino. 
Os descontos chegam até a 
60% nos artigos de informá-
tica, móveis, roupas e pro-
dutos de beleza. As grandes 
redes de lojas também estão 
promovendo o ‘saldão de Na-
tal’ até o final deste mês. Pro-
dutos de telefonia, informáti-
ca, tecnologia e linha branca 
(geladeiras, fogões, máqui-
nas de lavar roupa etc.) são 
vendidos com desconto. 
Além do mais, o consumidor 
pode parcelar as compras 
em até 10 vezes sem juros na 
maioria das lojas. 

As liquidações e ofertas 
são excelentes estratégias 
para movimentar as vendas 
em janeiro e vender o estoque 
do chamado ‘saldão de Natal’. 
“Estamos apenas começando, 
pois em fevereiro teremos 
promoções mais atrativas”, 
disse André câmara.

FotoS: Evandro Pereira

José Alves 
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Marcos Tadeu
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No primeiro dia útil do 
ano, o movimento nas agên-
cias bancárias foi intenso em 
João Pessoa. Muitas filas nos 
caixas eletrônicos e nos gui-
chês para o pagamento das 
contas com vencimento em 
31 de dezembro ou 1º de ja-
neiro que puderam ser pagas 
ontem, sem juros. 

A movimentação foi gran-
de em praticamente todas as 
agências bancárias, mas onde 
se formavam as maiores filas 
foram nos bancos públicos, 
Banco do Brasil e caixa Eco-
nômica Federal. Quem foi a 
banco ontem já previa que iria 
enfrentar longas filas, princi-
palmente, porque o primeiro 
dia útil do ano caiu exatamen-
te numa sexta-feira, dia em 
que boa parte dos correntis-

tas prefere antecipar os paga-
mentos ou fazer saques para o 
final de semana. 

A funcionária pública 
Beatriz Nogueira disse que 
estava enfrentando a fila no 
banco, porque o vencimento 
da fatura do seu cartão ocor-
reu no dia 31 do ano passa-
do, e adiantou que não po-
deria deixar de pagar ontem 
por causa da multa. 

O movimento nos cai-
xas eletrônicos também foi 
intenso. Longas filas tam-
bém foram formadas nas ca-
sas lotéricas e nas agências 
Pague Fácil, com as pessoas 
pagando as contas do con-
sumo de água, luz e carnês 
diversos que venceram no 
último dia do ano e no dia 1º 
de janeiro. (JA)

Primeiro dia útil do 
ano com longas filas

MOVIMENTO NOS BANCOS

Os descontos vão até 70% em artigos do setor de vestuário e até 50% nos produtos da linha branca para o lar, incluindo celulares

O segundo dia do ano co-
meçou com pancadas de chuva 
no litoral paraibano e em di-
versas cidades do interior do 
Estado. Segundo informações 
da Agência Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa), choveu forte 
em várias regiões da Paraíba, a 
exemplo do Sertão e Brejo, e a 
previsão é de mais chuvas du-
rante o final de semana. Só na 
capital choveu 38,7mm desde 
a noite de quinta-feira até a 
manhã de ontem.

Ainda de acordo com in-
formações da Aesa, neste pe-
ríodo as chuvas deveriam co-
meçar no Oeste e seguir para 
o litoral, mas está ocorren-
do o contrário em razão de 
uma instabilidade no Oceano 
Atlântico que tem efeitos no 

2015 começa com chuvas no 
Litoral, Brejo e Sertão da PB

ÁGUAS DE JANEIRO Sine-PB oferece 
1.600 vagas 
de emprego na 
próxima semana 

O Sistema Nacional de 
Emprego na Paraíba (Sine-PB) 
inicia as atividades de 2015 
na próxima segunda-feira (5), 
ofertando 1.600 vagas. Os des-
taques são as oportunidades 
para o primeiro emprego. 

Entre as vagas ofere-
cidas estão 1.000 oportu-
nidades para operador de 
telemarketing, sendo ne-
cessário o Ensino Médio, e 
450 para auxiliar de linha 
de produção, com Ensino 
Fundamental completo, po-
dendo o candidato morar 
também em Santa Rita, Ba-
yeux, Sapé, Mari e cruz do 
Espírito Santo. 

A sede do Sine-PB fica 
na Rua Duque de caxias, 
305, no centro de João Pes-
soa, próximo ao Terceirão. 

As atividades são de-
senvolvidas pelo Gover-
no do Estado, por meio de 
ações da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh).

Para fazer o cadastro 
no Sine-PB, o candidato 
deve apresentar documen-
tos pessoais, a exemplo de 
RG, cPF, currículo e carteira 
de trabalho.

litoral, provocando chuvas 
em quase todo o Estado. 

Para hoje e domingo, as 
previsões são de chuvas mo-
deradas em todas as regiões 
da Paraíba, principalmente 

no litoral, Brejo, Zona da 
Mata e Sertão. Ontem, uma 
das cidades que mais cho-
veu, segundo informações da 
Aesa, foi Guarabira, a rainha 
do Brejo. (JA)

Choveu forte em várias regiões e previsão é de mais chuvas 

O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu) 
informou que durante os fes-
tejos de Réveillon realizado 
na orla de João Pessoa meta-
de dos atendimentos foram 
relacionados ao consumo 
exagerado de álcool. De acor-

do com a gerência operacio-
nal do Samu, das 46 pessoas 
atendidas durante o plantão 
realizado na última quarta-
feira, dia 31, e quinta-feira, 
dia 1º de janeiro, 23 pessoas 
passaram mal devido ao con-
sumo de bebidas alcoólicas.

Outros atendimentos de 
naturezas diferentes tam-
bém foram registrados. Em 

segundo lugar, casos rela-
cionados a cortes contusos 
e, em terceiro lugar, agres-
são física.

As autoridades em segu-
rança pública consideraram 
os festejos de final de ano 
muito tranquilos, mesmo a 
orla de João Pessoa e Inter-
mares tendo recebido mais 
de 250 mil pessoas.

Samu considera plantão tranquilo

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Dom 
luís Gonzaga Fernandes, 
em campina Grande, aten-
deu 447 pacientes, entre ur-
gências e emergências en-
tre 31 de dezembro de 2014 
e 1º de janeiro de 2015. Os 
casos envolvendo acidentes 
de moto lideraram as entra-
das nos plantões durante o 
período. 

No total, 84 pacientes fo-
ram atendidos devido a aci-

dentes com motocicleta, dez 
vítimas de acidente de carro, 
uma de tiro, quatro de facada 
e quatro por espancamento. 
Os demais atendimentos fo-
ram por casos clínicos.

Na virada do ano de 
2013 para 2014, o Trauma 
- cG atendeu 490 pacientes, 
entre urgências e emergên-
cias. No total, 87 pacientes 
foram atendidos devido a 
acidente de moto, nove por 
acidente de carro, 13 de fa-

cada, três de tiro, sete de es-
pancamento. O restante dos 
atendimentos foi por casos 
clínicos.

Para garantir a eficiên-
cia no atendimento e a assis-
tência a todos, a unidade de 
saúde conta com 338 médi-
cos, sendo 60 de plantão 24 
horas em todas as especiali-
dades de urgência. O hospital 
dispõe de internação clínica 
e cirúrgica em seis blocos de 
enfermaria, com 302 leitos.

Acidentes com motos lideram 
atendimentos no Trauma-CG

VIRADA DO ANO

Os trechos onde foi registrada a 
maior frequência de multas durante 
a operação de final de ano da Polícia 
Rodoviária Federal foram na BR-101. 
Conforme informação da PRF, 230 veí-
culos foram flagrados pelos radares 
acima de 100km por hora permitido.

Em Mata Redonda, um veículo foi 
flagrado pelo radar móvel com 198 
quilômetros por hora.

As principais infrações foram a au-

sência da Carteira Nacional de Habili-
tação, ultrapassagem indevida, falta 
de capacete e do cinto de segurança. 
No primeiro dia do ano, a PRF regis-
trou seis ocorrências na Paraíba, com 
uma morte. Houve ainda duas saídas 
de pista, um capotamento e duas co-
lisões traseiras, sem gravidade. Já no 
Município de Patos, no Sertão, um 
motociclista morreu carbonizado após 
colidir com um veículo na BR-361.

PRF flagra 230 veículos acima da 
velocidade permitida na BR-101

OPERAÇÃO FIM DE ANO



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de janeiro de 2015

Paraíba
15

Veículos escolares devem passar 
por vistoria a partir de 2ª feira

Pela cidade

Mudanças
Quase no apagar das luzes de 2014, a PMCG 

registrou duas mudanças no primeiro escalão do 
governo. A primeira na Secretaria de Finanças, da 
qual o titular Gustavo Nogueira pediu demissão 
para assumir pasta no novo governo do Rio Grande 
do Norte.

l SubStituta

Em lugar de Gustavo, que estava há apenas cerca de 
um mês no comando das Finanças, assume a engenheira 
Aracilba Rocha. Na nota que confirmou a nomeação, o 
governo destacou que Aracilba, dentre outros cargos, foi 
secretária de Finanças do Estado.

l Saúde

Outra mudança foi na Secretaria de Saúde, 
com o pedido de demissão de Lúcia Derks, que 
alegou sobrecarga de trabalho, assume Luzia Pinto, 
administradora, especialista em Saúde Pública e que 
respondia pela Diretoria de Planejamento e Regulação da 
pasta.

brilhos

Conhecido pelo temperamento explosivo que volta e 
meia o leva a bater de frente com outros parlamentares, 
o vereador Antônio Alves Pimentel Filho (PROS) estava 
radiante na solenidade de posse como novo presidente 
da Câmara Municipal de Campina Grande, na manhã da 
quinta-feira, 1º. Tão radiante que parece ter resolvido 
exteriorizar ainda mais a alegria do momento, optando 
por um terno cinza-escuro brilhante contraposto 
à camisa preta e gravata amarela. E distribuindo 
sorrisos.

antecedência

Pimentel Filho foi eleito presidente da Câmara de 
Vereadores campinense ainda no início do ano passado, 
com aproximadamente nove meses de antecedência, 
numa manobra para evitar que as eleições interferissem 
na escolha do novo chefe da Casa.

Costura

A condução do parlamentar, que se elegeu 
pelo PMDB e migrou para o PROS, jamais foi uma 
possibilidade levada a sério nos corredores políticos. 
Mas, com senso de oportunidade e habilidade, Pimentel 
abriu caminho para a realização do seu sonho.

Sonho
Durante a solenidade, Pimentel lembrou que 

está na Câmara Municipal de Campina Grande – onde 
sucedeu ao pai – há um quarto de século e reconheceu 
publicamente que chegar à presidência era um sonho 
“há muito acalentado”. Tomaram posse, ainda, Orlandino 
Farias (PSC), primeiro-vice-presidente; Marinaldo 
Cardoso (PRB), segundo-vice; Murillo Galdino (PSB), 
primeiro-secretário, e Ivam Batista (PROS), segundo-
secretário. 

Parceria

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) participou da 
solenidade de posse e, em seu discurso, exaltou o vereador 
Nelson Gomes Filho (PRP), que deixou a presidência da 
CMCG, e ressaltou a parceria entre os poderes. “Agora, 
com Pimentel na presidência, manteremos o propósito 
de sequenciar esta política de parceria e de harmonia, 
concretizando muitas ações em favor do progresso local”, 
disse Romero, num rápido discurso.

Repensar
O governo municipal poderá recuar da decisão de 

criar duas novas secretarias. Há semanas, foi confirmada 
pela Prefeitura de Campina Grande a intenção de 
transformar a Coordenadoria de Comunicação em 
secretaria e criar também a pasta da Habitação.

Cenário
O ano terminou e o projeto de criação das 

secretarias não foi encaminhado ao Poder Legislativo. O 
assunto estaria sendo repensado, por conta dos sinais de 
crise econômica nacional, embora o governo afirme que 
as novas pastas não trariam maiores despesas.

Prefeitura da capital 
realiza inspeção até 30 
de janeiro na Semob

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) inicia na próxima 
segunda-feira (5) a vistoria 
nos veículos que prestam o 
serviço de transporte escolar 
na capital. Os 430 veículos 
cadastrados devem ser ava-
liados a cada seis meses, con-
forme determina o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) em 
seu art.136 inciso II, dando 
mais segurança aos estudan-
tes e tranquilidade aos pais. 

Neste primeiro semes-
tre de 2015, a inspeção terá 
início a partir desta segun-
da-feira e vai até o dia 30 
de janeiro, das 8h às 17h, 
na sede do órgão (km 25 da 
BR-230, no bairro do Cristo 
Redentor), obedecendo a 
um cronograma de quatro 
semanas por ordem de re-
gistro do veículo. A Divisão 
de Transportes (DTRA) está 
prevendo um atendimento 
diário de 20 veículos. Em 
João Pessoa, pelo menos seis 
mil crianças e adolescentes 
são transportados por dia 
em veículos escolares.

Na vistoria, são verificados itens de segurança, equipamentos obrigatórios e documentação 

Itens 
Durante a inspeção, são 

observados itens de segu-
rança, equipamentos obri-
gatórios, bem como higiene 
e conforto, entre eles,  faro-
letes e sinaleiras, bancos, 
forros, funilaria e pintura, 
tacógrafo, extintor, pneus, 
cintos de segurança, trava 
das portas, buzina e para
-brisas, checando um total 
de 40 itens do veículo. Tam-

bém é verificado se as faixas 
laterais e traseiras estão de 
acordo com as normas que 
regulamentam o serviço de 
transporte escolares. 

Documentos
Durante o processo de 

renovação da vistoria tam-
bém são verificados os do-
cumentos do veículo e do 
condutor, tais como a Car-
teira Nacional de Habilita-

ção (CNH), alvará de licença 
da permissão, certificado 
de registro e licenciamen-
to com seguro obrigatório, 
certificado de verificação 
do tacógrafo, certificado de 
curso de condutor escolar 
(Conforme Resolução do 
Contran 168/2004), cra-
chás do permissionário e de 
seus auxiliares como os de 
acompanhante e motorista 
auxiliar.

A vistoria tem uma taxa 
fixada em R$ 55,64. O permis-
sionário deve seguir o período 
de vistoria determinado pelo 
órgão gestor, mas pode até an-
tecipar a inspeção. Caso perca 
a data programada no calen-
dário, será cobrada uma multa 
no valor de R$ 20,87. 

Os transportes escolares 
não aprovados na inspeção po-
dem ter um prazo, de acordo 
com o tipo de irregularidade 
encontrada no veículo, para sa-

nar o problema. No entanto, os 
itens referentes à segurança e 
equipamentos obrigatórios de-
vem ser regularizados imedia-
tamente. Se isso não ocorrer, o 
permissionário fica impedido 
de prestar o serviço. 

Selo
Ao ser aprovado, o veí-

culo recebe um selo adesivo 
na cor lilás, correspondente à 
vistoria do primeiro semestre 
do ano, que é afixado no para

-brisas dianteiro. A Semob re-
comenda aos pais dos alunos 
que antes de contratar o ser-
viço procurem informações 
junto à Divisão de Transportes 
(3218-9350) se o veículo está 
devidamente cadastrado e re-
gularizado. “Dessa maneira a 
pessoa que está contratando o 
serviço terá a garantia de que 
o veículo está cadastrado e foi 
aprovado na vistoria”, disse o 
chefe da DTRA, Leonardo Al-
buquerque Campos. 

Fiscalização
O chefe da Seção de 

Fiscalização de Transporte 
Público, Sérgio Murilo, infor-
mou que no início das aulas 
realizará operação intensiva 
e contínua com uma equipe 
de agentes de mobilidade 
urbana para coibir o serviço 
de transporte de escolares 
irregular no entorno dos es-
tabelecimentos de ensino. 
Informações e reclamações: 
0800 281 1518 e 3218-9335.

A Operação ‘João Pes-
soa Verão’ foi lançada na 
manhã de ontem, durante 
café da manhã, no Busto 
de Tamandaré. A ação tem 
como objetivo promover o 
bem-estar dos visitantes 
da orla da capital, além do 
ordenamento do comércio 
informal, fiscalização dos 
estabelecimentos do ramo 
alimentício, prestação de 
serviços educativos e tec-
nológicos.

A ideia, segundo o pre-
feito Luciano Cartaxo, é que 
a ação conjunta envolvendo 
13 secretarias e órgãos do 
município possa transfor-
mar João Pessoa numa ci-
dade referência não apenas 
no recebimento do turista, 
como também no atendi-
mento ao cidadão pessoen-
se durante o verão. “Esta-
mos trabalhando cada vez 
mais para construir uma 
João Pessoa de qualidade, 
essencialmente quando te-
mos um grande número de 
visitantes em nossa cidade 
e ainda, quando percebe-
mos que o cidadão da capi-
tal optou por permanecer 
aqui durante suas férias. 

Isso é extraordinário”.
A organização da ação 

inédita já surpreende os 
turistas. "Incrível perceber 
como a cidade se prepara 
para nos acolher. Pensa-
ram em todos os detalhes e 
com isso, nos sentimos bem 
mais confortáveis", disse 
Kally Dina, visitante de Belo 
Horizonte (MG).

Estarão participando da 
operação as Secretarias de 
Turismo (Setur), Meio Am-
biente (Semam), Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb), 
Saúde (SMS), Ciência e Tec-
nologia (Secitec), Políticas 
Públicas para Mulheres, 
(SPPM), Mobilidade Urba-
na (Semob), Comunicação 
(Secom), Segurança Urbana 
e Cidadania (Semusb), além 
de Autarquia Especial de 
Limpeza Urbana (Emlur), 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), Vigilância 
Sanitária e Procon-JP.

“Seguiremos até o dia 
18 de fevereiro atuando 
para melhor servir os pes-
soenses, bem como os tu-
ristas que escolherem João 
Pessoa como destino neste 
verão”, ressalta o secretá-

rio de Turismo, Bruno Fa-
rias. A operação contará, 
ainda, com campanhas de 
cunho educativo, que vi-
sam promover maior cons-
cientização entre o público. 
“Estaremos nas tendas dia-
riamente, também falan-
do sobre a importância de 
combatermos a violência 
contra a mulher, educação 
ambiental e, ainda, educa-
ção no trânsito”, informou 
Giucélia Figueiredo, secre-
tária de Políticas Públicas 
para Mulheres.

Nem as fortes chuvas 
atrapalharam o início da 
ação, que já está funcionan-
do nas quatro tendas fixas 
instaladas nas Praias do 
Cabo Branco, Tambaú, Ma-
naíra e Bessa, além disso, 
uma tenda volante a cada 
dia dos finais de semana 
estará em uma localidade 
diferente. A estrutura con-
ta ainda com uma 'estação 
digital', ônibus com 12 no-
tbooks que estarão dispo-
níveis para quem quiser se 
manter conectado durante 
o passeio. A operação se-
guirá todos os dias até 18 
de fevereiro.

Prefeitura lança ação conjunta 
para atender visitantes da orla

Selo adesivo lilás comprova aprovação 

‘JOÃO PeSSOa VeRÃO’Procon constata 
aumento de 11% 
nos preços do 
material escolar

O Procon Municipal de 
Campina Grande pesquisou 
os preços de 46 dos principais 
itens da lista de material esco-
lar em seis estabelecimentos 
comerciais. Foi constatado um 
aumento de 11,58% com rela-
ção aos preços do ano passado.

Os que mais oscilaram 
foram o pincel nº16 (567%), 
pincel nº 18 (338%), aponta-
dor (367%) e fita adesiva colo-
rida (278%). Os itens mais co-
muns que mais apresentaram 
variação foram cola colorida 
(228%), cola branca (218%), 
cartolina (186%) e caderno 
pautado pequeno (123%).

Na lista de material es-
colar tem que constar apenas 
itens que estejam diretamente 
relacionados ao processo di-
dático-pedagógico e de uso es-
pecífico do aluno. Material de 
uso coletivo, como produtos de 
limpeza, papel higiênico, tin-
ta para impressora e álcool já 
estão introduzidos nos custos 
das escolas e  são repassados 
aos consumidores no valor das 
mensalidades, portanto, proi-
bidos de serem solicitados.

Amanda Anacleto
Sucursal de Campina Grande

FOtO: Secom-JP
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Governo anuncia equipamentos
Construção do Centro 
de Convenções de CG 
também foi confirmada 

Durante o discurso na 
Sessão Solene de Posse, 
realizada pela Assembleia 
Legislativa da Paraíba na úl-
tima quinta-feira, 1º, em João 
Pessoa, o governador Ricar-
do Coutinho    fez um balanço 
dos quatro primeiros anos 
da gestão estadual. O chefe 
do Executivo também confir-
mou a construção do Centro 
de Convenções de Campina 
Grande e mais investimentos 
na Segurança Pública, como 
a compra de outros dois 
helicópteros para a Polícia 
Militar. 

Ricardo Coutinho ainda 
destacou que vai inaugurar, 
nos próximos dias, um dos 
maiores e melhores espa-
ços para treinamento es-
portivo da América Latina, 
a Vila Olímpica Paraíba (an-
tigo Dede), em João Pessoa. 
Também neste primeiro tri-
mestre, a Paraíba receberá 
uma obra considerada em-
blemática – a Barragem de 
Camará. Ainda integram as 
obras que serão entregues 
a adutora de Pocinhos e São 
José; mais estradas; escolas; 
e o condomínio para idosos 

Foto: Divulgação/Secom-PB

“Cidade Madura”, em Campi-
na Grande. 

As novidades continuam, 
segundo o governador, com a 
entrega da terceira e última 
etapa do Centro de Conven-
ções de João Pessoa, prevista 
para o final de março. 

Ricardo também garan-
tiu instituir o passe livre para 
estudantes de Ensino Médio 
da rede estadual; qualificar, e 
ainda ampliar, a rede hospi-
talar; instalar o curso de Me-
dicina na UEPB e criar novos 
campi; e aumentar em 56% 
o abono natalino das 504 
mil famílias cadastradas no 
Programa Bolsa Família. “Na 
área de segurança pública 
iremos dobrar o número de 
UPS [Unidade de Polícia So-
lidária], adquirir mais dois 
helicópteros, aumentar o 
efetivo com a realização de 
concurso e aprofundar a im-
plantação da política pública 
de segurança chamada Paraí-
ba Unida Pela Paz”, anunciou.

Ricardo ainda garantiu a 
construção de um importan-
te equipamento para o Tu-
rismo em Campina Grande. 
“Entre outras ações relevan-
tes para o setor, construire-
mos o Centro de Convenções 
de Campina Grande, equipa-
mento estratégico para a ci-
dade e o Estado”, disse. Polícia Militar da Paraíba receberá o reforço de dois novos helicópteros, além de outros investimentos na segurança pública

PMJP busca 
manter padrão 
na transparência
para 2015

Participação popular foi decisiva

A Secretaria Especial 
da Transparência Pública da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) começa 2015 
com o desafio de manter o 
patamar da transparência 
nas contas da gestão atingido 
nos últimos anos. Em recente 
avaliação do Fórum Paraiba-
no de Combate a Corrupção 
(Focco-PB) e da ONG Institu-
to Socioeconômico (Inesc), 
foi constatado que a capital 
paraibana está em primeiro 
lugar neste quesito no âmbito 
estadual. 

Para o secretário da 
Transparência Pública, Éder 
Dantas, foram dois anos de 
avanço na construção de uma 
cidade transparente e partici-
pativa. O primeiro passo para 
a PMJP conquistar o índice 
se deu com a assinatura pelo 
prefeito Luciano Cartaxo e a 
Corregedoria Geral da União 
(CGU), ao convênio do projeto 
“Brasil Transparente”. 

Com a aprovação da Lei 
de Acesso à Informação e o 
inicio da implantação da cul-
tura do sigilo veio à exigência 
da Lei da Ficha Limpa para 
os quadros dos servidores 
municipais e o desempenho 
e ampliação do Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) 
em vários pontos da cidade.

O aumento de acessos 
ao Portal da Transparência e 
a resposta às demandas das 
solicitações contribuiu para o 
atual status na transparência. 
Não é à toa que mais de 600 
pessoas, entre servidores e 
conselheiros populares fo-
ram capacitados para a trans-
parência e o controle social 
com a realização de cursos de 
capacitação.

Fiscalizar os serviços 
públicos destinados ao 
tratamento de usuários de 
drogas e cobrar a instalação 
desses serviços nos municí-
pios paraibanos, conforme 
prevê a Lei 11.343/2006 
(conhecida popularmen-
te, como ‘Lei Antidrogas’) 
e a portaria do Ministério 
da Saúde de número 336/
GM/2002, que versa so-
bre a criação de Centros 
de Atenção Psicossociais 
Álcool e Drogas (Caps AD). 
Esse é o objetivo do proje-
to “Atenção ao Usuário de 
Drogas e à Família”, que de-
verá ser desenvolvido pelo 
Ministério Público da Pa-
raíba, em 2015, em todo o 
Estado, sob a coordenação 
dos Centros de Apoio Ope-
racional (Caop) às Promo-
torias e Justiça de Defesa 
da Saúde e às Promotorias 
Cíveis e da Família.

O projeto integra o 
planejamento estratégico 
da instituição ministerial e 
será apresentado aos pro-
motores de Justiça para 
adesão em três encontros 
regionais que serão realiza-
dos nos dias 9, 10 e 11de fe-
vereiro em Campina Gran-
de, Sousa e João Pessoa, 
respectivamente.

Conforme explicou a 
promotora de Justiça Pau-
la Camillo Amorim, que 
coordena o Caop Cível e 
da Família, o uso abusivo 
de drogas é um problema 
de saúde pública que vem 
atingindo a sociedade de 
forma cada vez mais rápida 
e agressiva, afetando não 
só a família, mas todos que 

Promotorias deverão fiscalizar 
tratamento de usuário de drogas

atenção à família

Dependentes químicos terão apoio do Ministério Público

Ao fazer o resumo de al-
gumas ações e projetos dos 
primeiros quatro anos de 
gestão, o governador ressal-
tou o pioneirismo do Orça-
mento Democrático. “Com a 
participação de mais de 140 
mil pessoas, em dezenas de 
audiências regionais, surgi-
ram investimentos da ordem 
de R$ 5 bilhões, aplicados nas 
cerca de 700 obras e ações 
demandadas. Foi o povo ad-
ministrando seus próprios 
recursos e dizendo quais as 
prioridades”, disse.

O governador lembrou 
também o Pacto Pelo Desen-
volvimento Social como outro 
instrumento que impulsionou 
ações democráticas e repu-
blicanas por toda a Paraíba. 
“Uma experiência sem similar 
no país, convocando as pre-
feituras a dividirem conosco 
a elevação dos indicadores 
sociais de suas regiões”, lem-
brou. “Dessa nova concepção 
de gestão, surgiriam mais 
de R$ 174 milhões em obras 
e ações nas áreas de saúde, 
educação, saneamento básico, 
recursos hídricos e infraestru-
tura”,  recordou.

Mais ações 
Na ocasião, Ricardo Cou-

tinho contabilizou o saldo de 
várias ações entre as quais 
2.356Km de estradas pron-
tas; dez hospitais abertos; im-
plantação de mais mil leitos 
hospitalares; três Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA); 
885 novas salas de aula; 352 
escolas reformadas ou am-
pliadas; 450 laboratórios de 
matemática e informática; 
585 ônibus escolares; seis es-
colas técnicas; 730km de adu-
toras; o canal Acauã-Araçagi, 
que levará água para 590 mil 
paraibanos; além da Translito-
rânea, barragens e pontes.

Ao pontuar o desenvolvi-
mento econômico do Estado, 

Ricardo recordou alguns nú-
meros positivos alcançados 
pela Paraíba. Entre os exem-
plos citados está o fato do Es-
tado ter o maior crescimento 
proporcional do ICMS do país; 
ser o segundo maior gerador 
de empregos formais do Nor-
deste; e ter o dobro da taxa 
de crescimento econômico do 
Brasil.

Ainda dentro da área eco-
nômica, o governador falou 
sobre os resultados colhidos 
com a implantação do progra-
ma de microcrédito Empreen-
der PB. A iniciativa injetou nos 
segmentos populares R$ 78 
milhões, beneficiando cerca 
de 35 mil pessoas. 

Habitação e agricultura
Segundo balanço apre-

sentado por Ricardo Coutinho, 
foram cerca de R$ 800 milhões 
investidos em novas unidades 
habitacionais na Paraíba, ul-
trapassando 14 mil famílias 
beneficiadas em quatro anos.

Os investimentos na área 
da agricultura, segundo afir-
mou o governador, ajudaram 
também a amenizar os efeitos 
da estiagem. Entre os exemplos 
de ações para o setor citados 
por Ricardo Coutinho, estão a 
perfuração de 1.180 poços e 
a distribuição de quase 50 mil 
toneladas de ração animal. 

Valorização
Ao falar sobre a impor-

tância da eficiência no serviço 
público, o governador lembrou 
a necessidade de ações para 
valorização dos profissionais. 
“Isso já ficou patente nesse pri-
meiro mandato, com a implan-
tação da data-base, reajustes 
anuais, salários extras, concur-
sos e premiações para diversas 
categorias; contratação de qua-
se 11 mil servidores concursa-
dos e a qualificação de 143 mil 
profissionais, em mais de 3 mil 
cursos”,  comentou.

fazem parte do convívio so-
cial do usuário dependente. 
“Essa é uma realidade que 
preocupa a família, os edu-
cadores, os profissionais de 
saúde e a sociedade em ge-
ral”, disse.

Para a promotora de 
Justiça Adriana Amorim de 
Lacerda, que coordena o 
Caop da Saúde, falta uma 
gestão eficaz das institui-
ções de saúde voltadas ao 
usuário e ao dependente de 
drogas.

Ela destacou que o nú-
mero reduzido de equipa-
mentos públicos e privados 
para o tratamento desses 
pacientes é um grande en-
trave para a efetivação da 
Política Nacional de Saúde 
Mental. “Outro problema é 
a deficiência de integralida-
de de atenção, que deve en-
volver uma política interse-
torial, não apenas de saúde. 
Dessa forma, faz-se neces-
sário que os equipamentos 
destinados ao tratamento 
do usuário disponham de 

serviços de reabilitação 
psicossocial que priorizem 
a inserção social, o resta-
belecimento de vínculos e 
a participação da família 
em todas as etapas do tra-
tamento”, apontou.

Lei Antidrogas
A Lei 11.343/2006 co-

locou o Brasil em destaque 
no cenário internacional ao 
instituir o Sistema Nacional 
de Políticas Públicas sobre 
Drogas (Sisnad) e prescre-
ver medidas para preven-
ção do uso indevido, para a 
atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes 
de drogas, em consonância 
com a atual política sobre 
drogas.

Essa lei criada para re-
parar os danos causados 
pelo uso de drogas e dar 
ao usuário e dependente 
o suporte para abandonar 
o vício também tem como 
objetivo impedir que o 
usuário ocasional se torne 
um dependente químico.

Foto: Marcos Russo
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A direita gramsciana 
brasileira 

Cid Gomes terá reforma do Ensino 
Médio como desafio para Educação
Na transmissão do cargo, 
novo ministro defendeu a
valorização dos docentes

Tanto provinciano como cosmopolita, Osvaldo 
Aranha, entre tantas peripécias, conspirador gaúcho do 
grupo castilhista de Getúlio Vargas - que de tanto conspirar 
fez a revolução de 1930 brasileira -, e presidente da 
sessão da ONU de criação do Estado de Israel em 1948, 
costumava dizer que “no Brasil as ideias costumam 
demorar a passar na alfândega”. Sempre me lembro dessa 
frase quando converso com pessoas ditas politizadas – 
até, em alguns casos, acadêmicos da área de política –, no 
entanto absolutamente ignorantes da existência de uma 
escola densa de pensamento conservador moderno, criada 
no século XVIII por autores distintos, em contestação 
ao processo da revolução francesa, mas no qual ressalto 
o pensamento estratégico de Edmund Burke. Pensa-se 
que direita significa apenas o pensamento caricatural e 
zoológico de Jair Bolsonaro, ou o conservadorismo cinge-
se aos punhos de renda do neoliberalismo dilmista de 
Joaquim Levy.

Quiséramos nós, à esquerda, que assim fosse. Mas 
não é. Este desconhecimento do conservadorismo releva 
tanto o baixo nível de nosso decadente ensino universitário 
como o tipo de pensamento ideológico preguiçoso que 
prospera nos principais arraiais da esquerda brasileira. 
Principalmente, diz respeito ao tipo superficial, epidérmico 
mesmo, de hegemonia que se consolidou no domínio de 
doze anos - e mais quatro vindouros - dos governos do PT 
no poder. A hegemonia superficial, às vezes autossuficiente, 
costuma reparar mais a construção das relações de forças 
nos escaninhos da jogatina parlamentar do que nas 
gôndolas das livrarias, traçando para si mesmo o melhor 
caminho da derrota e da irrelevância. 

Impossível ser hegemônico desconhecendo por 
dentro e em profundidade o pensamento que se quer 
criticar. Para a esquerda começar a encetar a crítica 
do novo conservadorismo brasileiro, talvez seja o caso 
de começar sabendo que dos pensadores clássicos da 
tradição marxista - cujos mais ilustres em minha galeria 
particular considero Marx, Engels, Lênin, Trotsky, Gramsci 
e Lukács -, sem dúvida Gramsci  nos “Cadernos do Cárcere” 
- especialmente nas anotações de contestação à teoria 
das elites de Mosca, Michels e Pareto - foi aquele mais 
empenhado em realizar a crítica mais sistemática do 
pensamento conservador. De tão consistente essa crítica 
de Gramsci que seus meios e estratégias de luta ideológica 
podem ser usados em sinal trocado e de maneira introversa 
pelo próprio objeto criticado - em vez da esquerda contra a 
direita, da direita contra a esquerda.

Cito três colunistas semanais do jornal “Folha de S. 
Paulo” e da Editora Abril, também ocupantes privilegiados 
nas gôndolas das livrarias, que constituem, por assim 
dizer, uma santíssima trindade de “gramscianos de 
direita” - Reinaldo Azevedo, João Pereira Coutinho e Luiz 
Felipe Pondé. Observo que esta santíssima trindade tem 
origens intelectuais diferentes, contudo a estratégia é a 
mesma. 

Pode-se ser gramsciano de duas maneiras. A primeira, 
cuidando de ser um discípulo ou um hermeneuta do 
pensador italiano. Obviamente, este não é o caso dos 
três publicistas. Embora haja leituras de Gramsci de A a 
Z, do PSDB ao PSTU, de liberais a stalinistas, neste caso, 
está-se reivindicando a uma interpretação da matriz. 
Por outro lado, minha remissão à possibilidade de um 
aproveitamento à direita de Gramsci tem uma conotação 
totalmente diversa, nem tão inusitada assim. 

Ao seu modo, Hitler também pode ser considerado 
um gramsciano de direita, nem talvez possa ser diferente 
no ocidente contemporâneo, de sociedade civil complexa 
e Estado ampliado, a quem quiser conquistar hegemonia 
cultural e poder político. Em que termos? No começo, 
em 1923 na Baviera, Hitler tentou um putsch, um assalto 
direito e catastrófico ao poder, acabando por se dar mal. 
Amargou a prisão e mudou a estratégia. Tanto que a 30 de 
janeiro de 1933, o líder nazista prestou juramento oficial 
no parlamento na condição, jamais de um golpista, mas 
de chanceler constitucional da República da Alemanha. O 
resto da história não preciso contar. Para chegar ao poder, 
Hitler nada mais fez, na sociedade civil e no Estado, que 
luta ideológica e guerra de posição (guerra prolongada de 
trincheiras), nos termos da nomenclatura gramsciana. 

Os três publicistas detestam Gramsci, a quem 
alcunham, a partir da tênue “prova” de uma única citação, 
a pecha de pensador totalitário (prometo voltar a este 
tópico em coluna futura). De caso pensado, contudo, 
pois conhecem o suficiente (embora nem tanto) o autor 
italiano para executar uma dura luta ideológica no curso 
de uma estratégia de guerra de posição - desconstruir as 
flácidas bases culturais do desenvolvimentismo lulista e o 
capitalismo de Estado dos governos do PT. 

A reforma do Ensino 
Médio foi apontada pelo mi-
nistro da Educação, Cid Go-
mes, como um dos desafios 
que deverão ser enfrentados 
na sua gestão à frente da pas-
ta. Na cerimônia de trans-
missão de cargo, o ministro 
se dirigiu aos professores e 
afirmou que eles terão seu 
trabalho reconhecido e va-
lorizado. Gomes disse ainda 
que vai trabalhar para atingir 
as metas do Plano Nacional 
de Educação. O ex-governa-
dor do Ceará assumiu ontem 
a pasta que era comandada 
por Henrique Paim.

“No Ensino Médio temos 
um desafio especial, que é, 
além de ampliar o acesso, 
reformar o seu currículo, 
compreendendo as carac-
terísticas regionais de cada 
Estado e município brasilei-
ro. Para que tenhamos êxito 
será necessário todo o apoio 
de professores e universida-
des”, disse.

Ao se dirigir aos profes-
sores, Cid Gomes disse que 
estará aberto ao diálogo com 
a classe. “Gostaria de me di-
rigir a todos os professores 
brasileiros. Sou filho e ir-
mão de professores. Minha 
experiência como prefeito e 
governador me ensinou ain-
da mais sobre a necessidade 
do corpo docente. Pretendo 
me reunir com seus repre-
sentantes, vamos valorizar 
e reconhecer seu trabalho. 
Meu gabinete estará sempre 
aberto para receber conse-

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil 

lhos, críticas e ajuda”, disse. 
Em entrevista a jornalistas, 
depois da cerimônia, ele 
acrescentou que pretende 
discutir formas de avaliação 
para os professores.

O novo ministro citou 
que tem por metas ampliar 
as vagas de ensino em tem-
po integral e o atendimento 
a crianças de até três anos 
de idade nas creches, além 
de universalizar o acesso das 
crianças de até cinco anos à 
pré-escola. Melhorar a qua-
lidade do Ensino Fundamen-
tal e continuar a expansão do 
Ensino Superior também fo-
ram citados por Gomes.

Cid Gomes iniciou o dis-
curso fazendo referência ao 
novo lema de governo, apre-
sentado na última quinta-fei-
ra, 1º, pela presidente Dilma 
Rousseff, que é “Brasil: pátria 
educadora”. “A educação será 
a prioridade das prioridades 
como nos disse a presidente 

Dilma”, observou.

Fim de um ciclo
O ex-ministro Paim disse 

que ao deixar o cargo encerra 
também um ciclo de 11 anos 
no Ministério da Educação 
(MEC), e fez um balanço de 
sua gestão e dos avanços dos 
últimos anos na área. Paim 
destacou como principal 
conquista a implantação da 
política de cotas. “A lei de co-
tas, considero a política mais 
importante que este governo 
fez. Conseguimos inverter a 
lógica de que só estudantes de 
escolas privadas conseguiam 
acessar as universidades pú-
blicas neste país”, disse.

Paim ainda citou a con-
solidação de avaliações feitas 
pelo MEC, o estabelecimento 
de um padrão sólido de re-
lação com Estados e municí-
pios e políticas de formação 
dos professores.

Cid Gomes terá um iní-

cio de gestão movimentado. 
Na primeira semana de ja-
neiro deve divulgar o rea-
juste do piso nacional dos 
professores. O reajuste é de-
terminado por lei e o cálcu-
lo do percentual é feito por 
técnicos do ministério. Na 
segunda semana de janeiro 
será divulgado o resultado 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) e, em se-
guida, abertas as inscrições 
para o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu).

Gomes é formado em 
Engenharia Civil pela Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFC). Foi eleito prefeito de 
Sobral em 1996 e em 2000. 
Em 2006, elegeu-se, em pri-
meiro turno, governador do 
Estado, e também coordenou 
a campanha de Luiz Inácio 
Lula da Silva para o segundo 
mandato presidencial. Em 
2010, foi reconduzido ao car-
go de governador.

Jaques Wagner foi evasivo sobre a reforma na Lei da Anistia

Ex-governador do Ceará se dirigiu aos professores garantindo que terão trabalho reconhecido

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O novo ministro Jaques 
Wagner garantiu que du-
rante sua gestão na Defesa 
- à qual estão subordinadas 
as Forças Armadas -, todas 
as recomendações feitas 
pela Comissão Nacional da 
Verdade (CNV) no relató-
rio final sobre a apuração 
de graves violações aos di-
reitos humanos praticadas 
por agentes do Estado en-
tre 1946 e 1988 serão “pro-
cessadas”.

“Vou me empenhar 
para isso, pois não há mais 
porque ficarmos colocando 
obstáculos ao que quer que 
haja pela frente. Acho que 
transparência e verdade 
não machucam ninguém”, 
disse Wagner durante a ce-
rimônia de transmissão do 
cargo, ontem, em Brasília.

Wagner também de-
fendeu a conciliação, des-
tacando que é tempo de 
o país superar a polêmica 
em torno do tema ditadu-
ra militar, pois, segundo 
ele, “bulir nessas feridas” e 
“esquentar o debate” não é 
“o melhor caminho” para a 
conciliação que permitirá 
ao país seguir em frente.

“Não vim aqui com 
nenhuma lanterna na mão 

Ministro encaminhará recomendações
COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE

Alex Rodrigues
Repórter da Agência Brasil 

para procurar passado. 
Vim aqui para olhar para 
frente, para valorizar as 
Forças Armadas. Ninguém 
fugirá à interpretação da 
história”, declarou o minis-
tro, alegando que, para ele, 
a conjuntura internacional 
que permitiu que os fatos 
eclodissem no regime mi-
litar [1964-1985] estão su-
perados.

“Cinquenta anos se 
passaram e não há por-
que ficarmos colocando 
nenhum tipo de obstáculo 
ao que temos pela frente. 
Ainda assim, as recomen-
dações serão processadas”, 
garantiu Wagner, reconhe-
cendo, contudo, o empenho 

e o direito dos que buscam 
informações sobre o desti-
no e o paradeiro de paren-
tes desaparecidos durante 
a ditadura.

Em seu relatório, a 
CNV fez 28 recomendações. 
A primeira delas trata da 
necessidade das Forças Ar-
madas reconhecerem a res-
ponsabilidade institucional 
pela ocorrência de graves 
violações de direitos hu-
manos durante a ditadura 
militar – sem prejuízo da 
eventual responsabilidade 
individual de agentes pú-
blicos que atuaram ilicita-
mente ou que possibilita-
ram práticas criminosas.

Perguntado se é contra 

a revisão da Lei da Anistia, 
que, em 1979, anistiou mili-
tares e civis que, entre 2 de 
setembro de 1961 e 15 de 
agosto de 1979, cometeram 
crimes políticos ou tiveram 
seus direitos suspensos 
ou cassados, Wagner disse 
precisar voltar a estudar o 
assunto sob o prisma de mi-
nistro da Defesa, mas que, 
independentemente de sua 
posição pessoal, essa é uma 
questão de governo.

Wagner também res-
pondeu às críticas de al-
guns militares contrários à 
indicação de seu nome para 
comandar o ministério. 
“Não tenho nenhum fan-
tasma na cabeça ou rancor 
na alma. Sou uma pessoa 
de conciliação. Os milita-
res que estavam lá [no co-
mando] durante o período 
militar, não são esses que 
aí estão hoje, com outra ca-
beça e outros desafios. Não 
acredito que nenhum mi-
litar hoje pense que a rup-
tura da democracia possa 
ajudar no desenvolvimento 
do nosso país. A missão de-
les é defender o país e a de-
mocracia”, disse o ministro 
que, ao discursar durante a 
cerimônia, chegou a dizer 
que as Forças Armadas es-
tão a serviço de um “proje-
to vitorioso”.

FOtO: Marcos oliveira/Agência Senado
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Políticas

Ministro Nelson Barbosa 
disse que será enviada 
proposta ao Congresso

Governo vai propor novas regras 
para cálculo do salário mínimo

O novo ministro do Pla-
nejamento, Orçamento e 
Gestão, Nelson Barbosa, in-
formou ontem que o gover-
no vai propor ao Congresso 
Nacional nova regra para 
cálculo do salário mínimo, 
no período de 2016 a 2019. 
Mesmo com eventual alte-
ração, Barbosa garantiu que 
“continuará a haver aumen-
to real do salário mínimo”. 
Segundo ele, a proposta será 
encaminhada ao Congres-
so “no momento oportuno”. 
Para este ano, vale a regra 
atual, e o salário mínimo foi 
reajustado para R$ 788.

Além disso, Barbosa 
defendeu as medidas do Go-
verno Federal de alterar as 
regras sobre pensão, auxílio-
doença e seguro-desemprego. 
As mudanças ainda precisam 
ser aprovadas pelo Congresso 
Nacional. O novo ministro do 
Planejamento disse que o go-

verno explicará e defenderá 
as propostas no Legislativo.

“São medidas que corri-
gem alguns excessos para que 
os programas continuem, e 
para viabilizar, por exemplo, a 
continuação da elevação real 
do salário mínimo”, disse, 
em entrevista após receber 
o cargo de sua antecessora, 
Miriam Belchior.

Ele falou ainda sobre a ne-
cessidade de conciliar as nego-
ciações de salários com servi-
dores públicos, previstas para 
este ano, e a redução de gastos. 
“Vamos tratar desse assunto 
no momento certo. Está na 
agenda do ministério. O acordo 
atual [com os servidores] vale 
até este ano. Vamos discutir 
com o sindicato, com os servi-
dores, qual será a política dos 
próximos anos”, afirmou.

Barbosa disse também 
que o Planejamento colabo-
rará com o objetivo de redu-
ção da inflação. Segundo ele, 
a melhor forma de atrair os 
investimentos necessários à 
retomada do crescimento é 
recuperar a confiança do se-
tor produtivo, com elevação 
do resultado fiscal e redução 
da inflação.

BRASIL &  
MUNDO

Mariana Branco
Da Agência Brasil

O novo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa,  garantiu que continuará a haver aumento real do salário mínimo

FOTO: Reprodução/Internet

As obras de transpo-
sição do Rio São Francis-
co devem ser concluídas 
até o início de 2016, dis-
se ontem o ministro da 
Integração Nacional, Gil-
berto Occhi, após a ceri-
mônia de transmissão 
de cargo. Occhi substi-
tui Francisco Teixeira, 
que será o secretário 
de Recursos Hídricos do 
Ceará.

“Estamos com 70% 
das obras executadas. 
Nossa previsão é para o 
início do ano que vem, 
em 2016, entregarmos 
essas obras. A expecta-
tiva é essa, de entregar 
uma obra importantís-
sima para a região Nor-
deste”, disse o minis-
tro. Ele ressaltou que a 
obra abastecerá “não 
só por onde o canal 
passará”. Segundo Gil-
berto Occhi, obras de 
construção de adutoras 
levarão água para ou-
tras cidades perenizan-
do o abastecimento de 
água na região.

Segundo o minis-
tro, outra prioridade da 
pasta,  é o fortalecimen-
to dos mecanismos de 
resposta aos desastres 
naturais. “Temos que fi-
car atentos e prevenidos 
neste período do ano, 
que tem uma precipita-
ção muito maior de chu-
vas, em algumas regiões 
como o Rio de Janeiro e 
a região Sul”.

Sobre a conten-
ção de gastos no novo 

mandato da presidente 
Dilma Rousseff, Occhi 
destacou que não have-
rá diminuição de inves-
timentos. Ele disse que 
a presidente e a equi-
pe econômica já desta-
caram que as medidas 
de ajuste fiscal a serem 
adotadas não com-
prometerão os inves-
timentos. “O Governo 
Federal vai trabalhar 
para manter os investi-
mentos”, frisou.

Sobre a possibilida-
de de nova revelação 
de políticos envolvidos 
na Operação Lava Jato, 
da Polícia Federal, o 
ministro disse que as 
denúncias e a delação 
premiada estão sob 
segredo de Justiça. 
Occhi acrescentou que 
não existe, até ago-
ra, qualquer definição 
de envolvidos ou de 
como se dá essa parti-
cipação. “Eu não tenho 
essa preocupação, o 
PP não tem essa preo-
cupação”, afirmou o 
ministro indicado pelo 
partido.

Ministro das Ci-
dades de março a de-
zembro de 2014, Occhi 
é formado em Direito 
e tem Pós-Graduação 
nas áreas de Finanças, 
Mercado Financeiro e 
Gestão Empresarial. É 
funcionário de carrei-
ra da Caixa Econômica 
Federal desde 1980, 
onde ocupou os cargos 
de vice-presidente de 
Governo e de superin-
tendente nacional da 
região Nordeste.

Transposição deve 
ficar pronta em 2016

MINISTRO GARANTE

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

A Força Nacional de Segu-
rança prorrogou ontem a per-
manência no Maranhão e nas 
regiões fronteiriças do Ama-
zonas. As publicações, que saí-
ram no Diário Oficial da União 
ontem, permitem que o reforço 
permaneça por mais 90 dias 
no Maranhão e seis meses no 
Amazonas.

A atuação da Força Na-
cional no Maranhão age a 
pedido do governo local e 
já dura 14 meses. O reforço 

atua no sistema prisional e 
no policiamento ostensivo 
da capital São Luís e Região 
Metropolitana e é baseado 
em um planejamento prévio 
entre as Instituições de Segu-
rança Pública do Estado. Os 
órgãos de segurança locais 
devem dar apoio logístico e a 
supervisionar a operação.

No Amazonas, a For-
ça Nacional vai dar apoio às 
ações de Plano Estratégico de 
Fronteiras, do Governo Fede-
ral. O foco desta operação visa 
principalmente a combater os 
crimes de homicídio, roubo, 

tráfico de drogas e transporte 
de armas de fogo entre países 
vizinhos com o Brasil.

A operação é feita na 
região onde o Brasil faz fron-
teira com o Peru, com a Co-
lômbia e com a Venezuela e, 
assim como no Maranhão,  
terá apoio logístico e super-
visão dos órgãos de seguran-
ça locais. No Estado, 21 mu-
nicípios que estão na faixa 
de fronteira e de divisas es-
taduais recebem as ações do 
Plano Estratégico de Frontei-
ras. Segundo o Ministério da 
Justiça, há operações perma-

nentes da Secretaria de Segu-
rança Pública do Amazonas, 
com apoio da Força Nacional 
de Segurança Pública.

A Força Nacional de Se-
gurança Pública foi criada 
em 2004 para atender às ne-
cessidades emergenciais dos 
Estados . Ela é formada pelos 
melhores policiais e bombei-
ros dos grupos de elite dos 
Estados, que passam por um 
rigoroso treinamento na Aca-
demia Nacional de Polícia (da 
Polícia Federal), em Brasília, 
que vai de especialização em 
crises até direitos humanos.

Força Nacional continua no MA e AM
SEGURANÇA PÚBLICA

Aline Leal
Da Agência Brasil

Mais um navio trans-
portando centenas de imi-
grantes foi abandonado pela 
tripulação no Mediterrâ-
neo, diante da costa italia-
na, disse a Guarda Costeira 
da Itália ontem. Trata-se do 
segundo incidente do tipo 
em três dias e o terceiro em 
duas semanas.

Seis guardas costeiros 
conseguiram controlar o na-
vio Ezadeen, com uma ban-
deira de Serra Leoa, após pou-
sarem de helicóptero sobre o 
deque. Sem combustível, o 
navio de carga estava à deriva 
a cerca de 65 quilômetros de 
Crotono, no Sul da Itália, com 
até 450 pessoas a bordo. Os 
marinheiros enfrentam agora 
mau tempo enquanto tentam 
transportar a embarcação até 
um porto italiano.

A nacionalidade dos imi-
grantes ainda é desconheci-
da, segundo um porta-voz da 
Guarda Costeira, que afirmou 

haver mulheres e crianças a 
bordo. Quando se aproxima-
ram do navio, uma mulher 
imigrante teria dito: “Esta-
mos sozinhos e não temos 
ninguém para nos ajudar”.

“Sabemos que o navio 
partiu de um porto turco e 
foi abandonado pela tripu-
lação”, disse o porta-voz da 
guarda costeira Filippo Ma-
rini à emissora SkyTG24. 
Segundo a Marinha, o navio 
deveria ir de Famagusta, no 
Norte de Chipre, controla-
do pela Turquia, até o porto 
francês de Sète.

Já um site de transporte 
de carga, disse que o navio 
de Serra Leoa havia começa-
do sua viagem em Tartus, na 
Síria. Milhares dos refugia-
dos que aportaram na Itália 
neste ano partiram da cida-
de síria abalada pela guerra, 
mas a maioria chegou pelo 
Norte da África.

Na  última quarta-feira, 

o navio de carga Blue Sky M 
com cerca de 800 imigran-
tes a bordo, a maioria refu-
giados sírios, chegou à Itália 
após ter aparentemente sido 
abandonado pela tripulação. 
Há duas semanas, a Marinha 
italiana prestou assistência 
a outra embarcação abando-
nada, com 850 imigrantes, 
desembarcando-os num por-
to na Sicília.

Itália resgata mais um navio 
abandonado com imigrantes

TRAGÉDIA É EVITADA

A nacionalidade 

dos imigrantes 

da embarcação 

é desconhecida, 

segundo um 

porta-voz da 

Guarda Costeira

18 dissidentes são 
presos em Cuba

Ao menos 18 opositores do 
regime cubano foram presos na úl-
tima quinta-feira, a maioria quando 
protestava em frente à prisão “el 
Vivac”, nas redondezas de Havana, 
pela libertação de outros ativistas 
presos na terça-feira (30). As infor-
mações foram dadas à agência EFE 
por Elizardo Sánchez, líder da Comis-
são Cubana de Direitos Humanos e 
Reconciliação Nacional (CCDHRN). 

O jornal digital 14ymedio, 
dirigido pela famosa dissidente 
Yoani Sánchez, afirma que a artista 
e ativista Tania Bruguera está entre 
as detidas.  A comissão, entretanto, 
não confirma a informação.  Caso o 
fato seja confirmado, seria a terceira 
detenção de Bruguera em três dias. 

Bruguera havia primeiro sido 
detida junto a outros 50 dissidentes 
na terça (30) por tentar montar uma 
tribuna pública em Havana, onde 
qualquer pessoa poderia falar o que 
bem entendesse. Foi liberada na  
última  quarta (31) perto do meio-
dia e detida de novo quatro horas 
depois, quando pretendia dar uma 
coletiva de imprensa no monumento 
ao encouraçado Maine, em Havana. 
Horas depois, foi solta de novo. 
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CAMPEONATO PARAIBANO 2015

Abertura será no dia 17
Clubes e FPF chegaram a 
acordo e decidiram não 
começar disputa no dia 10

Página 22

Grêmio Serrano estreia 
na Copa São Paulo 
contra os anfitriões

Ministro do Esporte 
diz ser inexperiente

Loco Abreu pode 
voltar ao Botafogo

Negretti assina 
com a Raposa

Zagueiro é oitavo 
reforço do Vasco

O novo ministro do Esporte, George 
Hilton, tomou posse no cargo na última 
sexta-feira, em Brasília, reconhecendo a 
inexperiência no assunto, mas prometendo 
diálogo com especialistas da área. O deputado 
do PRB disse que dará atenção especial ao 
esporte como instrumento de inclusão social e 
que vai se comprometer com o legado “amplo, 
democrático, nacional e duradouro” dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 

Passando por um grande processo de 
reformulação, que vai da diretoria ao elenco, o 
Botafogo-RJ pode ter como dupla de ataque 
velhos conhecidos do torcedor alvinegro: Loco 
Abreu e Jobson. O uruguaio, considerado um 
ídolo pelos botafoguenses, manifestou o desejo 
de retornar ao clube, fato que sensibilizou os 
dirigentes, que agora avaliam a possibilidade 
de trazê-lo de modo que o mesmo se adeque 
à política financeira do clube. 

O volante Negretti, ex-Oeste/SP, 
é o novo reforço no meio de campo do 
Campinense Clube. O atleta chegou 
a acertar verbalmente sua ida para a 
Raposa, desistindo do acordo por ter 
recebido uma proposta melhor, mas, 
acabou voltando atrás e fechando 
contrato com o Rubro-Negro. Negretti 
já se encontra em Campina Grande e 
assinou o contrato com a Raposa para 
toda a temporada de 2015. 

O oitavo reforço do Vasco para a 
temporada se juntou ao elenco ontem, em 
São Januário. Trata-se do zagueiro Aislan, 
de 26 anos, que disputou a última Série C 
do Campeonato Brasileiro pelo Madureira. Ele 
assina contrato de um ano com o Cruz-Maltino 
e iniciou a bateria de exames médicos. 
Revelado pelo São Paulo, Aislan sempre foi 
tratado como uma joia das categorias de 
base do clube, mas acabou não tendo muita 
sequência no elenco profissional. 

Curtas

Polícia é chamada e 
acaba festa de Jô

Equipe ucraniana faz 
amistosos no Brasil

Jô escolheu Armação de Búzios para 
curtir as férias. Fora dos planos de Levir 
Culpi no Atlético-MG, ele fez bastante festa 
no fim do ano e chegou a incomodar a sua 
vizinhança. Na última terça-feira, uma vizinha 
do jogador, incomodada com o barulho, 
recorreu à Polícia Militar do Rio de Janeiro, 
que acabou com a diversão do atacante e de 
seus convidados. O incidente, todavia, não 
abalou o centroavante que disputou a Copa 
do Mundo no Brasil. 

O Shakhtar Donetsk confirmou 
ontem que fará um tour de 20 dias no 
Brasil neste mês, aproveitando a pausa do 
Campeonato Ucraniano. A viagem será de 8 a 
27 e tem cinco amistosos marcados, contra 
Bahia, Flamengo, Atlético-MG, Internacional e 
Cruzeiro. A primeira partida é contra o Bahia, 
no dia 16. No dia 18, joga com o Flamengo. Em 
seguida vem o jogo contra o Atlético-MG, no 
dia 21, e o Internacional (23). Por fim, pegam 
o Cruzeiro, no dia 25, em Brasília.

O Campeonato Paraiba-
no de Futebol de Profissionais 
da Primeira Divisão, versão 
2015, não mais começará no 
próximo dia 10, como estava 
combinado. Ontem, na sede 
da Federação Paraibana de 
Futebol, na capital, as 10 equi-
pes que disputarão o certame, 
em entendimento com a nova 
diretoria da FPF, decidiram 
dá início às disputas no dia 17 
deste mês, independente de 
qualquer eventualidade.

A reunião entre a FPF e 
os dirigentes ocorreu antes da 
posse dos novos dirigentes da 
Federação Paraibana de Fute-
bol. Caso a CBF proíba a par-
ticipação de Botafogo, Treze e 
Campinense jogarem em janei-
ro, os três ficarão de fora e só 
participarão da disputa a partir 
do mês de fevereiro. Indepen-
dente da participação do trio 
o Estadual começará com os 
sete times (Auto Esporte, CSP, 
Lucena, Miramar de Cabedelo, 
Sousa, Atlético de Cajazeiras e 
Santa Cruz de Santa Rita). 

Para buscar uma solução 
sobre o caso, o presidente da 
FPF, Amadeu Rodrigues e o 
vice, Nosman Barreiro, via-
jam na próxima segunda-feira, 
com destino ao Rio de Janeiro, 
quando estarão na Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF). Além de fazer uma vi-
sita de cortesia os novos diri-
gentes da entidade farão con-
sultas à entidade para saber se 
os times do Botafogo, Treze e 
Campinense poderão disputar 
o Estadual em janeiro. O pro-
blema é que as equipes que 
disputarão competições na-
cionais só poderão atuar em 
fevereiro. “Iremos consultar 
para não prejudicar nenhuma 
equipe paraibana. O adiamen-
to foi uma proposta que agra-
dou a todos, mas temos que 
aguardar o que a CBF vai dizer 
sobre o caso”, disse. 

Os dirigentes dos clubes 
avaliaram positivo o adiamen-
to da disputa, ressaltando que 
foi benéfica para todos, princi-
palmente em relação ao pro-
blema existente com os três 
times. O presidente do Bota-
fogo, Guilherme Novinho, gos-
tou da decisão e vai aguardar 
a resposta da entidade para 
que nenhum clube venha a ser 
prejudicado no futuro. “Ire-
mos aguardar e ficar na ex-
pectativa da consulta para que 
ninguém seja prejudicado por 
alguma decisão da CBF. O Bo-
tafogo gostou do adiamento 
e continua nos preparativos”, 
observou. Para o presidente 
do Treze, Carlos Alberto da Sil-
va, foi a melhor decisão, onde 
na próxima semana terá uma 
definição sobre o caso.  

“Não queremos em hi-
pótese nenhuma brigar com 
a CBF. É por este motivo que a 
FPF estará presente para re-
solver o problema e começar 
a disputa”, avaliou. De acordo 
com o presidente do Sousa, 
Aldeone Abrantes o adiamen-
to para uma nova data foi es-
sencial, principalmente para 
os clubes que ainda estão em 
formação.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Representantes das 10 equipes profisisonais que disputarão o Estadual este ano se reuniram ontem na sede da federação

FOTO: Geraldo Varela

Os automobilistas vão às 
urnas hoje para eleger a dire-
toria executiva e a comissão 
patrimonial. Será o momen-
to exato para se conhecer o 
presidente da agremiação. 
O pleito ocorrerá às 10h, no 
Mangabeirão, centro de trei-
namento do clube. No último 
dia de 2014, foram escolhi-
dos os conselhos deliberati-
vos e fiscal,  atendendo assim 
determinação judicial.

A eleição para a escolha 
do presidente e vice-presi-
dente é a segunda em pouco 
mais de 30 dias realizada. 
No dia 1º de dezembro, Acá-
cio Moreira foi conduzido ao 
cargo, juntamente com um 

Auto Esporte escolhe seu presidente
ELEIÇÕES HOJE

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A equipe automobilística segue treinando visando o Paraibano

novo conselho deliberativo, 
bastante questionado. 

Um dos filiados, Edval-
son Travassos, é ex-presi-
dente e atual conselheiro do 

clube, foi à Justiça solicitar 
a nulidade do processo, ale-
gando ter havido irregulari-
dades. A juíza da 4ª Vara Cí-
vel de Mangabeira, Andreia 

Dantas Ximenes, acatou o 
pedido, anulou as eleições e 
destituiu a diretoria executi-
va e o conselho deliberativo.

As atenções no “time dos 
motoristas” estão voltadas 
para hoje, quando será co-
nhecido o legítimo presiden-
te e vice-presidente. O clube 
já tem formado legalmente 
o seu conselho deliberativo, 
cujas eleições ocorreram na 
semana passada.  José Be-
nedito Gomes - mais conhe-
cido como Zezinho - e Joacil 
Pereira Júnior foram eleitos 
presidente e vice-presiden-
te do conselho deliberativo 
respectivamente. Os mem-
bros do conselho fiscal tam-
bém foram eleitos: Anselmo 
Castilho, Patrick Wallace e 
Marcos Aurélio.

FOTO: Arquivo

Em solenidade pres-
tigiada por dirigentes de 
clubes amadores, profis-
sionais, ligas esportivas, 
políticos, autoridades do 
Poder Judiciário e demais 
segmentos esportivos, foi 
empossado ontem, o novo 
presidente da Federa-
ção Paraibana de Futebol 
(FPF), Amadeu Rodrigues 
e o vice-presidente, Nos-
man Barreiro. O evento 
ocorreu no auditório do 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva da Paraíba (TJD/PB), no 
prédio da federação, em 
João Pessoa.

O ex-integrante da 
Junta Administrativa, 
Eduardo Faustino, pas-
sou o cargo aos novos 
dirigentes que passarão 
quatro anos no comando 
do futebol da Paraíba. No 
discurso de posse, Ama-
deu Rodrigues agradeceu 

a todos que lhe conduzi-
ram ao cargo, especial-
mente a empresária Ro-
silene de Araújo Gomes, 
ex-presidente, que ocu-
pou 6o cargo por exatos 
25 anos.

Segundo ele, Rosi-
lene Gomes deixou uma 
história no futebol da 
terra, conseguindo se 
firmar como uma gran-
de liderança no período 
que passou comandan-
do os destinos do espor-
te. “Agradeço o grande 
apoio que tive de Rosile-
ne Gomes e dos dirigen-
tes que acreditaram na 
nossa proposta de traba-
lho. Queremos trabalhar 
com apoio de todos aque-
les que fazem o esporte, 
buscando melhores dias 
para que possamos ele-
var o futebol paraibano”, 
disse Amadeu. 

Amadeu agradece a Rosilene Gomes
POSSE NA FPF

O novo presidente assumiu o cargo ontem na federação

FOTO: Ortilo Antônio



Grêmio Serrano estreia hoje 
na Copa contra o São Paulo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de janeiro de 2015

Jogo será mostrado
ao vivo pelo SporTV. O 
Belo só joga amanhã

A Copa São Paulo de 
Futebol Júnior começa hoje 
para os clubes paraibanos. 
A partir das 19h (horário 
de Brasília), o Serrano esta-
rá entrando em campo para 
o jogo de estreia, contra o 
São Paulo, no Estádio Mar-
tins Pereira, em São José dos 
Campos-SP.  O jogo é válido 
pelo grupo V, que tem ainda 
o São Raimundo de Roraima 
e o São José, o time da casa. 
A partida será transmitida 
pela Sportv, ESPN e Rede 
Viva. 

A 46a edição da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior terá 
aparticipação de 104 equi-
pes de todo o país e divididas 
em 26 chaves composta por 
quatro clubes. Só passarão 
para a próxima fase os ven-
cedores de cada grupo e os 
seis melhores segundos co-
locados.

Apesar da dificuldade 
do adversário, que é um dos 
favoritos a ganhar a Copa 
e possui um dos melhores 
trabalhos do país nas cate-
gorias de base, os jogadores 
do Serrano estão otimistas 
em conseguir um bom re-

sultado. "Eles sabem que é o 
jogo da vida deles, televisado 
para todo o país e a grande 
chance deles poderem ser 
visto e quem sabe serem 
contratados. Por este motivo, 
eles estão focados neste jogo 
e darão o melhor de si para 
surpreender o poderoso São 
Paulo", disse o vice-presi-
dente do Grêmio Recreativo 
Serrano, Otamar Batista.

Ontem, o técnico Ander-
son Alves comandou o últi-
mo treino coletivo antes da 
partida de hoje. O trabalho 
foi realizado pela manhã, no 
campo da Vila Carolina, na 
capital São Paulo. Logo em 
seguida, a delegação seguiu 
para São José dos Campos, no 
interior paulista, onde serão 
disputados todos os jogos do 
Grupo V.

Botafogo
Já o Belo, o outro represen-

tante da Paraíba na competição, 
estreia amanhã, às 14h, no Está-
dio Comendador Souza, contra 
o Nacional de São Paulo. O Gru-
po X tem ainda a participação 
do Goiás e do Rio Claro, do in-
terior paulista. De última hora, 
a delegação do Botafogo teve 
alguns problemas e embarcou 
com apenas 17 atletas. Para o 

vice-presidente de futebol ama-
dor e de esportes olímpicos, 
Franco da Nóbrega, a equipe 
está pronta para fazer uma boa 
campanha na competição.

"Nós não estamos pen-
sando em título, mas os jo-
gadores estão focados em 
representar bem o nosso 
Estado. Nosso grupo é muito 
novo e está um ano abaixo do 
limite de idade. É uma copa 

para eles pegarem mais ex-
periência", disse Franco.

A equipe está sendo trei-
nada por Adriano Rodrigues. 
Ontem, o time fez um treino 
no Centro de Treinamentos 
do Palmeiras. Hoje pela ma-
nhã, os atletas voltam ao local 
para fazer um coletivo apron-
to, e seguem direto para a 
concentração, no Hotel Excel-
sior, na capital paulista.

Foto: Reprodução/Internet
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Da principal competi-
ção de categorias de base 
do país para as páginas 
do New York Times em 
um ano, quem será o pró-
ximo Malcom? A Copa 
São Paulo de Futebol Jú-
nior tem início hoje, com 
transmissão dos canais 
ESPN. Com 104 clubes 
divididos em 26 grupos, 
não faltam candidatos 
para seguir os passos da 
revelação corintiana. O 
ESPN.com.br destacou 
dez deles para você ficar 
de olho a partir deste fim 
de semana.

Os perfis são os mais 
variados. De candidato a 
sucessor de Paulo Henri-
que Ganso, passando por 
protagonista de briga en-
tre rivais até um sul-afri-
cano que tenta encontrar 
o seu espaço no mais tra-
dicional celeiro de jovens 
jogadores do Brasil.

O Santos, atual cam-
peão, defende o título 
mais uma vez e estreia 
hoje, contra a Linense, 
às 16h (de Brasília), pelo 
Grupo D. Somente garo-
tos nascidos a partir de 
1995 estarão na telinha.

 Gabriel
Os números de Ga-

briel Jesus pelo Palmeiras 
impressionam e motiva-
ram uma briga com o São 
Paulo na renovação de 
seu contrato, resolvida, 
no fim das contas, somen-
te com uma projeção de 
aumento que pode fazer 
os seus salários chegarem 
a R$ 60 mil em 2019 e 
multa rescisória de R$ 30 
milhões. 

Copa deve apresentar muitas novidades

Lewis Hamilton dis-
se para a revista britânica 
‘Motorsport’, que o seu de-
sejo na temporada de 2015 
é conquistar o tricampeo-
nato para se igualar ao nú-
mero de títulos do lendário 
Ayrton Senna. Segundo o 
piloto da Mercedes, quanto 
mais campeonatos ele con-
quistar, mais dificilmente o 
seu nome vai ser apagado 
na história da Fórmula 1.

“Todo piloto quer ser 
amado, assim como foi Ayr-
ton Senna”, declarou. “Ele 
correu em uma era total-
mente diferente do que hoje 
em dia. Foi um momento 
perfeito em que a F1 era ba-
seada na paixão e carisma 
do esporte”, declarou.

“Qualquer piloto deseja 
que os seus fãs não se es-
queçam dele. Espero que 20 
anos após a minha aposen-
tadoria, eu ainda seja lem-
brado assim como Senna é 
hoje em dia”, opinou.

O piloto da Mercedes 
ainda classificou a tempo-
rada de 2014 como a mais 
difícil da sua carreira. “Pelo 
que eu me lembro, este ano 
foi o mais complicado em 
que eu vivi na Fórmula 1”, 
declarou. “Em 2012, nós 
tivemos um carro que po-
deríamos brigar pelo título. 
Mas por conta dos defeitos 
técnicos, eu perdi um mon-
te de pontos naquele ano. 
Mas foi bom ganhar naque-
le ano”.

Jenson Button
O piloto Jenson Button 

aproveitou as férias de final 
de ano no Havaí para se casar. 
Ele trocou alianças com a mo-
delo Jéssica Michibata em uma 
cerimônia no Havaí na última 
terça-feira. Eles confirmaram 
a união com post desejando 
Feliz Ano Novo na conta de 
Twitter do piloto assinado 
como “Senhor e senhora But-
ton”. 

A cerimônia, na paradisía-
ca ilha de Maui, contou com 40 
convidados. O britânico sempre 
desconversou sobre o assunto 
casamento ao ser questiona-
do por jornalistas e as fotos da 
união foram divulgadas pela 
imprensa inglesa apenas na úl-
tima quarta-feira. 

Lewis Hamilton vai perseguir  os 
feitos históricos de Ayrton Senna

FÓRMULA 1

Bruno Mota
Da derrota na final 

do Brasileiro Sub-20, fica-
ram três nomes a serem 
seguidos no Atlético-PR: 
Crysan, Juninho e Bruno 
Mota. O último é um dos 
que mais chama a aten-
ção pela habilidade.  

Hugo
De Montes Claro 

para Mirassol e depois 
para Guarulhos. Na ci-
dade da região metro-
politana de São Paulo, 
Hugo Ragelli brilhou 
pelo Palmeiras. Em 2010, 
tornou-se recordista de 
gols em uma única edi-
ção do Paulista Sub-15 
ao marcar 32 vezes em 
uma única edição. Não 
foi suficiente para fazer 
o time Alviverde segurar 
o centroavante de estilo 
rompedor. Ele foi parar 
no Cruzeiro e entra em 

campo com a experiên-
cia de ter colaborado no 
título brasileiro.

 Kayser
Foram praticamente 

três meses sem jogar por 
causa de divergências em 
torno de sua renovação 
contratual. Enfim, resol-
vidas, Renato Kayser assi-
nou com o Vasco até com 
2017 e terá a chance de 
fazer desta temporada 
um novo recomeço em 
sua carreira. 

Matheus Sávio
O Flamengo da Na-

ção, projeto mantido por 
rubro-negros, foi respon-
sável por desembolsar R$ 
40 mil no último mês de 
novembro para assegurar 
ao clube 20% dos direi-
tos econômicos do meia 
Matheus Sávio, aposta da 
equipe no campeonato. 

Matheus Sávio é o principal destaque do Flamengo

Hamilton diz que espera ser lembrado pelos fãs após sua aposentadoria como Ayrton Senna

Foto: Reprodução/Internet

Estreante na Copa São Paulo de Juniores, a equipe do Grêmio Serrano, de Campina Grande, terá jogo dificil hoje na competição quando estará enfrentando os anfitriões



Fla espera arrecadar R$ 355 mi 
planejamento

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 3 de janeiro de 2015

Clube espera superar o 
rival Corinthians em
receita 52% maior

Os dois clubes de maior 
torcida do Brasil começam 
2015 programando orçamen-
tos com uma diferença con-
siderável de arrecadação: o 
Flamengo programa ter uma 
receita bruta 52% maior do 
que o Corinthians neste ano. 
Sem considerar o valor plane-
jado com venda de jogadores, 
o Rubro-Negro carioca espera 
ganhar R$ 355 milhões, con-
tra R$ 234 milhões do Alvine-
gro paulista.

Os dois principais pon-
tos que causam a distância 
do planejamento financeiro 
dos dois times são as receitas 
de bilheteria e o programa 
de sócio-torcedor. Enquanto 
o Fla tem a expectativa de 
receber R$ 49 milhões com 
a venda de ingressos nos jo-
gos, o Corinthians não vai 
colocar nos cofres nada com 
este quesito, já que toda esta 
renda ficará com o fundo 
para pagar a Arena de Ita-
quera. Já a estimativa do Pro-
grama Nação Rubro-Negra é 
de arrecadar quase R$ 37 mi-
lhões, e o Fiel Torcedor deve 
render apenas pouco mais de 
R$ 6 milhões.

O orçamento flamen-

guista para 2015 também 
prevê vantagem em relação 
ao corintiano na área de pa-
trocínios e publicidade (R$ 
92 mihões, contra R$ 74 mi-
lhões), além do quadro social 
do clube e esporte amador, 
mas a diferença é menor nes-
sas situações. A maior fonte 
de renda dos clubes segue 
sendo as cotas de TV : R$ 124 
mihões para o Fla x R$ 118 
milhões para o Timão.

Considerando a grana 
que cada equipe pretende 
conseguir durante a tempo-
rada com a transferência de 
atletas, o Corinthians dimi-
nui um pouco a vantagem 
financeira dos cariocas. Os 
paulistas estipularam um 
valor de R$ 38 mihões a ser 
obtido com o repasse de di-
reitos federativos, enquanto 
o Flamengo prevê ganhar R$ 
10 milhões no mesmo item.

A venda de jogadores, 
por sinal, será fundamental 
para os dois clubes termi-
rarem o ano com saldo po-
sitivo. Contando com todas 
as despesas previstas, in-
cluindo deduções de INSS e 
direito de arena, o lucro de 
ambos será bem pequeno em 
comparação com as receitas. 
O Corinthians teria um supe-
rávit de R$ 533 mil, e o Fla-
mengo embolsaria apenas 
R$ 105 mil.

Meta do Flamengo 
é superar o 

Corinthians em  
receita bruta e para 

isso conta com o 
apoio do torcedor

O atacante Marcelo Cirino che-
gou ao Rio de Janeiro na manhã de 
ontem para assinar contrato com o 
Flamengo. O jogador, inclusive, foi 
recepcionado por alguns torcedo-
res no desembarque no Aeropor-
to Santos Dumont. Enquanto eles 
cantavam o hino do clube, o atleta 
revelado pelo Atlético-PR tirou fo-
tos com fãs. Ele foi até o Ninho do 
Urubu se reunir com os dirigentes 
rubro-negros e firmou o vínculo 
com seu novo time até dezembro 
de 2017.

Marcelo Cirino, de 22 anos, 
foi contratado pelo Fla através da 
Doyen Sports, grupo de investi-
dores que também comprou e re-
passou Leandro Damião ao San-
tos - e também alinhou o recente 
empréstimo ao Cruzeiro.

O grupo vai pagar 4 milhões 
de euros (R$ 13 milhões) à vista, 
enquanto o Flamengo vai desem-
bolsar aos investidores 1 milhão 
de euros a mais do que o acorda-
do com os paranaenses. O mon-
tante será quitado ao longo de 
três anos, com juros de 10% ao 
ano, totalizando cerca de R$ 17 
milhões.

No meio deste ano, Marcelo 
Cirino esteve muito próximo de 
ser contratado pelo Corinthians, 

Atacante Marcelo Cirino se apresenta ao clube

mas a negociação acabou não 
dando certo no fim por causa de 
divergências na forma de paga-
mento. No Brasileiro de 2014, o 
atacante marcou apenas cinco 

gols em 33 jogos, não repetiu a 
performance do ano anterior, e 
sua saída do Atlético-PR estava 
praticamente definida no final 
da temporada.

Marcelo Cirino com uma fã na chegada ao Rio de Janeiro para assinar com o Fla

Em 1º de janeiro deste ano, en-
traram em rigor as novas medidas 
da Fifa contra a "terceira parte" 
nos contratos de jogadores de fu-
tebol. A entidade máxima espera 
acabar com a participação de em-
presários e fundos de investimento 
nos direitos econômicos de atletas.

Os contratos assinados até 31 
de dezembro não serão afetados. 
No entanto, os acordos fechados 
até abril de 2015 (com a participa-
ção de terceiros) só poderão ter um 
ano de duração. A partir de 1º de 
maio, será totalmente proibida a 

presença de investidores. Para Mar-
celo Jucá, presidente da comissão 
de direito desportivo da OAB do 
Rio de Janeiro, a regra vai atingir 
em cheio o mercado de transferên-
cias do Brasil.

“O Brasil vai sentir muito, pelo 
menos de imediato. Pode-se dizer 
que vai gerar um certo "caos", por-
que hoje, no Brasil, praticamente 
90% dos atletas são negociados 
dessa maneira, fatiados entre clu-
bes, empresários ou empresas de 
investimento” afirmou o especialis-
ta.

Começa a vigorar as regras da 
Fifa nos contratos de atletas

TRANSFERÊNCIAS

Ponto forte do time nas 
últimas temporadas, o ataque 
virou a principal dor de cabe-
ça do Fluminense para  a tem-
porada deste ano. Com o fim 
da parceria com a Unimed, o 
técnico Cristóvão Borges ain-
da não sabe se poderá contar 
com Fred e Walter em 2015. 
Os dois atacantes despertam 
o interesse de clubes do Bra-
sil e do exterior e podem ter 
uma transação facilitada já 
que o Tricolor não conta mais 
com o suporte financeiro da 
antiga patrocinadora.

Além da incerteza com 
relação à dupla, Cristóvão 
tem poucas opções para o 
setor. Rafael Sóbis, que ti-

nha contrato até o meio do 
ano, acertou sua transferên-
cia para o Tigres, do México, 
enquanto Biro Biro, revelado 
nas divisões de base, foi em-
prestado para a Ponte Preta.

Hoje, além de Fred e Wal-
ter, o Fluminense tem apenas 
Kenedy e Matheus Caravalho 
para o ataque. Na reapresen-
tação do elenco, no próximo 
dia 7, Lucas Gomes vai se jun-
tar aos companheiros.  Aos 24 
anos, o desconhecido atacan-
te chega por empréstimo de 
um ano após passagem pelo 
Icasa, que fez campanha ruim 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro  de 2014 e acabou 
rebaixado na competição.

As perdas dos outros 
setores foram quase todas 
repostas. Na lateral esquer-
da, Carlinhos foi para o São 
Paulo, mas chegaram Gui-
lherme Santos (ex-Bahia) e 
Giovanni (ex-Criciúma). Na 
direita, Bruno também foi 
para o Tricolor paulista, mas 
ninguém foi contratado. No 
meio saíram Diguinho e Chi-
quinho, e chegaram Marlo-
ne (ex-Cruzeiro) e Vinícius 
(ex-Náutico). O Fluminense 
ainda anunciou a contrata-
ção de dois zagueiros: Victor 
Oliveira (Atlético-GO) e João 
Filipe, que disputou a Série B 
pelo Avaí. Gum ainda negocia 
a renovação de contrato.

Cristóvão Borges ainda não sabe 
se vai contar com Fred e Walter

FLUMINENSE

FotoS: Reprodução
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Cais atende no fim de semana
serviços odontológicos

Unidade do bairro do Cristo, 
em João Pessoa, recebe 
urgências e emergências

Pensei que já tinha me acos-
tumado à seriedade que os brasi-
leiros dão à limpeza pessoal. Mas 
levei um susto quando usei o ba-
nheiro de um restaurante há al-
guns meses. Apertei o que acha-
va ser uma saboneteira, mas em 
vez de sabão um líquido mento-
lado caiu nas minhas mãos. Era 
enxaguante bucal. Havia fio den-
tal no banheiro também.

“Nós (os brasileiros) sorrimos 
muito. Toda vez que pedimos al-
guma coisa, nós sorrimos. Quan-
do pedimos desculpas, sorrimos. 
As pessoas veem o sorriso como 
uma espécie de cartão de visita”, 

explica Ronaldo Art, gerente de 
marketing para higiene oral da 
Johnson & Johnson no Brasil.

A empresa põe sua marca de 
enxaguante bucal, Listerine, de 
graça em banheiros públicos no 
Brasil como forma de promover 
o produto. Trata-se de mais uma 
estratégia para abocanhar uma 
fatia maior do imenso bolo do 
mercado de higiene oral no país 
- que tem crescido a 7% por ano.

terceiro mercado
Uma pesquisa encomenda-

da pela BBC à empresa de con-
sultoria de marketing Millward 
Brown revelou que marcas de 
creme dental estão entre as 20 
mais reconhecidas do mundo.

“Historicamente, se você tem 
um sorriso bonito no Brasil você 
é uma pessoa rica”, diz Eduardo 
Campanella, diretor de marcas 
de higiene oral da Unilever Brasil. 
“Todo mundo no Brasil carrega 
uma escova de dentes na bolsa. Na 
Grã-Bretanha, há uma piada de 
que apenas os brasileiros escovam 
os dentes nos banheiros públicos.”

Segundo o grupo de análises 
econômicas Euromonitor Interna-
cional, o Brasil tem o maior nú-
mero de dentistas do mundo. São 
mais de 240 mil, o que equivale a 
15% dos dentistas do mundo.

Em volume geral, o merca-
do dental brasileiro é o tercei-
ro do mundo, atrás apenas dos 
EUA e da China.

Famílias brasileiras gastam o 
mesmo em cuidados orais que as 
americanas, ainda que a produti-
vidade econômica brasileira seja 
apenas um quinto da dos EUA.

Brasil tem 15% dos dentistas do mundo
“mercado do sorriso”

80 milhões de 
bactérias podem 
ser transmitidas 
pelo beijo

Toda vez que você com-
partilha um longo beijo com 
seu parceiro ou parceira, 
você transfere 80 milhões de 
bactérias. Essa é a conclusão 
de um novo estudo feito com 
21 casais em um encontro 
em Amsterdã, na Holanda.

Quando os cientistas 
limparam a boca dos partici-
pantes antes e depois dos bei-
jos, eles não detectaram uma 
grande mudança na compo-
sição bacteriana de suas bo-
cas. Isso pode ser porque os 
casais já tinham se beijado 
muitas vezes e as bocas se 
tornaram o "lar" das mesmas 
populações bacterianas.

O motivo também pode 
ser porque as pessoas que 
se apaixonam têm estilos 
de vida semelhantes e die-
tas semelhantes, que podem 
influenciar a microbiota da 
boca, isto é, o conjunto dos 
microrganismos que habi-
tam num ecossistema.

Para calcular de fato 
quantas bactérias foram 
transferidas durante as ses-
sões de beijos, a equipe pe-
diu para os voluntários para 
dar mais um beijo logo após 
um dos parceiros beber io-
gurte probiótico, que possui 
grande quantidade de bac-
térias que normalmente não 
são encontradas na boca.

O teste revelou que as 
pessoas transferem cerca de 
80 milhões de bactérias para 
as pessoas que estão beijan-
do. Isso pode soar como mui-
to, mas a boca é o lar de cerca 
de um bilhão de bactérias.

Katy Watson
BBC Brasil

Com o crescimento do 
mercado veio um aumento na 
concorrência e a necessidade 
de abertura de novos filões. 
Empresas como a Unilever, por 
exemplo, investem para trans-
formar a pasta de dente de 
um produto usado pela famí-
lia como um todo em um item 
mais pessoal e individualizado.

“Em casa, o homem tem 
um desodorante e a mulher 
tem outro. Mas para a higiene 
bucal, o uso ainda é mais fami-
liar”, afirma Campanella. Um 
exemplo dessa segmentação 
são as pastas de dentes alve-

jantes para bebedores de café 
e vinho. O mercado, porém, 
não é fácil de ser domado.

Em 2009, por exemplo, a 
Johnson & Johnson decidiu ex-
plorar a classe média emergen-
te no Brasil, que não usava en-
xaguante bucal com a mesma 
frequência dos brasileiros mais 
ricos. A companhia criou o Es-
sencial, de preço menor. Inves-
tiu pesado em publicidade para 
explicar a importância do uso 
do produto no asseio bucal.

Porém, através de pes-
quisas, a empresa descobriu 
que eram as classes mais altas 

quem estavam comprando o 
produto. Não era uma questão 
de preço: os consumidores pre-
feriam o sabor mais suave do 
Essencial ao mais forte do Lis-
terine. A solução foi criar o Lis-
terine Zero, de sabor atenua-
do. Um novo produto surgido 
quase que por acidente.

Já a Unilever viu suas ven-
das de um produto removedor 
de manchas nos dentes atin-
girem o dobro das previsões, 
o que interferiu com a estra-
tégia de lançamento. “A de-
manda cresceu de tal maneira 
que em vez de fazermos o lan-

çamento por região tivemos 
que acelerar para o resto do 
país”, explica Marcos Angelili, 
vice-presidente de marketing 
da Unilever.

A desaceleração na eco-
nomia brasileira não parece 
assustar o segmento. “O Brasil 
ainda é visto como um merca-
do em crescimento, enquanto 
a Europa e América do Norte 
vivem um crescimento mais 
lento”, diz Marcel Motta, ana-
lista da Euromonitor. “As prin-
cipais marcas europeias e ame-
ricanas estão aqui e imagino 
que elas continuarão vindo”.

Indústria cria pastas de dente exclusivas

Em volume geral,

o mercado dental

brasileiro é o

terceiro do mundo, 

atrás apenas dos 

EUA e da China

A população de João Pes-
soa pode recorrer ao Centro 
de Atenção Integral à Saúde 
(Cais) do bairro Cristo Re-
dentor para o atendimento 
de urgências e emergências 
odontológicas nos finais de 
semana. O serviço é referên-
cia na área de saúde bucal, 
sendo o único a receber esse 
tipo de demanda aos sábados 
e domingos. 

Dentro do serviço, os 
usuários da rede municipal de 
saúde encontram o Centro de 
Especialidades Odontológi-
cas (CEO), que possui quatro 
consultórios odontológicos 
totalmente equipados e aten-
de em média 700 pessoas por 
mês. No local são oferecidos 
atendimentos de periodontia, 
endodontia, odontopedia-
tria, cirurgia bucomaxilo de 
pequeno porte e o serviço de 
raios-X periapical e oclusal. 

Para ser atendido, o 
usuário do Sistema Único de 
Saúde (SUS) deve se dirigir 
diretamente ao centro, em 
casos de urgência, ou ser en-
caminhado pela Unidade de 
Saúde da Família (USF). 

Serviços
O Cais Cristo é um centro 

de média complexidade que 
oferta serviços de atenção 
básica, atenção especializa-
da (médica e odontológica) e 
prontoatendimento (urgên-

cia). O serviço funciona como 
porta de entrada no atendi-
mento aos usuários do Dis-
trito Sanitário II e de áreas 
descobertas pelo Programa 
de Saúde da Família (PSF), 
prestando assistência a toda 
população. 

“Nosso serviço é porta 
aberta, o usuário vem até o 
Cais e é atendido, indepen-
dente de morar nas áreas 
próximas, se precisar de um 
atendimento ou tratamento 
mais complexo é encaminha-
do para outro serviço, mas 
tem um primeiro atendimen-
to feito aqui” explica a direto-
ra geral, Flaviana Freire. 

Na atenção especiali-
zada, o centro disponibiliza 
de equipamentos médico
-hospitalares e profissionais 
qualificados, especialistas 
em cardiologia, mastologia, 
dermatologia, geriatria, gas-
troenterologia, endocrinolo-
gia, psiquiatria, hematologia, 
neurologia, reumatologia in-
fantil, ginecologia e obstetrí-
cia (pré-natal de alto risco).

Além disso, oferece 
serviços multiprofissionais 
como fisioterapia, psicologia, 
nutrição e serviço social, res-
ponsável pelo acolhimento 
aos usuários e respostas às 
demandas existentes junto à 
equipe de saúde.

O atendimento de ur-
gência é realizado a partir de 
classificação de risco, que dá 
prioridade ao estado clínico do 
paciente, ou seja, é atendido de 
acordo com as necessidades e 
não por ordem de chegada. 

A diretora do Cais expli-
ca que o centro não é um hos-
pital, mas um complexo que 
complementa os serviços da 
rede. “O Cais dá um suporte 
à rede municipal de saúde, 
procuramos sempre valori-
zar e viabilizar o atendimen-
to ofertando qualidade para 
que o paciente seja bem cui-
dado e volte com mais saúde 
a sua residência.”, informou 
Flaviana Freire. 

A mãe de Maria Lú-
cia, Luzia Santos, 78 anos, é 
acompanhada pela geriatra 
do Cais e está sempre fazen-
do uso dos serviços dispo-
nibilizados.  “Sempre somos 
muito bem recebidas e aten-
didas, todos nos tratam bem 
desde a hora que entramos 
até irmos embora” elogiou 
Maria Lúcia. 

Estrutura e horário de 
funcionamento - O serviço 
possui uma sala de acolhi-
mento, consultórios clínicos 
e pediátricos, salas de me-
dicação, de curativos, de pe-
quenos procedimentos, sala 
de estabilização, nove leitos 
de observação adulta (sendo 
separados em masculino e fe-
minino) e pediátrica 

O prontoatendimento do 
Cais funciona de domingo a 
domingo, incluindo feriados 
com plantão das 7h às 18h. 
Os demais serviços atendem 
de segunda a sexta-feira no 
mesmo horário.  A unidade 
está localizada na Rua Olívia 
de Almeida Guerra, s/n, Cristo 
Redentor. Mais informações 
pelo telefone: 3214-2623.

Saiba mais sobre a assistência à saúde

l Outros serviços
O Cais Cristo também é referência para a rede de saúde municipal em vacina antirrábica humana, 
aplicada todos os dias e feriados; aplicação da Penicilina Benzatina (Benzetacil); colocação de sondas 
do tipo vesical e nasogástrica e atendimento ao público surdo, com profissionais e intérpretes habi-
litados na linguagem de libras. 

l Outros Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais) em João Pessoa:

cais mangabeira - Rua Romário C. de Moraes / Telefone: 3213-1909
Especialidades médicas: alergologia, dermatologia, endocrinologia infantil e adulto. Gastroenterologia, 
ginecologia, neurologia adulto e infantil, pneumologia, proctologia e reumatologia, além das clínicas 
básicas como clínica médica, ginecologia, pediatria, enfermagem e odontologia para atender as famí-
lias descobertas pelo Saúde da Família do Distrito III. 

cais Jaguaribe - Rua Alberto de Brito / Telefone: 3214-4075
Especialidades médicas: gastroenterologia, alergologia, reumatologia, endocrinologia adulta e infan-
til, mastologia, pneumologia, psiquiatria, neurologia adulta e infantil, ortopedista, cirurgia geral, an-
giologia, nefrologia, otorrinolaringologia, geriatria, cardiologia, proctologia, dermatologia, urologia e 
oftalmologia, além das clínicas básicas como clínica médica, ginecologia, pediatria, enfermagem para 
atender as famílias descobertas pelo Programa Saúde da Família. 

Centro de Atenção Integral à Saúde do Cristo Redentor é referência na área de saúde bucal

FOTO: Ivomar Gomes/Secom-JP
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 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 070889
Responsavel.: LEANDRO PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ: 016502424-09
Titulo: CHEQUER$1.000,00
Apresentante: GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA
Protocolo: 2014 - 070738
Responsavel.: LUCIANA HOLANDA DE ALCANTARA C
CPF/CNPJ: 004332791/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$456,59
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 069167
Responsavel.: MARLENE CANDIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 343127494-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$152,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072205
Responsavel.: REMULO MAELSON DE MORAIS 
REIS EIRRE
CPF/CNPJ: 020646745/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$410,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 070316
Responsavel.: REMULO MAELSON DE MORAIS 
REIS EIRRE
CPF/CNPJ: 020646745/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$123,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 070317
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES 
MELO
CPF/CNPJ: 013076084/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.359,12
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071044
Responsavel.: SUDINEI ARAUJO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 727356434-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$453,87
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072111
Responsavel.: VENEZA DISTRIBUICAO E LOGIS-
TICA EIR
CPF/CNPJ: 018931471/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.235,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 069490
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI - ME
CPF/CNPJ: 014216838/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$587,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 069641

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,  05/01/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADRIANA KATTIA CAMPOS BARBOSA 
DE AN
CPF/CNPJ: 013212778/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$846,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 070864
Responsavel.: ANGELI RAQUEL RAPOSO LUCENA
CPF/CNPJ: 055628814-97
Titulo: CED CRE BAN IND  R$31.375,83
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2014 - 071825
Responsavel.: AGNELO FRANCISCO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 017429482/0001-00
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 85,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071833
Responsavel.: ARTSOM PROM. ARTISTICAS  EVEN-
TOS LT
CPF/CNPJ: 009389295/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 068683
Responsavel.: CONDOMINIO BIO ODONTOLOGICA
CPF/CNPJ: 007946310/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$286,45
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 069296
Responsavel.: DPE DISTRIBUIDORA DE PROD 
ELETRONIC
CPF/CNPJ: 020917913/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071839
Responsavel.: FABIO SURETTE DE ALENCAR 
BEZERRA
CPF/CNPJ: 013572576-35
Titulo: NT PROMISSORIAR$5.100,00
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo: 2014 - 071823
Responsavel.: GV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 018510475/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.333,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072022
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ: 017259746/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$411,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 070835
Responsavel.: JOSELITO DE LUCENA PAIVA(TERAM
CPF/CNPJ: 010738811/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.757,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 069679
Responsavel.: L CERTO COMERCIO DE PNEUS E 
RODAS L
CPF/CNPJ: 011228200/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.124,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

MIRKO MELIS
CPF: 703.650.851-54

PASSAPORTE: YA3164464
Em 19 de Dezembro de 2014, na sede da empresa, eu, MIRKO MELIS, inscrito no Cadastro 

de Pessoa Física sob o número 703.650.851-54, passaporte nº YA3164464 Itália, nacionalidade 
italiana, naturalidade Viareggio, casado em Separação de Bens, nascido(a) em 13/03/1976, 
EMPRESARIO, residente a Via Verdi Giuseppe, 21 / A, Cagliari – Itália, sócio com 99,36% das 
quotas da sociedade empresarial M & V SERVIÇOS PARA INFANCIA LTDA - ME, sede na Rua 
Estrela, 183 – Centro – Bayeux / PB – CEP 58306-190, devidamente registrada na JUCEP sob nº 
25200632753 em 16/06/2014, CNPJ 20.459.286/0001-85, decido por vontade própria e irrevogável 
retirar-me da sociedade acima citada.

Desta forma estarei providenciando a publicação desse comunicado no Diário Oficial e em 
jornal local de grande circulação, na forma do artigo 1.152, §1º do Código Civil, modo a viabilizar o 
arquivamento da correspondente alteração contratual.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2014
OBJETIVO: Execução de serviço de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Lions Adjalma Medeiros e da Creche Municipal Manoel Quirino, ambas na cidade de Patos (PB), 
conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 19/01/2015, às 08h30min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessa dos poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 30 de dezembro de 2014.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte 

e tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços de 
Saúde (RSS). Data e Local: 14 de Janeiro de 2015 às 08:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2015
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de internamento hospitalar em enfermaria com 

quarto com 02 leitos e BWC no quarto, realizando serviços de obstetrícia, ginecologia, maternidade, 
ortopedia, traumatologia, cirurgia geral, nefrologia, dermatologia, clínica médica, com realização 
de procedimentos médicos, internamento em UTI, exames laboratoriais, exames de diagnose de 
imagem e exames destinado a manutenção da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 
14 de Janeiro de 2015 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2015
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de provimento de acesso à internet com confi-

guração, instalação e montagem destinada às atividades administrativas do município de Aparecida. 
Data e Local: 14 de Janeiro de 2015 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2015
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00004/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de medicamentos diversos, 

não padronizados, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 
14 de Janeiro de 2015 às 14:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2015
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB                                                                                                                        
RESULTADO DE JULGAMENTO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014
OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO 

FRANCISCO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MIG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE 
EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME CNPJ 10.562.972/0001-23. Valor: R$ 139.668,91. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da LF 
nº 8.666/93 e suas alterações. Informações na Sala da CPL nos dias úteis das 08:00h às 12:00h 
situado à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n ou pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 30 de dezembro de 2014.
MARIA ASSUNÇÃO VIEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
OBJETO:  Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes destinados a frota de veículos a 

serviço do município, conforme especificações do Edital e seus anexos. DATA E LOCAL REUNIÃO:  
ás 10:30h do dia 15 de Janeiro de 2015, na sede da Prefeitura(Horário local). INFORMAÇÕES: 
Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, localizada a Rua 
Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158

Varzea-PB, 02 de janeiro de 2015
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
GABINETE DO PREFEITO

AVISO LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2015
A Presidenta da CPL deste município, torna público que encontra-se aberto edital licitação para 

Contratação de serviços para execução de Reforma e Ampliação da EMEF Sandoval Rubens 
Figueiredo, deste Município, conforme especificações do Edital e seus anexos. DATA E LOCAL 
REUNIÃO:  ás 08:30h do dia 19 de Janeiro de 2015, na sede da Prefeitura(Horário local).INFOR-
MAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala da 
CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.

VÁRZEA-PB, 17 de dezembro de 2014
EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA

Presidenta CPL/PMV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, S/N - Centro - Sumé - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ-
VEIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 02 de Janeiro de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis Fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes destinados ao abastecimento 
da frota de veículos, e GLP para as secretarias e escolas da rede municipal de Poços Dantas - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 02 de Janeiro de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2014
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Janeiro de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 02 de Janeiro de 2015.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de fardamentos para atender as necessidades das secretarias de Poço Dantas. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 02 de Janeiro de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 02 de Janeiro de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para construção da Escola José Teotonio da Cruz no Sitio Montanhas, Município de Joca 
Claudino. 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) 35631057.
Joca Claudino - PB, 02 de Janeiro de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
terraplanagem e pavimentação das ruas: Rua João Gualberto de Andrade (Trecho 2), Rua Romana 
de Andrade, Rua Projetada 10, Rua Francisco Pedoca no Município de Joca Claudino. 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) 35631057.
Joca Claudino - PB, 02 de Janeiro de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
construção de um Cemitério Público de Joca Claudino. 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) 35631057.
Joca Claudino - PB, 02 de Janeiro de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
jurídica para construção da escola José Anacleto de Andrade no Distrito de Fazenda Nova no Muni-
cípio de Joca Claudino. 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) 35631057.
Joca Claudino - PB, 02 de Janeiro de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00024/2014

AVISO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Olho D´agua, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

comunica aos interessados que o pedido de reconsideração da empresa SOCONSTROI CONS-
TRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ sob o nº 03.446.956/0001-00, em face do resultado 
de julgamento de habilitação da Tomada de Preços 00024/2014. Sendo a favor pelo pedido de 
adiamento da abertura dos envelopes propostas de preços. 

Olho D´agua - PB, 30 de Dezembro de 2014.
MARILENE TIBURTINO LEITE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00025/2014

AVISO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Olho D´agua, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

comunica aos interessados que o pedido de reconsideração da empresa SOCONSTROI CONS-
TRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ sob o nº 03.446.956/0001-00, em face do resultado 
de julgamento de habilitação da Tomada de Preços 00025/2014. Sendo a favor pelo pedido de 
adiamento da abertura dos envelopes propostas de preços. 

Olho D´agua - PB, 30 de Dezembro de 2014.
MARILENE TIBURTINO LEITE

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 16 
de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE FORMA PARCELADA DE CARNES E DERIVADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 02 de Janeiro de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00045/2014
PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2014.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e POSTO NOSSA SENHORA 

DE SANTANA - EPP, CNPJ Nº 04.650.706/0001-50.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE FREIOS 

E FILTROS DE ÓLEOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR 
PRÓPRIA E LOCADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO – PB.

O ADITIVO A CORRESPONDE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 DIAS, 
01/01/2015 À 01/03/2015. TENDO EM VISTA QUE HÁ SALDO NO QUANTITATIVO DO CONTRATO, 
PODENDO CONTINUAR COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICAN-
TES, ÓLEOS DE FREIOS E FILTROS DE ÓLEOS PARA OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ASSINATURAS DO ADITIVO CONTRATUAL: 31/12/2014.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00068/2014
PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2014.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e POSTO NOSSA SENHORA 

DE SANTANA LTDA, CNPJ Nº 04.650.706/0002-30.
OBJETO: Aquisição de Óleo Diesel tipo S-10 destinados a atender as necessidades da frota 

veicular do município de Riachão/PB.
O aditivo a corresponde prorrogação contratual por mais 60 dias, 01/01/2015 à 01/03/2015. 

Tendo em vista que há saldo no quantitativo do contrato, podendo continuar com o fornecimento 
do Óleo Diesel tipo S-10 nos veículos próprios da Prefeitura Municipal.

ASSINATURAS DO ADITIVO CONTRATUAL: 31/12/2014.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00066/2014
PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2014.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e MARIA DALUZ BEZERRA 

DANIEL, CNPJ Nº 03.497.373/0001-08.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ATEN-

DER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB.
O aditivo a corresponde prorrogação contratual por mais 180 dias, 01/01/2015 à 29/06/2015. 

Tendo em vista que há saldo no quantitativo do contrato, podendo continuar com o fornecimento 
dos materiais de construção.

ASSINATURAS DO ADITIVO CONTRATUAL: 31/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente aChamada Pública nº 004/2014, que objetiva: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, Lei 11.947/2009, Reso-
lução 26/2013; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: AGRICONDE Coop dos Agricultores e Avicultores do Conde PB - R$ 33.240,00; Associação dos 
Agricultores da Cidade de Bayeux - R$ 8.928,00; COOPERAT Coop.de Produção Agropecuária 
do Assentamento Tiradentes Ltda - R$ 70.608,00; Cooperativa Agropecuária do Cariri Ltda - R$ 
376.574,88; Cooperativa dos Produtores Nordestinos da Agricultura Familiar - R$ 251.511,60.Ficando 
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, 02 de Janeiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 062/2014, que objetiva: Aquisição de combustíveis diversos 
e gás GLP; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SOS Gás Ltda - R$ 
246.420,00.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, 02 de Janeiro de 2015
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 063/2014, que objetiva: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiros, carnes e derivados; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Deilda Paulino Soares Coutinho de Araújo - R$ 70.233,00; Distribuidora BrazmacLtda - R$ 
1.054.936,00; Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda. - R$ 38.968,40; Jean Alisson da Silva Correia 
- ME - R$ 81.624,00; João Paulo Araújo dos Santos - ME - R$ 10.485,00; José Lucena da Silva - R$ 
428.315,80; Maria de Fátima Silva Souza - R$ 70.875,00; Maria de Lourdes Marinho de Oliveira 
- R$ 93.196,00; NortFrut Ltda. - R$ 184.284,00; Nova Hortifrutigranjeiro Comércio Ltda - ME - R$ 
83.381,04; Raimundo Adelmar Fonseca Pires - R$ 79.560,00; Weverton Batista de Macena - ME - R$ 
133.587,20.Ficando os licitantes convocados no prazo de até 05dias 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, 02 de Janeiro de 2015
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 064/2014, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos, pães, lanches e refeições; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório em favor de: Pandel Panificadora Ltda. - R$ 592.306,00; Produtos Ita Ltda - R$ 412.681,20; 
Raimundo Adelmar Fonseca Pires - R$ 1.193.074,80; Santa Clara Comércio Varejista Ltda - R$ 
368.374,15.Ficando os licitantes convocados no prazo de até 05dias 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, 02 de Janeiro de 2015
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 065/2014, que objetiva: Aquisição parcelada de com-
bustíveis diversos e gás GLP; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Abasteça Comércio de Combustíveis Ltda. - R$ 231.200,00; SOS Gás Ltda - R$ 102.710,00.Ficando 
os licitantes convocados no prazo de até 05dias 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, 02 de Janeiro de 2015
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 066/2014, que objetiva: Aquisição parcelada de hortifruti-
granjeiros, carnes e derivados; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Distribuidora BrazmacLtda - R$ 32.402,00; Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda. - R$ 28.598,40; 
João Paulo Araújo dos Santos - ME - R$ 9.194,56; José Lucena da Silva - R$ 16.961,00; Raimundo 
Adelmar Fonseca Pires - R$ 32.422,00; Santa Clara Comércio Varejista Ltda - R$ 10.634,80; Weverton 
Batista de Macena - ME - R$ 42.924,10.Ficando os licitantes convocados no prazo de até 05dias 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, 02 de Janeiro de 2015
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 067/2014, que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, pães, lanches e refeições; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: BJ Comércio de Alimentos Ltda. - R$ 11.660,44; Pandel Panificadora Ltda. - R$ 71.955,00; Rai-
mundo Adelmar Fonseca Pires - R$ 65.991,08; Santa Clara Comércio Varejista Ltda - R$ 16.864,12.
Ficando os licitantes convocados no prazo de até 05dias 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, 02 de Janeiro de 2015
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
COMUNICADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 03.2014.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 

(SAMU), Rua Irene Martins, s/n – Centro – Alagoinha - PB, regime de execução empreitada por preço 
unitário, tipo menor preço global. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO: Empresa: MURALHA 
CONSTRUTORA- EPP, contra o resultado de classificação de Proposta do referido certame. A CPL 
nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações comunica aos interessados para, 
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis impugnar o recurso interposto. O Processo encontra-se 
a disposição dos interessados no endereço anteriormente informado.

Publique-se e intime-se.
Alagoinha, 26 de Dezembro de 2014.

MARIA JOSÉ BARBOSA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada nos serviços de 
distribuição de combustíveis, filtros e lubrificantes diversos, mediante requisição diária e/ou periódica, 
destinados ao abastecimento dos veículo locados e pertencentes a frota deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 02 de Janeiro de 2015

JHONATHAN CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Licença de uso e ma-
nutenção de sistemas informatizados de gestão pública diversos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 02 de Janeiro de 2015

JHONATHAN CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 13:00 horas do dia 15 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transportes de estudantes, através de veículos do tipo ônibus, da Zona Rural e adjacências, para 
sede do Município, demais localidades e vice e versa, conforme itinerário definido pela Secretaria de 
Educação deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 02 de Janeiro de 2015

JHONATHAN CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:30 horas do dia 15 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustí-
veis (etanol, gasolina e óleo diesel) graxas e lubrificantes, fornecidos de forma parcelada. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com

Cachoeira dos Indios - PB, 02 de Janeiro de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA

Pregoeira Oficial

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

EDITAL 

Responsável: Fernando Ferreira Soares
CPF: 045.945.703-99
Título/Valor/CH - R$ 150,00
Protestante: Carlos Alberto Sobreira Moesia
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 98858
Responsável: Erisbergue Moreira Dias
CNPJ: 11.648.620/0001-58
Título/Valor/DMI - R$ 1.102,20
Protestante: Ind. e Com. de Calçados Glamour Ltda
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 98795
Responsável: Erisbergue Moreira Dias
CNPJ: 11.648.620/0001-58
Título/Valor/ DMI - R$ 650,00
Protestante: Jose Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98770
Responsável: José Firmino da Silva
CPF: 829.251.278-00 

Título/Valor/ CDA - R$ 5.731,35
Protestante: Fazenda Nacional – DIV ATIVA CLT
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda Naci
Protocolo: 98639 
Responsável: Consorcio Souza Reis/Insttale
CNPJ: 19.528.077/0001-67
Título/Valor/DMI - R$ 2.780,93
Protestante: Sulpeças Com. Repr. Ltda
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 98837
Responsável: Pedro Campos da Silva
CPF: 830.229.618-04
Título/Valor/DM - R$ 563,00
Protestante: Dical Distribuidora de Veículos Cajazei-
ras Ltda
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 98576
        
 Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras-PB, 31 de dezembro de 2014.
      Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala Protestos



27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 3 de janeiro de 2015

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o forneci-
mento de combustíveis, óleos lubrificantes e derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/
ou utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da Munici-
palidade via locação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física para 
locação de veículos destinados ao transporte escolar deste Município, conforme especificações do 
Termo de Referência, Anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: 
natubalicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 13:00 horas do dia 16 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS DE COZINHA (BOTIJÃO 13KG) E AGUA MINERAL 
(VASILHAME 20 LITROS). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 02 de Janeiro de 2015
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial

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 Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 4846/2014, em João Pessoa, em 30 de 
dezembro de 2014 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Construção de Matadouro Público na PB 
073, Sítio Cafundó, Zona Rural, no Município de Mari/PB.  Processo nº 2014-006680/TEC/LI-3494.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UIRAÚNA – SINSPUMU – 
Sede: Rua Manoel Mariano, s/n – Santo Expedito - Uiraúna/PB – CEP 58.915-000 - CNPJ nº 
02.579.888/0001-94. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES GERAIS - O Presidente do 
SINSPUMU, atendendo o que preceitua o Estatuto da entidade, vem convocar os associados do 
SINSPUMU, aptos para votarem e serem votados, de acordo com o documento supracitado, que 
se encontra à disposição de todos na sede do sindicato, para participarem das ELEIÇÕES que 
irão definir os destinos de sua entidade representativa, para tanto fazendo saber: 1 - Eleição da 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 2 - Data: 11 de março de 2015; 3 - Local: Sede do SINSPU-
MU; 4 - Horário: das 08h00min às 16h00min; 5 - Prazo para Registro de chapas: 15 (quinze) dias 
corridos após publicação deste edital; 6 - Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, 
poderá, a Assembleia Geral Extraordinária, neste edital convocada, duas (02) horas após o horário 
de início do pleito, ou seja, a partir das 10h00min, em última convocação, proceder com a votação e 
proclamar eleita a mesma com qualquer número de sufrágios ou por aclamação; 6 - Data de posse 
da Diretoria eleita para o quadriênio 2015/2019: 11 de março de 2015, logo após o resultado das 
eleições. Uiraúna/PB, 02 de janeiro de 2015. Edílson Anacleto David – Presidente do SINSPUMU.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N500/2014
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 22/01/2015 às 09h para:

Aquisição de material de consumo diversos, destinado a Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente - SUDEMA, 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 - 14-02202-3
João Pessoa, 02 de janeiro de 2015.

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 N483/2014
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 23/01/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiro, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde -  SES/HEMOCENTRO, 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 - 14-02201-5
João Pessoa, 02 de janeiro de 2015.

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 N509/2014
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 16/01/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material químico, destinado a Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL, 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 - 14-02203-1
João Pessoa, 02 de janeiro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustíveis e lubrificantes, com forne-

cimento parcelado, conforme solicitações das Secretarias Municipais. Data e Local: 16 de Janeiro 
de 2015 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro 
- Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 02 de Janeiro de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ/CPF 04.067.463/0001-21 torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da Licença 
de Alteração para a atividade de: AMPLIAÇÃO INTERNA DO SHOPPING MANAÍRA REFERENTE 
AO TRECHO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, INCLUINDO A CASA DE ENTRETENIMENTOS 
DOMUS HALL, situado na AV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO Nº 200, LOTEAMENTO PARQUE 
VERDE – Município: CABEDELO/PB. Processo nº 2014-009083/TEC/LA-0502.
 
PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ/CPF 04.067.463/0001-21, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da Licença 
de Alteração para a atividade de: AMPLIAÇÃO INTERNA DO SHOPPING MANAÍRA REFERENTE 
AO TRECHO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, situado na AV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 
805, MANAIRA – JOÃO PESSOA/PB. Processo nº 2014-009101/TEC/LA-0503.
 
PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ/CPF 04.067.463/0001-21, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação 
da Licença de Operação para a atividade de: SHOPPING CENTER - CENTRO COMERCIAL, 
SERVIÇOS E LAZER, INCLUINDO A CASA DE ENTRETENIMENTOS DOMUS HALL, situado 
na AV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 805 e 200, MANAÍRA – JOÃO PESSOA/PB. Processo nº 
2014-009084/TEC/LO-9178.

ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.568.537/0001-64, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 4653/2014 em João Pessoa, 15 de dezembro de 2014 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
LAVRA DE ARGILA REALIZADA DE FORMA MECANIZADA, PARA USO NA INDUSTRIA DE CERÂ-
MICA. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 840.485/1993. Na(o) -  FAZENDA RIACHÃO, 
ZONA RURAL, Município: ALAGOA GRANDE – UF: PB. Processo: 2014-005082/TEC/LO-8170.

JOÃO DAMASCO PAULO LEITE, CPF Nº 251.747.974-72, Torna público que requereu a sua Licença 
de Operação, junto a SUDEMA, da Construção de 10 Unidades Residenciais, localizada à Rua 
Hortencio Osterne Carneiro, 562, BESSA, JP-PB, através do processo 2014-008593/TEC/LO-9033.

GENESIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 11.523.884/0001-85, Torna 
público que requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, de Construção Multifamiliar, 
localizada a Rua Alzira de Sousa Manzela, 57, LT. 534, AEROCLUBE. Através do processo 2014-
007780/TEC/LO-8805.

CONSTAN CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.122.372/0001-07, Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 4460/2014 em João Pessoa, 28 de novembro de 2014 – Prazo: 365 dias. Para a ativida-
de de: Edificação multifamiliar, composto de 04 pavimentos com total de 15 apartamentos. Na(o) 
-  RUA NEUZA MEIRA, S/N – QD. 062 – LT. 416 – JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-007737/TEC/LP-2260.

CONSTRUTORA OURO BRANCO LTDA-ME – CNPJ Nº 14.648.096/0001-03, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação 
– EDF. MULTIFAMILIAR COM 20 APARTAMENTOS, AC: 1.364,73M² - QD. F-03 – LT. 16 – DISTRITO 
DE JACUMÃ – CONDE – PB. Processo: 2014-002155/TEC/LO-7368.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº Termo Aditivo: 02.2014. Ref: Tomada de Preços 02.2014. Objeto: prorrogação por mais 03 (três) 

meses, contados do termino do prazo de vigência do primeiro termo aditivo datado de 29/09/2014 e 
com termino de vigência em 30/12/2014, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a executar 
serviços na Reforma e Ampliação das Escolas: Maria José de Albuquerque e Maria do Carmo Castro, 
conforme Projeto Básico. Contratante: Prefeitura Municipal de Arara – Eraldo Fernandes de Azevêdo 
– Prefeito. Contratado: Cosimar Construtora Sincera Ltda - ME - CNPJ: 11.464.181/0001-23 - Filipe 
Costa Bronzeado. Justificativa: Atraso na liberação dos recursos por parte do Governo Estadual con-
forme justificativa técnica. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 
29/12/2014. Nova vigência do contrato com 2º Termo Aditivo: 31/03/2015.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº Termo Aditivo: 01.2014. Ref: Tomada de Preços 03.2014. Objeto: prorrogação por mais 05 (cinco) 

meses, contados do termino do prazo de vigência do contrato de nº. 0060/2014 datado de 02/07/2014 e 
com termino de vigência em 03/01/2015, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a executar 
serviços na Reforma das UBS II,III e IV, conforme Projeto Básico. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Arara – Eraldo Fernandes de Azevêdo – Prefeito. Contratado: Bandeirantes Construção e Urbanismo 
Ltda – ME - CNPJ: 14.224.419/0001-31- Jonas Sérgio Correia de Oliveira. Justificativa: Atraso na 
liberação dos recursos por parte do Governo Federal, conforme justificativa técnica. Regimento: Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 30/12/2014. Nova vigência do contrato 
com 1º Termo Aditivo: 01/06/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 21.296/2014
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.031/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços Nº 010 e 011/2014 – SEDEC oriunda do Processo Licitatório Nº 2013/088149, 
Pregão Presencial SRP nº 029/2013, da SEDEC – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão de Licitação da 
SMS, 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 das empresas: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 17.020.542/0001-29, itens 29.1, 30.1, 30.2, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 34.2, 35.1, 36.1, 36.2, 37.1, 
37.2 e 37.3 pelo valor de R$ 3.057.805,90 (Três Milhões, Cinqüenta e Sete Mil, Oitocentos e Cinco 
Reais e Noventa Centavos) e CARNES FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 08.649.539/0001-88, itens: 29.2, 29.3, 30.3, 31.2, 31.3, 32.2, 32.3, 33.2, 33.3, 34.3, 35.2, 35.3 e 
36.3 pelo valor de R$ 2.459.666,65 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinqüenta e Nove Mil, Seiscentos 
e Sessenta e Seis Reais, e Sessenta e Cinco Centavos) perfazendo o valor global de R$ 5.517.472,55 
(Cinco Milhões, Quinhentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinqüenta e 
Cinco Centavos) para a contratação em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 
3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.717/2006, e, em conseqüência, ficam convocadas 
as proponentes para assinatura dos instrumentos de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades da lei. 

João Pessoa, 30 de Dezembro 2014.
Mônica Rocha Rodrigues Alves

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de serviços de suporte técnico de informática e tecnologia da informação junto 

ao município de Vieirópolis. Data e Local: 16 de Janeiro de 2015 às 09:00 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 02 de Janeiro de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
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