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29o Máx.
24o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,708 (compra) R$ 2,708 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,680 (compra) R$ 2,780  (venda)
EURO   R$ 3,229 (compra) R$ 3,230   (venda)

baixa

baixa

10h54

23h17 

0.4m

0.3m

ALTA

ALTA

17h09

05h00

2.4m

2.3m

l Botafogo treina para enfrentar o Potiguar, domingo. Página 21
 
l Inscrições para o Prouni vão começar a 26 de janeiro. Página 13

l Faixa para ônibus na capital reduz tempo de percurso. Página 14
 
l Governo faz levantamento monumental da fauna do país. Página 9

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

FOTO: Evandro Pereira

sisu vai inscrever
a partir do dia 19

RICARDO DETERMINA ESTADO MAIS EFICIENTE

Durante a solenidade de posse do novo secretariado, o governador Ricardo Coutinho anunciou que o Governo 
vai realizar mais do que fez até agora e com menos recursos. Disse que confia em todos da equipe escolhida, mas 
que a relação será de cobrança, e advertiu: “precisamos preparar o Estado para quem mais precisa”.  PÁGINA 17

Esportes

Quem sabe faz a hora...

Tomaram posse ontem, no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural, os secretários e secretários executivos, além dos dirigentes de órgãos, empresas públicas e autarquias do Estado

... e o trabalho acontecerem

EQUIPE EMPOSSADA E PRONTA PARA AGIR

UFpB, UFCG, UEpB e IFpB oferecem na paraíba 18.131 vagas. As inscrições, exclusi-
vamente via internet, começam no dia 19 e se encerram em 22 de janeiro.  PÁGINA 13

FOTO: Edson Matos

sEGURanÇa Começou a inspeção de mais de 400 veículos 
que atendem a 6 mil escolares na capital.  PÁGINA 15

2015 será muito com-
petitivo, definiu a paraiba-
na Jailma, da Seleção Bra-
sileira de Atletismo, que se 
diz otimista.  PÁGINA 22

Últimas
Jailma está pronta
para enfrentar 2015 

Diálogo com artistas e 
interiorização das ações 
são metas da nova presi-
dente da Funesc, Márcia 
Lucena.  PÁGINA 5

Motorista tem, agora, 
mais 90 dias para substi-
tuir extintor pelo modelo 
“ABC”. Equipamento está 
em falta em Jp.  PÁGINA 3

Funesc inicia ano
com amplo diálogo 

Prorrogado prazo 
de troca de extintor 

20Caderno

Finanças de cada
pasta terão em 10
dias um plano de
racionalização

 

Redução imediata
de gastos com
veículos e com
imóveis locados

 

Empresa que não
realizar as obras
será substituída
imediatamente

 

Evitar desperdício
é prioridade para
todos que fazem
parte do Governo

 



A começar pela presidente Dilma 
Rousseff, que no seu recente discurso 
de posse colocou o tema como uma das 
prioridades neste segundo mandato, a 
reforma política é hoje praticamente um 
consenso entre as forças políticas da Na-
ção. Vários governadores empossados no 
mesmo dia (primeiro de janeiro) também 
se referiram em seus pronunciamentos 
à necessidade que o país tem de adequar 
a legislação político-partidária aos novos 
tempos. Motivo principal desta abordagem 
em uníssono não poderia ser outro: o país 
precisa de um sistema eleitoral que, de um 
lado, propicie a ampliação e qualificação da 
representação política e, de outro, permita 
a criação de mecanismos mais modernos 
para o combate à corrupção. 

Enquanto a reforma não vem, posto 
que sua aprovação depende de um longo 
período de debates no Congresso Nacio-
nal, alguma coisa há de ser feita. Pois bem, 
o Tribunal Superior Eleitoral, que tem a 
função precípua de fiscalizar os partidos 
políticos e zelar pela lisura dos pleitos 
eleitorais, decidiu dar importante contri-
buição ao processo de aperfeiçoamento 
das regras que disciplinam a vida parti-
dária no Brasil. 

Por meio de uma resolução, cuja ínte-
gra foi publicada no Diário da Justiça, edi-
ção do dia 30 de dezembro passado, o TSE 
acabou com o sigilo bancário dos partidos 
políticos em todo o país, buscando com isso 
fiscalizar mais detalhadamente a origem 
dos recursos recebidos pelas agremiações 
também fora do período eleitoral. Pelas no-

vas regras, os partidos serão obrigados a 
abrir três contas bancárias distintas para 
que possam movimentar, respectivamen-
te, o Fundo Partidário, as doações de cam-
panha e outros recursos. 

Os rigores da resolução não param 
por aí: a cada 30 dias os bancos terão de 
mandar extratos dessas contas à Justiça 
Eleitoral, com a devida identificação dos 
depositantes. Vale lembrar que até o ano 
passado os partidos apresentavam um 
demonstrativo contábil em prestações de 
contas anuais. A norma estabelece ainda 
que os partidos deverão implantar o siste-
ma de contabilidade digital, e não mais em 
papel, como vinha sendo feita. O TSE con-
cedeu prazo diferenciado aos diretórios 
nacionais, estaduais e municipais para se 
adequarem às mudanças. 

Importante neste momento é ressaltar 
que a decisão do Tribunal Superior Eleito-
ral implicará em maior transparência na 
vida financeira dos partidos políticos, o 
que é sempre salutar. Afinal, perdurava até 
então uma situação de obscuridade nas fi-
nanças dessas agremiações e, consideran-
do-se que o Fundo Partidário se constitui 
de recursos públicos, nada mais recomen-
dável do que a mais ampla fiscalização. 

Posto que a democracia não prescinde 
dos partidos, e que estes devem ter o claro 
compromisso de trabalhar pelo aprimora-
mento das instituições, é de supor que a re-
solução do TSE venha a ser bem recebida. 
Afinal, é sempre com mais fiscalização que 
se inibem as tentações dos vários tipos de 
corrupção, inclusive a eleitoral. 

Editorial

 Decisão acertada
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Crônica

O café, o Zé e a fé

Agora que a Federação Espírita Paraiba-
na completa 100 anos de existência, que tal 
lembrar José Augusto Romero, seu presidente, 
que dirigiu aquela casa por mais de 44 anos?

Quando completei 4 anos, meu pai, José 
Augusto Romero, a quem tanto amei, admirei 
e a quem muito devo, já era espírita. Agricul-
tor, plantador de café, casou-se com uma viú-
va bonita, de chamar a atenção, Pia de Luna 
Freire, na intimidade Piinha. Adolescente, seu 
pai Agostinho, tratou logo de cuidar de sua 
educação religiosa, internando-o no Seminá-
rio desta capital, que ficava ao lado da Igreja 
de São Francisco. Mas o menino não manifes-
tava nenhuma inclinação para a religião cató-
lica. Diante disso, o pai tratou logo de tirá-lo 
do Seminário, e ele, que era bom no Português 
e no Latim, preferiu ser professor em Alagoa 
Nova, onde abriu um curso destinado aos jo-
vens que desejavam ingressar no tradicional 
Liceu Paraibano.

E eis que se deu o que ele não esperava: 
tornar-se espírita. Tudo por conta de uma 
reunião mediúnica a que assistiu e onde con-
versou com uma prima muito querida, fale-
cida há tempo. Diante do fato, José Augusto 
Romero tornou-se espírita, cuja crença foi 
reforçada com a leitura do livro “O problema 
do ser, do destino e da dor”, de Léon Denis, 
lido com muito entusiasmo. E não ficou nis-
so. Tratou logo de fundar um centro espírita 
em Alagoa Nova, para desespero do padre 
daquela localidade.

Depois, chegou a vez de se mudar para 
a capital, onde comprou um sítio, na Lagoa. 
Seus moradores o chamavam de Zé. Até o pa-
dre Zé Coutinho, o extraordinário missioná-
rio, foi seu colega de Seminário. Certa vez, en-
contrando-se com o seu colega, e sabedor de 
sua nova crença, indagou, sorrindo: “Zé, como 
vai teu Espiritismo?”

O tempo foi passando, e José Augusto ter-
minou burocrata, exercendo a função de Se-
cretário do Departamento Nacional de Obras 
Contra a Seca. E começou a frequentar a Fede-
ração Espirita Paraibana, então localizada na 
Rua Treze de Maio e cujo prédio foi ampliado 
depois. Da Rua Treze de Maio, a Federação foi 
parar no Parque Sólon Lucena.

Espírita até os ossos, dedicou grande par-
te de sua vida à Federação. Sereno, responsá-
vel, boníssimo, o ex-plantador de café não quis 
mais outra coisa na vida. Lembro-me que ele 
me levava, todos os domingos, à Federação, 
para o catecismo, e o livro adotado era o de 
autoria de Léon Denis.

Na primeira vez que Divaldo Franco veio 
a João Pessoa, hospedou-se em nossa casa. E 
papai o tratou como filho. Dedicou-se ao Es-
piritismo de corpo e alma. Fazia palestras, 
dava passes, conversava com os espíritos, 
nas reuniões mediúnicas e ainda mantinha 
coluna espírita no jornal A União e um pro-
grama, na Rádio Tabajara, sob o título “Ne-
blina Espiritual”

Quem o sucedeu foi Laurindo Cavalcan-
ti, grande amigo e admirador. Quem também 
testemunhou o trabalho de Zé Augusto foi ou-
tro Zé, José Raimundo de Lima, também pre-
sidente da Federação e a quem tive a honra de 
ser seu professor, na UFPB.

Em homenagem a José Augusto Romero 
foi publicado, depois de seu desencarne, o li-
vro “Lições da Vida Maior”, uma coletânea de 
crônicas.

E não esquecer seus abnegados e primei-
ros auxiliares: Jandira Matos Vieira, secretá-
ria e seu Zuza, José Pereira da Silva, adminis-
trador da homeopatia.

E quem muito admirou, e admira José Au-
gusto Romero é o atual presidente da Federa-
ção, o jovem Marcos Lima.

E eis que se deu o que ele não esperava: tornar-se espírita. Tudo por conta de 
uma reunião mediúnica onde conversou com uma prima falecida há tempo”.
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 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br Cerca de  200 milhões de segurados no Estado 
ainda não providenciaram a comprovação de vida 
na rede bancária em que recebe seu benefício do 
INSS. O prazo normal terminou em 30 de dezem-
bro. Quem estava obrigado a fazer a prova de 
vida e retirar nova senha, mas perdeu o prazo, 
deve se dirigir o mais rapidamente possível à 
agência do banco em que retira o benefício ou 
recebe o crédito em conta-corrente.
A Previdência Social adverte que “o segurado 
corre o risco de ter o pagamento do benefício 
suspenso”. Por isso, quem regularizar a sua si-
tuação por esses dias, mesmo fora do prazo, não 
deverá ser punido pelo INSS.

Já o discurso da  vice-governador, 
Ligia Feliciano (PDT), que se apre-
sentou como a representante das 
mulheres no governo, mostrou 
muita sintonia com a mensagem 
do governador e até com a palavra 
do secretário Efraim Morais (DEM), 
que falou em nome dos demais au-
xiliares a serem empossados. Ana 
Ligia Costa Feliciano tem 61 anos e 
é médica formada pela Universidade 
Federal da Paraíba. 

EM SINTONIA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

POSSE NO TRT TV DA PRAIA

CURTO E OBJETIVO

Depois de passar por Pernambu-
co, o deputado federal Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) programa vin-
da à Paraíba na próxima semana, 
possivelmente entre os dias 15 
a 20, para apresentar seu plano 
de trabalho e atrair os  votos 
dos parlamentares do Estado na 
campanha pela Presidência da 
Câmara Federal. Cunha, sempre 
em rota de colisão com o Palácio 
do Planalto, deve ter no petista 
Arlindo Chináglia seu principal 
opositor na disputa. O deputado 
Manuel Júnior é um dos cabos 
eleitorais de Cunha.

O  desembargador Ubiratan 
Moreira Delgado toma posse 
hoje, às 16h30, na presidên-
cia como presidente da nova 
Mesa Diretora do Tribunal 
Regional do Trabalho da Pa-
raíba. A solenidade ocorrerá 
no Teatro Paulo Pontes, no 
Espaço Cultural. À frente do 
TRT Paraíba, Ubiratan Morei-
ra pretende reestruturar o 
órgão para torná-lo mais ágil 
e mais eficaz, concedendo, 
inclusive, mais autonomia à 
Escola Judicial para capacitar 
os magistrados e servidores.

A Cabedelo TV, canal vincu-
lado à Secretaria de Comu-
nicação daquele município, 
vai estar ligada no Verão 
2015. O Projeto  TV no Ve-
rão de Cabedelo vai trazer 
ao público que acompanha 
as ações da prefeitura entre-
vistas com artistas, turistas, 
moradores, comerciantes e 
empresários que estão usu-
fruindo das belezas naturais 
da cidade durante o veraneio 
para saber como turistas e 
cabedelenses estão vivendo 
o verão na cidade.

Não foi apenas uma simples  posse de um secretariado, a ocorrida 
na manhã de ontem no Espaço Cultural, mas sim, uma convocação 
aos novos auxiliares para o trabalho com a missão de otimizar os 
recursos, apresentar resultados e manter à ética indispensável 
ao exercício do cargo público. O governador Ricardo Coutinho não 
fez rodeio. Foi curto e objetivo ao revelar o que espera da nova 
equipe – resultado, padrinho maior de todos os empossados.
Essa sintonia fina da equipe, onde não há “dono e nem feudo”, 
como destacou o governador, deve trabalhar interagindo entre órgãos afins, sob um siste-
ma de gestão por monitoramento de resultados, priorizando a transparência. E o segundo  
Governo em pressa. Cada setor tem que  apresentar, num prazo mínimo, esboço de rees-
truturação da área e plano básico de ação, diminuindo os custos e otimizando os serviços.
O governador chegou a ser especifico ao citar “mau” exemplo de desperdiçar o dinheiro do 
cidadão, como um cano estourado esperando há dias por um simples conserto. Deixou claro 
que é preciso dar respostas rápidas a essas demandas e externar respeito ao cidadão que 
procura o serviço público.
O novo secretariado sabe que não pode errar e vai ter que trabalhar de forma transparente 
e ética. “Um novo governo” como destaca o governador, preocupado em fazer mais e melhor. 
E, daqui para frente, não há aliados políticos na execução das missões de servir. A compe-
tência é o que vai contar!

MAU TEMPO
O mau tempo reinante na última sexta-feira, nas imediações do Aeroporto Castro Pinto atra-
palhou pousos e decolagem. Durante todo o dia algumas ações foram feitas por instrumentos, 
sendo que em alguns horários, houve a necessidade de se aguardar a melhora do tempo, devido 
a chuva e nevoeiro formado nas proximidades, prejudicando a visibilidade. O voo 3783, aerona-
ve PR-MBO, decolou de João Pessoa com 3h 55min de atraso.

AINDA É POSSÍVEL RECADASTRAR

EM CAMPANHA
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Governo suspende obrigatoriedade do 
extintor tipo ‘ABC’ em carros do país
O equipamento deve ser 
usado nos veículos conforme 
deliberação do Denatran

O Governo Federal deci-
diu prorrogar, ontem à noi-
te, por mais 90 dias o prazo 
para que os motoristas ad-
quiram o extintor ABC para 
veículos, que está em falta 
no comércio de João Pes-
soa. O equipamento deve 
ser usado nos automóveis 
conforme deliberação do 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). O ex-
tintor ABC, fabricado antes 
de 2009, desde o último dia 
1º está tendo uma grande 
procura nas lojas especiali-
zadas e também em alguns 
postos de abastecimento de 
combustíveis da capital.

O proprietário de uma 
das cinco lojas especializa-
das na venda do produto, na 
capital paraibana, Francisco 
Egídio Mendonça, disse que é 
grande a procura. “O extintor 
está em falta e até mesmo o 
fabricante informa que a pre-
visão para entrega do produ-
to é final deste mês, ou início 
de fevereiro”. 

O extintor ABC deve ser 
usado em automóveis de 
passeio, utilitários, caminho-
netes, caminhão, trator, mi-
cro-ônibus, ônibus e triciclo 
automotor de cabine fechada. 
Circular sem o equipamento 
é infração grave com multa 

de R$ 127,69 e provoca a per-
da de cinco pontos na cartei-
ra de habilitação.

O diretor de operações 
do Departamento Estadual 
de Trânsito – Detran, Orlan-
do Soares, disse que o órgão 
vai fazer cumprir a resolução 
do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), pois 
não havia nenhum estudo ou 
possibilidade de suspensão 
da multa devido à dificulda-
de de encontrar o extintor 
nas lojas. À noite, o Governo 
Federal decidiu prorrogar o 
prazo para o uso por 90 dias. 
A resolução de 2009 deu qua-
se cinco anos para que todo 
mundo se adequasse, e a fal-
ta do produto no mercado é 
devido à falta de organização, 
disse.

As constantes recla-
mações de proprietários de 
veículos que não possuem o 
equipamento foi tema de dis-
cussão ontem, entre os dire-
tores do Detran com o novo 
superintendente do órgão, 
delegado aposentado da Polí-
cia Civil Aristeu Chaves.

A mudança determinada 
pelo Denatran ocorreu por-
que o extintor antigo, do tipo 
BC, é recomendado para ma-
teriais como líquidos inflamá-
veis e equipamentos elétricos. 
O ABC, além destes, também é 
capaz de combater incêndios 
em madeira e tecidos, mate-
riais comuns em carros.

Alta demanda
A falta do produto nas 

lojas especializadas e nos 

postos de combustíveis está 
provocando alta no preço. 
Nas proximidades de um es-
tabelecimento foi visto um 
homem oferecendo o pro-
duto por até R$ 150. “Isso é 
um absurdo”, reclamava João 
Silveira, proprietário de um 
automóvel Meriva, modelo 
2008. Os extintores custavam 
entre R$ 70 e R$ 80, mas se-
gundo o responsável por um 
posto de gasolina, é provável 
que o preço aumente quando 
o produto voltar ao mercado, 
devido à grande procura.

Jefferson dos Santos Oli-
veira, proprietário de um Fiat 
Uno, modelo 1996 disse que 
procurou o extintor ABC em 
várias lojas. “Não posso ficar 
sem o meu carro”, disse, pois 
previa ser flagrado sem o 
produto em alguma aborda-
gem policial.

Extintores de pó ABC
Os extintores de uso 

múltiplo para as classes A, B 
e C utilizam Monofosfato de 
Amônia siliconizado como 
agente extintor. O agente pó 
ABC isola quimicamente os 
materiais combustíveis de 
classe A, derretendo e ade-
rindo à superfície do material 
em combustão. Atua abafando 
e interrompendo e reação em 
cadeia de incêndios da classe 
B. Não é condutor de eletrici-
dade. Devido à sua fácil opera-
ção e uso universal, os extin-
tores ABC são indicados para 
proteção residencial e comer-
cial, com aplicações para a in-
dústria.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Nas lojas e pontos de venda do extintor ABC, em João Pessoa, as prateleiras estão vazias

FOTO: Marcos Russo

O Ministério das Cidades 
decidiu ontem suspender a 
obrigatoriedade do extintor 
de incêndio do tipo “ABC”. 
Esse tipo de extintor passou 
a ser obrigatório desde o dia 
1º em todos os carros fabri-
cados no Brasil. 

A suspensão vale por 90 
dias. Neste período, nenhum 
motorista poderá ser mul-
tado por não ter o extintor 
“ABC”. A ausência do equipa-
mento poderia render multa 
de R$ 127,69 e cinco pontos 
na carteira de habilitação. 

Nos últimos dias, a obri-
gatoriedade esgotou nas 
lojas o novo extintor. Pre-
cisam substituir o produto 
donos de carros fabricados 

até 2009. Os carros feitos a 
partir de 2010 já têm o novo 
modelo. 

O extintor do tipo “ABC” 
é capaz de debelar chamas 
em estofados, tapetes e pai-
néis – os antigos da categoria 
“BC” são eficazes somente 
contra chamas em equipa-
mentos elétricos ou provoca-
das por líquidos inflamáveis. 

Uma resolução do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran) tornou obrigatório 
o uso desse tipo de extintor, 
desde 1º de janeiro. 

O Denatran considerou 
que a falta do extintor nas 
lojas deve-se ao excesso de 
procura, já que os motoris-
tas deixaram para comprar 

na última hora. Segundo o 
órgão, a resolução entrou em 
vigor em 2009 e deu prazo de 
cinco anos para a adaptação. 
Para quem precisa adquirir o 
equipamento, o preço pode 
variar entre R$ 60 e R$ 100.

O extintor ABC apaga in-
cêndio em materiais sólidos 
como pneus, estofamentos, 
tapetes e revestimentos. O 
equipamento substituiu o 
extintor BC, que apaga incên-
dio em materiais elétricos 
energizados, como bateria 
de carro e fiação elétrica, e 
também nos combustíveis 
líquidos - óleo, gasolina e ál-
cool -, materiais também re-
comentados para o extintor 
do tipo ABC.

Prazo prorrogado é de 90 dias 

A Feira dos Municípios Pa-
raibanos reunirá arte, cultura e 
desenvolvimento em um único 
evento, que fará parte do calen-
dário turístico e de eventos do 
Estado como grande divulga-
dor das potencialidades locais.

A União Brasileira de 
Municípios (UBAM) está or-
ganizando a Feira dos Muni-
cípios Paraibanos, que acon-
tecerá de 22 a 25 de maio de 
2015, em João Pessoa.

Durante os quatro dias de 
evento, a Feira dos Municípios 
Paraibanos pretende receber 
a visita de aproximadamente 
300 mil pessoas, onde serão 

expostas principais potencia-
lidades dos municípios da Pa-
raíba, a fim de também criar 
novas oportunidades de ne-
gócios, promover a economia 
regional, o turismo e gerar em-
prego e renda para pequenos 
empreendedores, associações, 
cooperativas e artesãos.

A UBAM prevê a participa-
ção das principais instituições 
governamentais e não governa-
mentais, o apoio do Governo do 
Estado, Sebrae, Banco do Nor-
deste, Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil e outras insti-
tuições financeiras. Falando em 
parceria, a entidade acredita 

que a união de esforços será um 
dos segredos para realização de 
um evento bem sucedido. 

Segundo o presidente 
da entidade, Leonardo San-
tana, esse tipo de evento se 
faz necessário para promover 
um melhor conhecimento de 
todas as riquezas culturais e 
artísticas dos 223 municípios 
da Paraíba, que não puderam, 
ao longo desses últimos 20 
anos, exporem seu potencial 
para o turismo rural, históri-
co e cultural, num só evento, 
além de produtos que enri-
quecem a cultura e a vocação 
local de cada cidade.

UBAM anuncia a Feira dos 
Municípios 2015 para maio

na capital 

Será implantado 
nas praias do Município 
do Conde, Litoral Sul da 
Paraíba, nos meses de 
janeiro e fevereiro, até o 
Carnaval, o projeto “Som 
Legal – Cidade Sossega-
da” com o objetivo de 
combater a poluição so-
nora na localidade. 

A medida foi toma-
da em reunião realiza-
da em dezembro pelo 
promotor de Justiça de 
Alhandra, Raniere Dan-
tas, pela coordenado-
ra do Centro de Apoio 
Operacional às Promo-
torias do Meio Ambien-
te, promotora Andrea 
Bezerra Pequeno, pelo 
major da PM, Luiz Tibé-
rio Leite, pela delegada 
Cassandra Duarte e pelo 
juiz de Alhandra, Anto-
nio Eimar de Lima.

Segundo o promo-
tor Raniere Dantas, os 
integrantes das Polí-
cias Civil e Militar serão 
orientados a agir com 
rigor nos casos de po-
luição sonora e serão 
destacadas equipes para 
combater tais práticas.

“Também ficou 
acertado que serão de-
signados dias específicos, 
já nos meses de janeiro 
e fevereiro, para as rea-
lizações das audiências 
criminais, de forma a 

serem dadas rápidas res-
postas aos que insistirem 
em cometer tais delitos”, 
acrescentou o promotor.

 
projeto
Para enfrentar e coi-

bir a poluição sonora, 
o projeto “Som Legal – 
Cidade Sossegada” foi 
idealizado de modo a 
atender a dois grandes 
objetivos: promover cur-
sos de capacitação de 
forma integrada e pau-
tados na legalidade para 
que as polícias cumpram 
seu dever de fiscalização 
e combate às infrações 
de perturbação ao sosse-
go alheio ou poluição so-
nora, com intuito de pre-
servar a ordem pública 
e promover um atendi-
mento padronizado em 
relação a esse problema 
pelas forças policiais.

Força tarefa vai 
atuar no Litoral Sul

poluição sonora

Integrantes 
das polícias 
Civil e Militar 
deverão agir 
com rigor nos 
casos de po-
luição sonora

rebelião no róger 
está sendo apurada

O gerente executivo da Secre-
taria de Administração Penitenciá-
ria, Jardson Fonseca, informou que 
todos os procedimentos legais já fo-
ram tomados  para apurar a rebelião 
no presídio desembargador Flósculo 
da Nóbrega, mais conhecida como  
Roger, localizado em João Pessoa.

Segundo ele, dos seis feridos 
que foram levados para o Hospital de 
Emergência e Trauma de João Pes-
soa, cinco já retornaram às celas do 
presídio e um continua internado na 
casa de saúde sob custódia policial.

O novo secretário de Adminis-
tração Penitenciária, Wagner Dorta, 
afirmou que vai abrir uma sindicân-
cia para saber porque havia uma 
arma calibre 38 em uma das celas 
do presídio do Róger. O revólver foi 
apreendido em uma operação pente 
fino no último sábado.

caso extraconjugal 
teria motivado crime  

O delegado de Homicídios 
Paulo Josafá afirmou que o fuzila-
mento com cinco tiros na cabeça do 
motorista Cleiton Uillian de Lima, 30 
anos, no último domingo, em Cabe-
delo, pode ter sido motivado por um 
relacionamento extraconjugal.

Josafá explicou que um ca-
sal se converteu ao evangelho e, 
durante o testemunho, o homem, 
apontado como suspeito do crime, 
teria confessado os inúmeros en-
volvimentos com outras mulheres 
durante o casamento. A mulher tam-
bém confessou que teve um caso ex-
traconjugal e teria apontado a vítima 
como amante dela. Cleiton Uillian 
que vinha sendo ameaçado, segundo 
o delegado, não estava mais com a 
mulher, que teria revelado ao marido 
que um dos filhos deles poderia ser 
da vítima e não do atual marido.
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Artistas populares 
animam o público no 
Salão do Artesanato
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Diálogo é o caminho
A nova presidente da Funesc, Márcia Lucena, antecipou para A União que pretende ouvir 
propostas dos artistas de todas as linguagens e continuar as ações já consolidadas   

Foto:  Diego Nóbrega
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Cidade de Nazarezinho 
sedia Festival de Aboio 
no próximo sábado

PÁGINA 8

CULTURA POPULAR

O Espaço Cultural José Lins 
do Rego foi totalmente 
restaurado e entregue de volta 
à população recentemente

Foto: Divulgação

O diálogo com os artistas que atuam em todas as 
linguagens - conforme antecipou durante en-
trevista para o jornal A União - será uma das 
iniciativas da nova presidente da Fundação 

Espaço Cultural da Paraíba, professora Márcia Lucena, 
que assumiu o cargo ontem. A medida, prosseguiu, tem 
o intuito de ouvir as propostas da classe e uní-las com 
as da Funesc, em busca de um denominador comum. 
Outra providência também deverá ser dar continuida-
de às ações já consolidadas na gestão anterior e, nesse 
sentido, ela admitiu que utilizará sua experiência como 
ex-secretária da Educação do Estado, cargo que acabou 
de deixar, e a capilaridade da rede de escolas espa-
lhadas por todos os 223 municípios para promover e 
difundir as atividades nas áreas da Educação e Cultura, 
por considerá-las “indissociáveis”. 

“Assumo o cargo de presidente da Fundação 
Espaço Cultural com toda a disposição. Adoro traba-
lhar. E, muito mais do que disposição, tenho prazer de 
trabalhar.  Acredito que essa mudança de área vai ser 
muito estimulante para mim, pois vai despertar o que 
existe de melhor em mim e, por isso, assumo o cargo 
com muita alegria”, comentou Márcia Lucena. 

No entanto, a presidente da Funesc antecipou já 
saber qual será sua medida inicial como ocupante do 
cargo. “Primeiro, quero conhecer não apenas o am-
biente físico do Espaço Cultural, mas também todos 

os demais equipamentos que estão vinculados à 
instituição, a exemplo do Cine São José, localiza-

do na cidade de Campina Grande, bem como 
toda a equipe de servidores que trabalha na 

Fundação”, disse ela. 
“Levo a minha experiência na Se-

cretaria da Educação do Estado para 
usar como gestora da Fundação 

Espaço Cultural e acredito 
que a capilaridade da rede de 
escolas vai contribuir para 
divulgar a cultura em todos os 
223 municípios paraibanos”, 
disse Márcia Lucena. “Preten-
do consolidar as práticas da 

gestão anterior, que vinham 
sendo feitas pelo então 
presidente Lau Siqueira”, 
garantiu. 

Perfil

l Natural da cidade de 
João Pessoa, Márcia 
Lucena é arte-educadora 
e possui Licenciatura em 
Educação Artística pela 
UFPB (Universidade Federal 
da Paraíba), dentre outros 
títulos. Ela atuou como 
consultora do Programa 
Brasil Alfabetizado junto 
ao Ministério da Educação 
e Cultura / Unesco. E ainda 
tem experiência em gestão 
de políticas públicas edu-
cacionais e para juventude, 
bem como atuação em 
outras áreas, a exemplo 
de educação inclusiva, de-
senvolvimento de projetos 
sociais, culturais, artísti-
cos e técnicos e gestão 
integrada e intersetorial. 

Guilherme Cabral
guipb_jornbalista@hotmail.com



Em 28 de janeiro de 2004 três 
fiscais do Ministério do Trabalho 
foram emboscados e pistolados no 
município de Unaí, em Minas Gerais. 
As vítimas, Eratóstenes de Almeida 
Gonçalves, João Batista Lages e Nél-
son José da Silva estavam investigan-
do a ocorrência de trabalho escravo 
numa fazenda do Nordeste de Minas, 
pertencente aos irmãos Antero Mâni-
ca e Norberto Mânica. 
Com os fiscais morreu 
também o motorista 
do Ministério, Ailton 
Pereira de Oliveira. 

O processo se 
arrastou por uma 
dezena de anos, e não 
sei a quantas anda. 
Nesse ínterim, no 
dia 7 de janeiro de 
2013, morreu um dos 
réus, Francisco Elder 
Pinheiro, acusado de 
contratar os matado-
res. Até 2013 ainda se 
discutia onde os réus 
seriam julgados, se em 
Belo Horizonte, para 
onde o júri fora desa-
forado, ou em Unaí, curral eleitoral 
dos acusados. Mesmo processado, 
Antero Mônica foi eleito prefeito 
duas vezes e homenageado pela 
Assembleia Legislativa com medalha 
de mérito.

No Brasil, condenados são os 
escravos às galés perpétuas. Seus 
senhores gozam de imunidade e de 
impunidade. Muito recentemente, 
com base na investigação de audito-
res do Trabalho, o Ministério Público 
acusou grandes empreiteiras de 
praticar trabalho escravo ou em con-
dições análogas à escravidão. Mas 

o Supremo Tribunal Federal (STF), 
por meio de despacho do ministro 
plantonista Ricardo Lewandowski, 
proibiu a divulgação dos nomes das 
empreiteiras, atendendo petição da 
Associação Brasileira das Incorpora-
doras (Abrainc), a poderosa entida-
de de classe das empreiteiras. 

Quedou obsoleto o decreto da 
Princesa Isabel, de 13 de maio de 

1882, com sua 
sentença simples 
e lapidar – “fica 
abolida a escra-
vidão no Brasil”. 
A memorável 
frase de Silva 
Jardim caducou 
ao longo dos anos, 
desaguando num 
“apartheid” jurí-
dico, dando lugar 
a permanência de 
uma classe sem 
direitos, a dos 
escravos, como 
definiu LeRoy 
Jones: “o escravo é 
o trabalhador sem 
direitos”.

O despacho do ministro passa 
por cima de dois princípios jurídi-
cos: o da publicidade e o da trans-
parência. Bastante seria o princípio 
da publicidade, que garante o acesso 
de qualquer do povo ao processo 
judiciário. Exceção se faz às ações 
da vara de família, para se preser-
var a honra das partes, pois nela é 
frequente a lavagem de roupa suja, 
com acusações de traições, chifres e 
cangalhas. Mas o povo não é corno. 
Recente é a extensão desse segredo 
de Justiça aos processos contra o 
poder público, quando esse é que 

deveria ter a maior publicidade, mãe 
da transparência. 

Agora a acusação da prática de 
trabalho escravo por empreiteiras 
ganhou a blindagem do segredo de 
Justiça, como se fosse uma briga de 
marido e mulher, em que as partes te-
nham se chifrado reciprocamente. Ou 
de alguém que suplique à Justiça uma 
investigação de paternidade para 
receber pensão ou herança. Trabalho 
escravo é algo mais grave, trata-se de 
um retrocesso histórico. O Brasil foi 
o último país das Américas a abolir o 
cativeiro, e ainda há quem resista ao 
fim da escravidão.

No seu profético livro “1984”, 
George Orwell anunciava: “os proles, 
se de alguma forma tivessem cons-
ciência de sua própria força, não 
teriam necessidade de conspirar. 
[...] Até que se tornem conscientes, 
nunca se rebelarão, e até que se re-
belem, não se tornarão conscientes.” 
Vinte anos antes da data título de 
Orwell, ocorreu no Brasil o terrível 
golpe de 1964, em que as conquistas 
democráticas e sociais foram suca-
teadas e transformadas em chorume 
histórico. Vinte anos depois de 1984 
ocorreu o martírio dos servidores 
do Trabalho, numa rotina de fiscali-
zação nos Sertões de Minas. 

O que o número quatro tem a 
ver com isso? Em 2014, trinta anos 
depois da distopia de Orwell, ressur-
ge o fantasma da escravidão no caso 
das empreiteiras. Mas os nomes das 
empresas escravistas não podem ser 
revelados na Lista Suja do Trabalho 
Escravo, por decisão do STF. Pior 
para elas, pois a suspeita recai sobre 
todas as casas do ramo.

(Sitônio escreve terças, quintas 
e sábados)
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Chorume histórico

Perspectivas para 2015

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

União estável 
ou namoro?

A família moderna, além dos naturais proble-
mas de convivência, proporciona interpretações as 
mais variadas, tanto no campo social, como na área 
jurídica. Depois do romântico “amante”, do “ficar”, 
da “amizade colorida” e de tantas formas carinho-
sas para se definir a união de duas pessoas, agora o 
Poder Judiciário está preocupado em alertar para 
as distinções claras entre união estável e simples 
namoro.

O instituto da união estável não se confunde 
com simples namoro.  Enquanto na primeira há 
configuração de relação séria, exclusiva, com real 
objetivo de constituir família, no segundo tem-se 
apenas um relacionamento passageiro, descompro-
missado e inconsequente. A partir desta distinção, 
a 6ª Câmara de Direito Civil do TJ de Santa Catarina, 
em matéria sob a relatoria do desembargador Ronei 
Danielli, manteve sentença que negou direito à inte-
gral partilha de bens pleiteada por uma mulher em 
relação ao companheiro falecido.

Consta dos autos que o casal viveu efetivamente 
em união estável por apenas dois anos, entre 2004 e 
2006, período em que a mulher teve direito ao com-
partilhamento dos bens adquiridos na constância do 
relacionamento. Após aquele ano, e até a morte do 
companheiro, em 2012, testemunhas garantem que 
houve apenas um namoro, espécie de relacionamen-
to aberto, com a participação de outras mulheres em 
romances fugazes, eventuais. Há relato inclusive de 
que o homem assumira noivado com outra mulher 
nesse espaço de tempo, de forma que a Câmara 
decidiu, de forma unânime, manter a sentença de 1º 
grau.

Cachaça oficial
Esta nos foi contada por um advogado de Porto 

Alegre (Espaço Vital). Em plena sessão do júri po-
pular, o juiz é informado pelo oficial de Justiça que 
uma das testemunhas a ser ouvida, estaria bêbada, 
pois exalava cheiro de álcool e não dizia coisas com 
nexo. Ainda assim, para certificar-se da informação e 
como fora arrolada como testemunha presencial do 
crime, o magistrado manda chamar o homem para a 
sua qualificação.  Ele senta-se no lugar apropriado, 
em cadeira que estava no meio do Plenário, frente ao 
microfone, e o juiz pede:

- O senhor, por favor, levante-se!
A testemunha ergue-se com alguma dificuldade. 

O magistrado pergunta o nome e o endereço da tes-
temunha, cujas respostas são arrastadas.

- O senhor bebe? - questiona em seguida o 
juiz.

A testemunha, com voz pastosa, mas de olhos 
arregalados, responde:

- Aceito, doutor, ainda mais o convite vindo do 
senhor...

Há gargalhadas na plateia e entre os servidores. 
Estupefatos, o juiz, o promotor e o advogado de defe-
sa fazem uma rápida e informal reunião, concluindo 
pela imprestabilidade da testemunha presencial, 
que logo é dispensada por consenso. Na assentada 
consta simplesmente que “a testemunha não prestou 
compromisso e nada mais disse, nem lhe foi pergun-
tado”. 

Violação à intimidade
Uma empresa de ônibus da cidade do Rio de 

Janeiro foi condenada a pagar a quantia de oito mil 
reais por danos morais por ter obrigado um moto-
rista a ficar nu durante exame médico para detectar 
a existência de hemorroidas.  O fato ocorreu à época 
da contratação do empregado. A decisão é da 1ª 
Turma do TRT  da 1ª Região (RJ) e reforma a sen-
tença que havia negado a indenização. Testemunhas 
comprovaram que trabalhadores eram obrigados “a 
ficar nus e mostrar o ânus” durante o exame admis-
sional.

A empresa sustentou na contestação e nas 
contrarrazões de recurso ordinário que “o exame 
é necessário para verificar eventual anomalia que 
pudesse ser agravada pelo fato de o trabalhador per-
manecer sentado por longos períodos”.  No entanto, 
o depoimento de uma das testemunhas deixou claro 
que a empresa aplicava o mesmo exame íntimo a 
candidatos a outros empregos - que não o de moto-
rista.

Artigo Otávio Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

Os nomes 
das empresas 
escravistas 
não podem 
ser revelados 
na Lista Suja 
do Trabalho 
Escravo, por 
decisão do STF

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.brArtigo

Os prognósticos quer de inverno, de eleição, ou 
qualquer outro assunto, que careça de uma infor-
mação criteriosa, consegue-se nos participantes do 
cooper  matinal do Cabo Branco, que têm  solução 
para todos os problemas. 

O ano de 2015 esteve na pauta da maioria dos 
caminhantes. Em sua completude, eles admitem que 
seja ruim, ante as perspectivas de aumento da in-
flação, juros altos, tarifas de serviços alteradas para 
mais, desemprego,  e outros percalços.

Sem exceção da regra geral, os demais estão con-
victos de que será muito difícil a fase que se inicia. 

Há um prognóstico de outra seca, ou de inver-
no variado, com chuvas de pequena intensidade. A 
se confirmar o presságio, o sofrimento do Nordeste 
será de proporções avantajadas, em especial para os 
Estados que têm nos produtos agrícolas, sua maior  
contribuição financeira.  

Quando o assunto é a corrupção, que tem dois 
viés, a do corruptor e a do corruptível, há os que 
alegam que a medusa não sofrerá queda  conside-
rável, porque faltam homens com a coragem para 
derrubá-la.     

Numa definição ampla, corrupção política signi-
fica o uso ilegal, por parte de governantes, funcioná-
rios públicos e agentes privados, instalados no po-
der político e financeiro de organismos ou agências 
governamentais.      

O objetivo é transferir renda oficial ou privada 
de maneira danosa para determinados indivíduos ou 
grupos ligados por quaisquer laços de interesse co-
muns.   Embora existam os pervertidos, em todas as 
sociedades humanas há pessoas que agem segundo 
as leis e normas reconhecidas como legais do ponto 

de vista constitucional.
No crime de corrupção política, ao invés de assas-

sinatos, roubos e furtos, utilizam posições de poder 
estabelecidas na sociedade normal, para realizar atos 
ilegais contra os agrupamentos gregários. Nesses 
casos o maior perdedor é o povo.       

Pelos noticiários da mídia conclui-se que é mais 
profunda a inserção na sociedade brasileira, da cor-
rupção. É evidente que a máquina pública está com-
prometida com os malfeitos, e que só uma pequena 
parte da depravação  é revelada.

Contudo todos esperam que o enfraquecimen-
to do mal será   constante, desde  que a Justiça, em 
todas as entrâncias,  desestimule sua influência para 
tirar-lhe o alento para prosseguir. O caminho é a pu-
nição dos culpados

Discordo da observação dos pessimistas de se 
chegar a um Brasil Ficha-Limpa,  em respeito ao 
trabalho desenvolvido pela Comissão que investiga 
a Petrobrás.  Quem já viu, no nosso pais “colarinho 
branco” na cadeia? A premissa desmoraliza a conclu-
são do raciocínio negativo e já vimos enclausurados 
quem teve comportamento inadequado. E ainda não 
estamos no fim do processo.  

Quando em discussão a situação econômica do 
Brasil o desestímulo em sua recuperação é grande. 
Segundo o IBGE 300 mil organizações brasileiras 
representam 2,3% do PIB, porém, não se sentem con-
fortáveis, com o panorama nacional.                                                                    

Temos esperança que o quadro mude no novo go-
verno, que tem sofrido humilhação com os desmandos 
praticados, com certeza, à revelia dos mandatários. Eu 
não acredito que em sã consciência um Chefe de Esta-
do compactue com os desregramentos anunciado.
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Roteiro

Evento

Atrações culturais animam o público no 
Salão de Artesanato em João Pessoa Posses 

midiatizadas

No último dia 1º de janeiro aconteceram as posses da 
presidente da República, Dilma Rousseff, do vice, Michel 
Temer, e dos 27 governadores dos Estados e do Distrito 
Federal. Do ponto de vista midiático, as solenidades tive-
ram a repercussão merecida. 

Os veículos tradicionais de comunicação, incluindo os 
sites de notícias, fizeram uma verdadeira mobilização para 
dar conta de todos os aspectos que acontecimentos como 
esses podem levantar, dos mais relevantes às mais diver-
sas iniquidades. Nas redes sociais, a repercussão também 
foi grande. 

Peguemos como exemplo a exibição em tempo real 
que a Rede Globo de Televisão fez da posse da presidente 
Dilma. Foi uma cobertura bastante polida. Alexandre Gar-
cia e Heraldo Pereira foram os encarregados de narrar e 
comentar tudo que envolveu a cerimônia, apoiados, claro, 
por um batalhão de repórteres. 

No entanto, houve momentos, nas interrupções pre-
vistas pelo protocolo da cerimônia, em que os jornalistas 
ficavam meio que sem ter o que falar e repetiam coisas já 
ditas ou então deixavam aquele silêncio constrangedor. 
Além disso, comentários desnecessários a respeito, por 
exemplo, da roupa da presidente e dos participantes da 
posse, foram registrados. Melhor seria ter deixado para 
ambientes especializados no assunto. Mas, no geral, o sal-
do foi positivo.

Nas redes sociais, os comentários, como não pode-
riam deixar de ser, foram dos mais sérios aos menos lison-
jeiros. Nada passou em branco, do discurso à aparência 
da mandatária reeleita do país. E aí, viu-se mais ou menos 
o que aconteceu no período eleitoral: partidários da pre-
sidente e oposicionistas se digladiando com argumentos 
nem um pouco pertinentes ou inteligentes.

Essa intensa repercussão dos assuntos relacionados 
à posse, compartilhados nas redes sociais, e a cobertura 
feita pelos veículos de comunicação demonstram, pelo 
menos, dois aspectos. Um não é novidade pra ninguém: 
as pessoas cada vez mais “vivem” midiaticamente, seja da 
forma tradicional na relação com os meios noticiosos, seja 
através dos equipamentos interacionais assentados prin-
cipalmente na internet.

E o outro aspecto reside no fato de que como a mí-
dia legítima os acontecimentos na nossa sociedade, uma 
cobertura como essa, feita em tempo real, aliada à reper-
cussão nas redes sociais, no rádio, na televisão, na mídia 
impressa e nos sites jornalísticos na internet, contribui 
para que as pessoas absorvam com mais facilidade o senti-
mento democrático, entendam a importância de fortalecer 
as instituições que regem a organização do país e deixem 
de considerar possíveis movimentações golpistas.

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque
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SERVIÇo

Uma Noite no Museu 3
O segurança Larry Daley (Ben Stiller) segue com seu inusi-

tado trabalho no Museu de História Natural de Nova York. Deter-
minado dia, descobre que a peça que faz os objetos do museu 
ganharem vida está sofrendo um processo de danificação. Com 
isso, todos dos amigos de Larry correm o risco de não ganharem 
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.

Comédia mostra objetos de um museu ganhando vida

Cristovão tadeu

n o Salão funciona diariamente das 15h às 22h.

n o evento conta com o apoio do Governo Federal, 

Programa de Artesanato Brasileiro (PAB), Sebrae-PB 

e Governo do Estado da Paraíba.

Serviço

Duplas de repentistas participam de desafios e declamam poesias populares no evento 

Grupos musicais da cultura 
regional e atrações infantis agitam 
o público durante a 21ª edição do 
Salão de Artesanato da Paraíba, na 
antiga sede do BNB, na orla do Cabo 
Branco, em João Pessoa. Já passa-
ram pelo palco montado no evento 
atrações como a Escola de Capoeira 
Afro Nagô, samba e coco de roda com 
o mestre Zunga. 

Segundo a organização do 
evento, os portões são abertos às 
15h e fechados às 22h, com entrada 
gratuita. “As apresentações ocorrem 
simultâneo ao Salão do Artesana-
to nos finais de semana, pois é um 
espaço que deve valorizar todos os 
elementos típicos de nossa cultura. 
O público pode visitar os estandes e 
ao mesmo tempo curtir e conhecer 
nossa música”, lembrou a gestora do 
Programa de Artesanato da Paraíba, 
Lu Maia. 

No mês de dezembro, se apre-
sentaram no evento os repentistas 
Pedro e João Paulo e o grupo de forró 
pé-de-serra Agudos. Outra grande 
novidade que tem chamado a atenção 
do público infantil são as apresenta-
ções da bibliotecária e arte-educado-
ra Maria José e da atriz Suzy Lopes. 

O objetivo é que enquanto os 
pais visitam o trabalho feito pelas 
mãos de quase três mil artesãos, as 
crianças participem de atividades lú-

dicas de leitura, contação de histórias 
infantis, pintura, desenho e recreação. 

Com o tema “Das mãos floresce 
o crochê”, o Salão de Artesanato da 
Paraíba acontece até o dia 25 de ja-
neiro abrangendo todas as tipologias 
do artesanato: fios, madeira, algo-
dão colorido, fibra, cerâmica, couro, 
tecelagem, brinquedo, pedra, metal, 
osso, artesanato indígena, cordel, 
xilogravura, habilidades manuais e 
ainda conta com um espaço voltado 
à gastronomia regional. Também há 

uma área de projeção mapeada em 
3D com exibição de um documentário 
que mostra a capacidade produtiva e 
histórias das crocheteiras de desta-
que no Estado.

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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Diversidade

Festival de Aboio vai movimentar a cidade de Nazarezinho, no 
Alto Sertão paraibano, com a participação de poetas populares 

Sons diferentes
FotoS: Divulgação

Museu de Arte Popular da Paraíba, localizado em Campina 
Grande, funciona em horário especial no mês de janeiro

A direção do Museu de Arte Popular da 
Paraíba (MAPP) informa que o espaço está 
funcionando em horário especial para visitação 
pública durante o mês de janeiro. Quem quiser 
visitar o MAPP e conhecer um pouco mais da 
cultura nordestina tem à sua disposição os ho-
rários das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira, 
e das 14h às 18h, aos sábados e domingos.

O MAPP, conhecido como “Museu dos 
Três Pandeiros”, conta com rico acervo entre 
peças e materiais que contemplam as áreas 
da música, literatura e xilogravura, além do 
artesanato. A estrutura dedicada à música 
presta uma homenagem a Jackson do Pan-
deiro, com fotos, objetos e materiais au-
diovisuais. Nesta parte, os visitantes podem 
ter acesso a artigos utilizados pelo artista, a 
exemplo de um pandeiro, violão e reco-re-
co que pertenceram ao músico. No espaço 
também há painéis com referências a outros 
importantes músicos paraibanos, como Sivu-
ca e Marinês, além de registro de mais de 300 
nomes de artistas.

No acervo musical do MAPP estão cata-
logadas ainda 5 mil músicas, das quais 420 
apenas de Jackson do Pandeiro, disponíveis 
para audição do público por meio de com-
putadores e fones de ouvido instalados no 
local. O MAPP possui uma sala multimídia, 
reservada à audição de toda a obra disponí-
vel e também para a visualização de imagens 
relacionadas aos artistas.

Lucas Duarte
Especial para A União

Foto: Henrique Santos

O município paraibano de Na-
zarezinho sedia no próximo 
sábado, dia 10 de janeiro, 
mais uma edição do ‘Can-
toria Pé de Parede’ através 
do tradicional Festival de 

Aboio. A abertura acontecerá às 20h30, 
no Bar do Zé do Mundo - Sítio Retiro 
Alto Sertão paraibano. Organizado por 
Ramon Batista, o evento conta com apoio 
de Ari Pedroza e Arte Space Fotografia. A 
programação envolve toda a população 
da região, que são os convidados.

Desta maneira, o festival incentiva 
os aboiadores a cantarem e comporem 
versos inéditos, resgatando esta manifes-
tação cultural e ao mesmo tempo busca 
sensibilizar os habitantes da região para 
que conheçam a beleza desta arte. Ainda 
com poucos eventos do gênero na Paraí-
ba, o Festival de Aboio tem como objetivo 
o reconhecimento, valorização e perpe-
tuação desta cultura na região. 

Para mais uma edição, Ramon 
Batista, organizador do festival, reve-
la que este evento tem atraído muitos 
vaqueiros, ex-vaqueiros e aboiadores que 
juntos prezam pelo resgate do aboio. “A 
Cantoria de Pé de Parede no Sítio Caiça-
ra, é uma reunião organizada em casa ou 
em um bar ou barraca por um chefe de 
família ou por um dono daquele estabe-
lecimento comercial para ouvir os versos 
improvisados por uma dupla de canta-
dores. O universo da viola é fascinante e 
revela talentos, como é o caso dos poetas 
Ismael Ferreira, e Cícero Cosme, por isso 
desde o ano de 2012 venho promovendo 
e resgatando esta cultura tão rica e ser-
taneja”, disse em entrevista a reportagem 
do jornal A União. 

Atualmente existe certa dificuldade 
em manter viva essa tradição devido à 
industrialização dos campos, que tem 
afastado o vaqueiro desta atividade. Este 
evento tem revelado muitos vaqueiros 

e ex-vaqueiros aboiadores igualmente 
detentores de um saber cujas transfor-
mações socioeconômicas contribuíram 
para seu esquecimento. A proposta é 
justamente acionar essa memória do 
povo, valorizando a poesia cantada, que 
é o aboio.

O que é aboio?
O aboio também é praticado no Sul 

para condução de bovinos, ovinos e equi-
nos. O aboio típico no Nordeste do Brasil 
é um canto sem palavras, entoado pelos 
vaqueiros quando conduzem o gado 
para os currais ou no trabalho de guiar 
a boiada para a pastagem. É um canto 
ou toada um tanto dolente, uma melodia 
lenta, bem adaptada ao andar vagaroso 
dos animais, o vaqueiro sugestiona o 
gado que segue tranquilo, ouvindo o 
canto. Existem também o aboio cantado 
ou aboio em versos que são poemas de 
temas agropastoris, de origem moura 
e que chegou ao Brasil, possivelmente, 
através dos escravos mouros da Ilha da 
Madeira, em Portugal, país onde existe 
esse tipo de aboio.

Em sentido horário: 
Os repentistas 

Ismael Ferreira e 
Cícero Cosme e 
o idealizador do 
evento, Ramon 

Batista

O MAPP fica localizado às margens do Açude Velho

O espaço do artesanato traz uma síntese 
desta arte paraibana, com centenas de peças 
das mais variadas tipologias, como renda, ce-
râmica e madeira. Nesta estrutura, o público 
tem a oportunidade de ver peças em ma-
deira, couro, barro tecido, ferro e cerâmica, 
dentre outras matérias-primas. Há produtos 
confeccionados pelo Galpão das Louceiras de 
Serra do Talhado, pela Associação dos Arte-
sãos do Cariri Ocidental (Arca), além de tra-
balhos de artistas como Chico Ferreira, Nenê 
Cavalcanti, Maria dos Mares e Tota.

No ambiente da Literatura, está expos-

to tudo aquilo que está relacionado com o 
romance e a cantoria, as formas impressas e 
as expressões cantadas e faladas, como o re-
pente, o coco, as cantigas e, principalmente, 
o cordel. Nesta área, o museu tem à disposi-
ção o acervo da Biblioteca Átila Almeida da 
UEPB, que detém a maior coleção de cordel 
da América Latina, com mais de 17 mil exem-
plares. 

Um cordel de 1904, de autoria do mais 
importante nome da literatura popular de 
todos os tempos, Leandro Gomes de Barros, 
integra o acervo literário. O folheto é uma 
das preciosidades que pertencem ao acervo 
da Biblioteca Átila Almeida. O espaço da 
Literatura é dedicado, em grande parte, ao 
cordel e funciona como uma espécie de mos-
truário deste acervo. Nele haverá exposições 
de ciclos temáticos do cordel.

À disposição do público estão centenas 
de folhetos, além de xilogravuras, peças 
cunhadas em madeira usadas para ilustrar 
as capas dos cordéis. Funciona no local uma 
Oficina de Cordel e Xilogravura denominada 
“Oficina Manoel Monteiro”, na qual será 
ensinada a arte de talhar desenhos na ma-
deira e as regras de composição poética do 
cordel. Produções de importantes editoras 
como a Lira Nordestina e a Estrela da Poesia 
estão expostas. Há também cordéis da Pe-
nínsula Ibérica, alguns escritos em espanhol, 
outro em inglês.
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Beneficiários do Bolsa 
Família têm até o dia 16 
para atualizar o cadastro

Meio ambiente
Governo faz a maior avaliação de fauna do mundo

Pessoas acometidas de transtorno 
mental são asseguradas de direitos e 
proteção, sem qualquer forma de dis-
criminação. O paciente com transtorno 
mental tem direito a receber atenção 
especializada com assistência integral, 
incluindo serviços médicos, assistência 
social, psicológicos, ocupacionais, la-
zer e outros.

A Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) é instituída com a Portaria nº 
3088 de 23 de dezembro de 2011, com 

republicação em 21 de maio de 2013. 
Ela dispõe sobre a criação, ampliação 
e articulação de pontos de atenção à 
saúde para pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde.

Apoiada na Lei 10.216/02, a Política 
Nacional de Saúde Mental busca con-
solidar um modelo de atenção à saúde 
mental aberto e de base comunitária, 

garantindo a livre circulação das pesso-
as com transtornos mentais pelos ser-
viços, comunidade e cidade. Este mo-
delo conta com uma rede de serviços 
e equipamentos variados tais como os 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
os Serviços Residenciais Terapêuticos 
(SRT), os Centros de Convivência e Cul-
tura e os leitos de atenção integral.

O que no início pode ser um susto 
para a família, com o passar do tempo e 
cuidados necessários pode transformar-

se em um aprendizado para a vida. Esta 
é a visão de Melina Sales, do Distrito Fe-
deral, mãe da pequena Zilah, de 1 ano e 
10 meses, diagnosticada com síndrome 
de down, distúrbio genético causado 
por um cromossomo a mais no DNA.

De acordo com os dados do IBGE de 
2010, o Brasil tem cerca de 45 milhões 
pessoas com deficiência, sendo destas 
3.905.235 crianças de 0 a 14 anos. Com 
deficiência intelectual, são 391.266 
crianças de 0 a 14 anos.

Paciente tem direito a assistência integral
TRANSTORNO MENTAL

Já pensou em separar um tem-
pinho de sua viagem somente para 
conhecer templos budistas? O Brasil 
tem vários deles, que com sua arqui-
tetura reconstroem a atmosfera de 
países que professam a religião. Os 
lugares são belos, com uma natureza 
exuberante ao redor e um clima de 
tranquilidade que contagia a todos.

Existem três linhagens budistas 
diferentes: budismo chinês, japonês e 
tibetano, que refletem em diferenças 
nas artes, arquitetura e cultura. “O 
Budismo se expandiu da Índia para 
regiões diversas (Sudeste Asiático, 
China, Japão, Coréia, Tibete, Vietnan, 
entre outros)”, explica a monja Cris 
E-Gen, do templo Shin Budista de 
Brasília. O Shin Budista de Brasília 
se situa na entrequadra 315/316 
Sul. Com isso, a arquitetura do prédio 
original do lugar, o Sino Bonshô não 
pode sofrer alterações, nem o Cam-
panário, além do Pórtico de Entrada 

e dos dois Pórticos localizados nas 
laterais. Inaugurado em 6 de outubro 
de 1973, o templo realiza anualmen-
te a quermesse chamada Urabon ou 
festiva Obon, em que homenageia os 
antepassados. No ano passado, mais 
de 50 mil pessoas participaram da 
festa. No dia 31 de dezembro, às 22h, 
é realizada a cerimônia das 108 ba-
daladas, onde são renovadas as espe-
ranças para o ano que se inicia.

Na Serra Gaúcha (a 25 km de 
Gramado), no Rio Grande do Sul, 
mais em três Coroas, o templo tibeta-
no chamado Chagdud Gonpa Khadro 
Ling já virou atração turística. Dentro 
do templo há estátuas, oferendas, ro-
das de orações e escrituras sagradas. 
O acesso ao templo tibetano é por es-
trada de terra e ele fica situado a 450 
metros acima do nível do mar. Há 
também um restaurante tibetano há 
poucos metros do templo. As visitas 
acontecem às quartas e sextas e aos 

sábados e domingos. Pra quem esti-
ver em São Paulo, uma opção é o tem-
plo Zu Lai (Zen Terra Pura) em Cotia. 
São organizadas visitas para grupos 
acima de pessoas. O templo promove 
práticas e cerimônias das escolas de 
pensamento budista chinesa Chan e 
Terra Pura, além de retiros de medi-
tação. Nos arredores, um belo jardim 
dos 18 Arhats, monges iluminados 
que seguem os ensinamentos de ou-
tros. Um ônibus sai aos domingos da 
capital, ao custo de R$ 10, próximo a 
Estação Liberdade do Metrô, às 8h30 
(Rua Dr. Rodrigo Silva, ao lado da 
loja Ikesaki). No Espírito Santo (Ibi-
raçu), outro templo em meio a Mata 
Atlântica é o Mosteiro do Morro da 
Vargem, Zenkoji. No site do mosteiro, 
há programação. Qualquer pessoa de 
qualquer religião pode experimentar 
a rotina do mosteiro. A alimentação é 
ovolactovegetariana, elaborada pelos 
próprios participantes.

Roteiro desvenda templos budistas no Brasil
TuRiSMO RELigiOSO

Templo tibetano Chagdud Gonpa Khandro Ling localizado na Serra Gaúcha

FOTO: Reprodução Internet

Entre 2010 e 2014, o Governo 
Federal realizou a maior avaliação 
da fauna já feita no mundo, com as 
novas listas ampliando em 800% a 
quantidade de espécies avaliadas 
em comparação ao último levanta-
mento, divulgado em 2003.

A pesquisa considerou 12.256 
espécies da fauna brasileira, in-
cluindo peixes e invertebrados 
aquáticos, e, no que se refere a es-
tes últimos, o Ministério do Meio 
Ambiente, juntamente com o Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), elaborou o FAQ abaixo.

A metodologia utilizada para 
avaliação do estado de conserva-
ção das espécies brasileiras foi 
desenvolvida pela UICN (União 
Internacional para Conservação 
da Natureza), e é amplamente uti-
lizada em avaliações do estado de 
conservação de espécies em nível 
global e já adotada por diversos 
países.

As espécies são avaliadas em 
relação ao seu tamanho e variação 
populacional, características do 
ciclo de vida, área de distribuição, 
qualidade e fragmentação do ha-
bitat, ameaças presentes e futuras, 
medidas de conservação existen-
tes, entre outros aspectos. 

Com base nestas informações, 
e de acordo com critérios técnicos 
padronizados e objetivos, o status 
de ameaça de cada espécie é defi-
nido.

No Brasil, a atualização da Lista 
Nacional Oficial das Espécies Amea-
çadas de Extinção – Peixes e Inver-

12.256 espécies brasileira foram objeto de pesquisa que ampliou em 800% a quantidade avaliada em comparação ao último levantamento, divulgado em 2003 

tebrados Aquáticos foi coordenada 
pelo ICMBio, e contou com a parti-
cipação de centenas de especialis-
tas e cientistas, oriundos de deze-
nas de instituições, abrangendo os 

melhores institutos de pesquisa e 
universidades do país. Foram ava-
liadas mais de 5 mil espécies de 
peixes e invertebrados aquáticos, 
incluindo 100% dos peixes mari-

nhos e continentais conhecidos no 
país, e centenas de espécies de in-
vertebrados. Das mais de 5 mil es-
pécies avaliadas, 475 são conside-
radas ameaçadas e estão presentes 

na nova lista, publicada através da 
Portaria MMA nº 445. Dessas, ape-
nas cerca de 80 espécies, ou 17%, 
possuem uso econômico hoje, de 
acordo com análises preliminares.

FOTO: ICMbio
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Prazo de atualização vai até dia 16
CADASTRO DO BOlSA FAmíliA

Prevenção 

Processo deve ser feito 
com documentos pessoais 
e dos membros da família

Beneficiários do Bolsa 
Família que receberam avi-
so no extrato de pagamento 
devem atualizar os dados no 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fe-
deral até o dia 16 de janeiro. 
A atualização deve ser feita 
com documentos pessoais 
e dos demais integrantes da 
família.

Quem recebeu o aviso 
e não atualizar as informa-
ções poderá ter o beneficio 
bloqueado a partir de feve-
reiro. De acordo com o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, até 
novembro, dos 1,2 milhão 
de beneficiários que devem 
recadastrar os dados, 709,7 

mega-Sena pode 
pagar R$ 5 milhões 

Concurso número 1.666 da 
Mega-Sena, feito no último sábado, 
acumulou e deve pagar R$ 5 milhões 
no sorteio marcado para a próxima 
quarta-feira (7). As dezenas sor-
teadas no concurso foram: 01 - 02 
- 23 - 27 - 45 - 51.

 No total, 82 apostadores 
acertaram a quina e vão levar para 
casa prêmio de R$ 15.191, 80. 
Outros 5.042 fizeram a quadra e 
têm direito a R$ 352,95.O valor da 
aposta simples, com seis números, 
é de R$ 2,50. A maior aposta pos-
sível, com 15 números, custa R$ 
12.512,50.Os apostadores podem 
fazer os jogos em qualquer uma das 
mais de 13 mil lotéricas do país. O 
horário de funcionamento fica a cri-
tério da administração de cada uma 
das unidades.

Raça e cor são 
alvo de pesquisa

“Servidores Públicos Fede-
rais – Raça/Cor” é tema de folder da 
série ‘Enap Estudos’, voltado para a 
divulgação de dados sistematizados 
sobre o Serviço Público Federal. Lança-
da em dezembro de 2014, a pesquisa 
analisa dados do Sistema Integrado 
de Recursos Humanos (Siape), cedi-
dos pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, e do Censo De-
mográfico de 2010 do IBGE. Através 
de 15 infográficos, o folder apresenta 
informações sobre o perfil dos servi-
dores do Poder Executivo, segundo a 
raça ou cor. A pesquisa integra a série 
‘Enap Estudos’, que tem o objetivo de 
divulgar dados sistematizados sobre 
o Serviço Público Federal e, assim, 
contribuir para a consolidação do 
direito constitucional de acesso à in-
formação, bem como o debate sobre a 
gestão pública, no Brasil. Organizada 
pela Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), a pesquisa aborda, 
segundo a raça/cor, o quantitativo de 
servidores do Poder Executivo; distri-
buição por raça/cor – população brasi-
leira x Poder Executivo; percentual de 
mulheres por órgão federal; quantida-
de de ocupantes de cargos de Direção 
e Assessoramento Superiores (DAS), 
entre outros dados como a distribui-
ção de cargos de DAS (níveis 4 a 6), 
por gênero, raça/cor em cada órgão.

mUsPopUni do RS 
inscreve alunos

Está programado para o pe-
ríodo de 11 a 15 de maio, em Porto 
Alegre (RS), o I Encontro Brasileiro 
de Música Popular na Universidade 
(MusPopUni), que terá como tema 
“O estado da arte do ensino de 
Música Popular nas universidades 
brasileiras: avanços e desafios”. Or-
ganiza o evento a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Compõem o comitê científico, além 
da UFRGS, Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE), Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Universidade 
de São Paulo (USP),Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO), Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP/SP) e Univer-
sidade Federal de Pelotas (UFPel/
RS). Pesquisadores, professores, 
profissionais em geral e estudan-
tes envolvidos com música popular 
podem inscrever até 28 de fevereiro 
suas propostas de trabalhos para o 
evento. 

O recebimento e avaliação 
dos trabalhos ficará a cargo do Co-
mitê Científico. O I Encontro Brasi-
leiro de Música Popular na Universi-
dade (MusPopUni) pretende reunir 
professores, pesquisadores, estu-
dantes e interessados em geral en-
volvidos com a inserção da música 
popular nos ambientes acadêmicos.

mil haviam procurado os 
gestores do programa para a 
atualização.

A revisão é feita todos 
os anos com foco nos bene-
ficiários que não atualizam 
os dados no Cadastro Úni-
co há mais de dois anos. 
Quem não recebeu o aviso 
no extrato de pagamento 
está com as informações 
em dia.

Todos os beneficiários 
do programa devem atua-
lizar o cadastro voluntaria-
mente a cada dois anos ou a 
cada vez que nascer um filho, 
houver mudança de escola, 
alteração no endereço resi-
dencial ou qualquer informa-
ção relevante.

Além do Bolsa Família, a 
falta de atualização do cadas-
tro implica perda de outros 
benefícios, como a tarifa so-
cial de energia elétrica.

Conheça o controle

A atualização cadas-
tral é um dos mecanismos 
de controle do Bolsa Fa-
mília. Qualquer alteração 
– como mudança de ende-
reço ou de renda, locali-
zação da escola dos filhos 
para acompanhamento 
da frequência escolar ou 
composição familiar – 
deve ser comunicada à 
gestão municipal.

A cada dois anos, o 
responsável pelo benefí-
cio precisa atualizar ou 

confirmar seus dados 
junto à prefeitura, para 
que continue recebendo o 
pagamento do programa.

Apenas devem fazer 
a atualização das infor-
mações os beneficiários 
que recebem avisos no 
extrato de saque do Bolsa 
Família, que são os que 
não atualizam os dados 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal há mais de 
dois anos.

Foi comemorado no últi-
mo domingo (4) o Dia Mun-
dial do Braile, sistema que 
permite que pessoas com ce-
gueira total ou parcial possa 
ler por meio do tato. A Funda-
ção Dorina Nowill, localizada 
em São Paulo, é uma das enti-
dades que difundem a leitura 
do braille no país. Ela produz 
e distribui livros em braille e 
livros em áudio para bibliote-
cas e organizações do Brasil.

No Brasil, existem mais 
de 6,5 milhões de pessoas 
com deficiência visual, sendo 
582 mil cegas e seis milhões 
com baixa visão, segundo da-
dos da fundação com base no 
Censo 2010, feito pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Há 188 anos, o jovem 
francês Louis Braille, que per-
deu sua visão aos três anos de 
idade, inventou um sistema 
de leitura especial e contri-
buiu para a formação e in-
clusão de milhões de pessoas 
pelo mundo.

Além disso, prepara de-
ficientes visuais para serem 
independentes e terem con-
dições de conquistar espaço 
no mercado de trabalho.

Na opinião de Regina Oli-

veira, coordenadora na fun-
dação, o braile tem um papel 
muito importante na inclusão 
de cegos na sociedade.

De acordo com ela, as 
pessoas até o século XIX não 
tinham acesso à leitura e fica-
vam confinadas em sua pró-
pria casa ou internadas em 
asilos para pessoas com pro-
blemas mentais.

“Com o braile as pessoas 
cegas passaram a ter acesso 
ao conhecimento, à cultura, ao 
lazer, à informação e, a partir 
desse conhecimento, elas pu-
deram desenvolver a própria 
consciência, a pensar por si 
mesmas”, completou ela.

A própria Regina é fru-
to do trabalho da fundação. 
Cega desde os sete anos de 
idade, foi lá que aprendeu a 
ler e escrever, o que permi-
tiu que ela frequentasse uma 
escola convencional e apren-
desse um ofício.

Como resultado, come-
çou a trabalhar na fundação 
como telefonista e hoje é co-
ordenadora de revisão dos 
livros em braile.

“Uma vez preparadas, as 
pessoas podem obter acesso 
a um número muito grande 
de profissões. Mas é necessá-

rio que, além do trabalho todo 
que a fundação faz, as escolas 
também estejam preparadas 
para receber essas pessoas 
para dar condições de apren-
dizagem como os outros alu-
nos têm”, analisou Regina.

Outras estratégias
Com o passar do tem-

po, novas formas de acesso 
à informação são elaboradas 
para auxiliar pessoas cegas. 
Além do braile, existe o áudio 
livro e formatos digitais, que 
mostram as letras ampliadas 
(para quem tem visão sub-
normal) com auxílio de áudio.

Na opinião de Regina, o 
braile não perde importância 
com a criação de novos for-
matos. Para ela, todos os for-
matos que auxiliam pessoas 
cegas se complementam.

“O braile é imprescin-
dível para alfabetização das 
crianças, para que elas te-
nham contato com a orto-
grafia, tanto da língua por-
tuguesa quanto de línguas 
estrangeiras. Para livros cien-
tíficos, não existe um subs-
tituto pro braille ainda. Os 
formatos tanto digital quan-
to falado não se excluem, se 
complementam”.

Sistema Braile possibilitou às pessoas acesso ao conhecimento, à cultura, lazer e à informação

Braile inclui mais pessoas 
com cegueira na sociedade

lEiTURA POR mEiO DO TATO

Resolução da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada 
ontem no Diário Oficial da União sus-
pende, em todo o país, a fabricação, dis-
tribuição, divulgação, comercialização e 
o uso de comésticos para cabelo.

De acordo com o texto, foi constata-
da a fabricação e a comercialização dos 
cosméticos sem registro, notificação 
ou cadastro na Anvisa, por empresas 
desconhecidas e que não têm autori-
zação de funcionamento. A resolução 
determina ainda a apreensão e a inuti-
lização das unidades dos cosméticos en-
contradas no mercado.

Veja abaixo a lista dos produtos:
- Speed Hair, Complex Reduction, 

selagem térmica, 1 litro, fabricado por 
Denco Indústria e Comércio de Cosmé-
ticos Ltda;

- Trend Liss, tratamento italiano 
Capelli Perfetti cosméticos, argan oil, se-
lante térmico, 1litro, fabricado por Eter-
nity Cosméticos;

- Larissa Hair, máscara hidratante, 
300 miligramas (fabricante desconhe-
cido);

- Prolab, Fly Professional, 1litro (fabri-
cante desconhecido);

- Tratamento Capilar Indiano, Zah-
hara Profissional, redutor, 1litro, fabrica-
do por Marco Antonio de Souza Cosmé-
ticos.

Anvisa suspende produção, 
venda e propaganda no país

COSmÉTiCOS

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil 

A Assessoria para As-
suntos Internacionais (AAI) 
informa que estão abertas, 
até o dia 9 deste mês, as ins-
crições on-line para a 3ª cha-
mada de candidaturas para 
bolsas de estudo nas áreas 
das Engenharias, Matemáti-
ca, Informática e Tecnologia 
da Informação, nas seguin-
tes universidades da Europa: 
Mondragon Unibertsitatea 
(Espanha), Glasgow Caledo-
nian University (Reino Uni-
do), Insa Toulouse (França), 
Università di Cagliari (Itália), 
Politechnika Lodzka (Polo-
nia) e University of Skövde 
(Suécia).

 Considerando que a 
Universidade Federal da Pa-

raíba é uma das instituições 
associadas do Projeto Latin 
American Engineering and 
Informatic Technologies Ne-
twork (Lamenitec), nossos 
alunos estão habilitados a 
concorrer a um total de 30 
vagas, disponibilizadas e 
distribuídas nos seguintes 
tipos de mobilidade: Gradua-
ção – 14 (sendo 2 reserva-
das para a UFPB, no míni-
mo); Staff – 5 (sendo uma 
reservada para a UFPB, no 
mínimo); Doutorado (san-
dwich – 9 meses) – 6 vagas; 
Pós-doc (6 meses) – 5 vagas. 
As inscrições deverão ser 
efetuadas diretamente atra-
vés do site http://lamenitec.
mondragon.edu/

Abertas as inscrições 
para bolsas de estudo

UNiVERSiDADES DA EUROPA

Projeção para inflação 
chega a 6,56% em 2015

Os investidores e os ana-
listas do mercado financei-
ro elevaram de 6,53% para 
6,56% a estimativa de infla-
ção para 2015, apurada pelo 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). A projeção 
ultrapassa o teto da meta, 
de 6,5%. O centro da meta é 
4,5%, podendo variar dois 
pontos percentuais.

A projeção para o cresci-
mento da economia foi redu-
zida de 0,55% para 0,5%. Os 
preços administrados, aque-
les que sofrem algum tipo de 
influência do governo, como a 
tarifa de energia elétrica, tive-
ram a estimativa de aumento 

elevada de 7,8% para 7,85%. 
Os números estão no relatório 
Focus divulgado semanalmen-
te pelo Banco Central (BC). No 
documento, a taxa básica de 
juros (Selic) esperada perma-
nece inalterada desde a última 
previsão, na semana passada, 
com 12,5% ao ano, e o câmbio, 
em R$ 2,80 – ambas estimadas 
para o fim do ano.

A estimativa da dívida 
líquida do setor público pas-
sou de 37% para 37,3% em 
relação ao Produto Interno 
Bruto (PIB) – soma de todas 
as riquezas do país. Houve 
melhora no déficit em conta-
-corrente.
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Rede terá nova regra a partir deste mês
privacidade e aNÚNciO NO FacebOOk

A partir do dia 30 deste 
mês, o Facebook, maior rede 
social do mundo, vai passar 
a adotar novas regras rela-
cionadas à privacidade dos 
usuários e à oferta de anún-
cios publicitários. A empresa 
poderá obter mais informa-
ções sobre quem a acessa, a 
partir de dados coletados por 
produtos que também são do 
Facebook, como Instagram e 
WhatsApp. Até mesmo o ní-
vel de bateria do celular e a 
força do sinal da operadora 
utilizada serão conhecidos 
pelo Facebook.

Na página criada  para 
explicar as novas regras, o 
Facebook aponta que as mu-
danças objetivam melhorar 
a experiência dos usuários 
com a rede e garantir maior 
controle por parte deles. 
Assim, quem visualizar um 
anúncio poderá saber o 
porquê de a publicidade ter 
aparecido na sua página cli-
cando na lateral da própria 
imagem. O internauta tam-
bém poderá se negar a rece-
ber informações de determi-
nados anunciantes, ação que 
valerá tanto para o dispositi-
vo que está usando naquele 
momento quando para os 
demais, como celulares, ta-
blets e computadores.

A mudança tornará a 
oferta de produtos e serviços 
mais personalizada. A prin-
cipal ferramenta para isso 
está relacionada à geoloca-
lização. Os check-ins feitos 
pelos usuários quando estão 

Empresa poderá obter mais 
dados de quem acessa o 
Instagram e o WhatsApp

Facebook tem acesso a cerca de 70 informações sobre os usuários, tais como cidade natal, páginas visitadas, visões religiosas, políticas e recentes atividades

Helena Martins
Da Agência Brasil 

em ruas, estabelecimentos 
comerciais e outros locais 
poderão ser usados para o 
Facebook mostrar informa-
ções de estabelecimentos e 
amigos próximos. Além dis-
so, a empresa está testando 
a opção comprar, para que 
produtos sejam adquiridos 
na própria rede.

Se, por um lado, as fer-
ramentas podem dar mais 
comodidade e facilidades 
aos usuários, por outro, os 
limites para o uso de dados 
pessoais e a garantia de pri-
vacidade preocupam. “Você 

pensa que está usando um 
serviço gratuito, mas você 
é o produto que eles estão 
vendendo, pois são as suas 
informações que estão sendo 
comercializadas para outras 
empresas”, diz o coordena-
dor do Intervozes, Pedro 
Ekman.

O Facebook tem acesso 
a cerca de 70 informações 
sobre os usuários, tais como 
cidade natal, páginas visita-
das, visões religiosas e po-
líticas, atividades recentes, 
metadados de fotos (hora 
e local em que foram feitas, 

por exemplo), configurações 
faciais, número de telefo-
ne, endereço de IP, número 
de cartão de crédito, idade, 
o que se olha na linha do 
tempo de outras pessoas, as 
mensagens trocadas e pági-
nas que visita.

A partir disso, a empresa 
elabora o perfil da pessoa e 
pode oferecer a ela produtos, 
serviços e recursos que po-
dem interessá-la. Por outro 
lado, ela vende esse pacote 
de dados para clientes e par-
ceiros. Segundo o Facebook, 
a operação protege a iden-

tidade pessoal. “Somente 
fornecemos dados aos nos-
sos anunciantes parceiros 
e clientes depois de remo-
vermos seu nome ou outras 
informações de identificação 
pessoal ou depois de combi-
ná-las com dados de outras 
pessoas de maneira que não 
mais identifiquem você pes-
soalmente”, divulgou a rede 
social.

Mesmo que as regras se-
jam desconhecidas por parte 
das pessoas que usam a rede, 
basta utilizá-la para gerar 
informações. A Declaração 

de Direitos e Privacidade 
do Facebook, disponível no 
site, diz que “quando você 
publica conteúdos ou infor-
mações usando a opção Pú-
blico, você está permitindo 
que todos, incluindo pessoas 
fora do Facebook, acessem e 
usem essas informações e as 
associem a você”. Se desejar 
restringir o acesso aos da-
dos, o usuário deve alterar 
quem pode ver as suas ações 
na rede ou desativar todos os 
aplicativos da plataforma em 
suas Configurações de Priva-
cidade.

FOTO: Reprodução/Internet

O Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil (CGI.br) inicia 
uma nova série de publica-
ções com importantes edições 
sobre temas relacionados à 
governança da Internet. Com 
esta série o CGI.br espera edi-
tar e publicar documentos, 
estudos e debates sobre a In-
ternet, trazendo ao público 
brasileiro importantes refe-
rências para análise, pesquisa 
e debate sobre os usos e go-
vernança da Internet. 

Os Cadernos CGI.br, tal 
como foi nomeada a série, 
conterá três agrupamentos 
temáticos de publicações: 
referências, estudos e deba-
tes. “Com primoroso projeto 
gráfico, a edição regular dos 
Cadernos CGI.br trará ao pú-
blico em geral e aos pesqui-
sadores nacionais mais do 
que documentos de referên-
cia nos temas de governança 
da Internet. Além de traduzir 
para o português importan-
tes produções internacionais, 
desejamos igualmente pro-

mover estudos e publicar en-
saios e artigos de produção 
nacional”, afirma Hartmut 
Glaser, Diretor do NIC.br de 
Assessoria ao CGI.br.

O primeiro livro, do eixo 
“Referências”, traz pela pri-
meira vez as versões em lín-
gua portuguesa dos quatro 
documentos produzidos du-
rante a Cúpula Mundial so-
bre a Sociedade da Informa-
ção (CMSI). “Agora em 2015, 
completamos 10 anos da 
conclusão da Cúpula e com 
os Cadernos CGI.br pudemos 
trazer ao leitor brasileiro as 
principais referências da CMSI 
numa cuidadosa tradução 
para a língua portuguesa dos 
quatro documentos resultan-
tes dessas reuniões. Assim 
como neste início, esperamos 
que a série sempre favoreça 
os debates e estudos por todo 
e qualquer interessado no 
aprofundamento de um mo-
delo democrático, multisseto-
rial e colaborativo da gover-
nança da Internet”, ressalta 

Carlinhos Cecconi, gerente da 
Assessoria Técnica do CGI.br e 
responsável pela coleção.

O segundo volume do 
conjunto “Referências” será 
uma coletânea das versões 
em sete idiomas da “Decla-
ração Multissetorial do NET-
mundial”, a ser lançado no 
início deste ano. No primeiro 
semestre de 2015, também 
será lançado o primeiro nú-
mero da série “Estudos”, 
“Combate ao spam na Inter-
net no Brasil: histórico e re-
flexões sobre o combate ao 
spam e a gerência da porta 
25 coordenados pelo Comitê 
Gestor da Internet no Brasil”.

O PDF do Caderno CGI.
br “Documentos da Cúpula 
Mundial sobre a Sociedade 
da Informação” está disponí-
vel para download em http://
cgi.br/publicacao/cadernos-
cgi-br-documentos-cmsi/.

Em breve os mesmos tí-
tulos também serão lançados 
em formato ePub para leito-
res de livros digitais.

CGI.br lança livro de governança
Com o Marco Civil da In-

ternet, contudo, o uso desses 
dados passou a ter regras, se-
gundo o Facebook. O marco 
garante a privacidade dos usuá-
rios da internet, ao estabelecer 
que informações pessoais e re-
gistros de acesso só poderão ser 
vendidos se o usuário autorizar 
expressamente a operação co-
mercial.

“Em qualquer operação de 
coleta, armazenamento, guar-
da e tratamento de registros, de 
dados pessoais ou de comunica-
ções por provedores de conexão 
e de aplicações de internet em 
que pelo menos um desses atos 
ocorra em território nacional, 
deverão ser respeitados a legisla-
ção brasileira e os direitos à pri-
vacidade, à proteção dos dados 
pessoais e ao sigilo das comuni-
cações privadas e dos registros”, 
diz a lei que ficou conhecida 
como a Constituição da Internet.

Segundo Pedro Ekman, 
o Marco Civil tornou ilegal o 
acesso às informações privadas, 
como as mensagens trocadas di-
retamente e privadamente en-
tre usuários. “A gente tem que 
cobrar que os novos termos do 
Marco Civil sejam de fato execu-
tados, que as empresas tenham 
que informar o que estão fa-
zendo, que não leiam as nossas 
mensagens privadas e que, ao 
encerrar a relação com eles, eles 
excluam todos os dados que fo-
ram coletados na rede”. Hoje, 

mesmo que o usuário opte 
por sair do Facebook, suas in-
formações ficam armazenadas 
por tempo indeterminado. Pri-
vacidade total, contudo, não é 
mais viável, na opinião de Pedro 
Ekman. “No limite, as pessoas 
têm que ir para outras redes 
sociais que não usam e vendem 
seus dados”, opina ele, que cita 
como alternativa a rede social 
Diáspora, plataforma livre que 
não guarda dados dos usuários. 

Ele reconhece, contudo, 
que poucas pessoas conhecem 
plataformas diferentes. “O pro-
blema é esse. A economia de 
rede faz com que você esteja 
onde todo mundo está. Eles 
buscam concentrar a ação das 
pessoas em uma rede e não em 
várias”, alerta.

Para quem não imagina 
mais o cotidiano sem as redes 
sociais, a dica é conhecer as 
regras, optar por alterar suas 
configurações de privacidade e 
evitar se expor em excesso. É o 
que diz o Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec), 
que criou página com dicas de 
segurança.  Cuidados com as 
senhas, uso de criptografia, lim-
peza do histórico do navegador 
e atenção na hora de liberar 
acesso aos dados por aplicativos 
são algumas das ações que po-
dem ser feitas por um usuário 
qualquer, mesmo sem conheci-
mentos aprofundados sobre a 
rede mundial de computadores.

Marco Civil fixou normas   

O Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil, responsável por 
estabelecer diretrizes estratégi-
cas relacionadas ao uso e desen-
volvimento da Internet no Bra-
sil, coordena e integra todas as 
iniciativas de serviços Internet 
no país, promovendo a qua-

lidade técnica, a inovação e a 
disseminação dos serviços ofer-
tados. Com base nos princípios 
do multissetorialismo e trans-
parência, o CGI.br representa 
um modelo de governança da 
Internet democrático, elogiado 
internacionalmente, em que 

todos os setores da sociedade 
são partícipes de forma equâ-
nime de suas decisões. Uma de 
suas formulações são os 10 Prin-
cípios para a Governança e Uso 
da Internet (http://www.cgi.br/
principios). Mais informações 
em http://www.cgi.br/.

Diretrizes estratégicas de uso



Pianista Tadeu Gus-
mão Zenaide, arqui-
teto Oliveira Júnior, 
Sras. Niedja Medeiros 
e Flávia Zirpolli, em-
presários Sérgio Paiva 
da Cunha Dália e Alda 
Luna Santos, estilista 
Rogério Rufino, ex-de-
putado Chico Lopes.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6 de janeiro de 2015

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Dois Pontos

  O ex-beatle Paul McCartney 
lançou, na véspera do ano novo, 
em parceria com o rapper Kanye 
West a música “Only One”.

  A canção, inspirada na filha 
do rapper, faz parte do seu novo 
disco, com ele na voz e Paul nos 
teclados.

Zum Zum Zum
   Como faz todos os anos a professora Terezinha Diniz reúne amigos e ex-colegas 
de trabalho para comemorar o Dia de Reis, que acontece hoje. Será na sua residência no 
bairro do Jardim Luna com atrações culturais e jantar.

Foto: Arquivo

FOTO: José Marques

Zé Lezim

Posse no Sebrae: superintendente do Sebrae, Walter Aguiar, presidente da Fiep, Buega Gadelha e 
governador Ricardo Coutinho

Oliveira Júnior e Zawa Zavaski, ele é o aniversariante de hoje

   O galã George Clooney vai ser pai, é o que revela a revista Star Magazine. A 
esposa do ator, a advogada Amal Alamuddin está grávida do primeiro filho do casal que 
selaram a união em setembro último na bela cidade de Veneza, na Itália.

Eleito
NO ÚLTIMO 

domingo o servidor 
de carreira da Suplan, 
Fernando Antônio 
Borges de Souza foi 
reeleito para um novo 
mandato de três 
anos, na presidência 
da Federação dos 
Trabalhadores em 
Serviços Públicos do 
Estado da Paraíba.

O pleito foi 
realizado na sede da 
entidade localizada no 
Centro da capital.

O HUMORISTA 
paraibano Nairon Bar-
reto traz seu perso-
nagem Zé Lezim para 
estrear nos dias 24 e 
25 deste mês o show 
“Em briga de marido e 
mulé ninguém mete...”.

Será no Teatro 
RioMar, em Recife, 
tendo como parceiro 
de palco o ator Jeison 
Wallace no papel de 
Cinderela.

Os ingressos 
podem ser adquiri-
dos no site Ingresso 
Rápido pelo preço de 
R$ 80,00.

Valdeck Pinheiro Coelho, Marconi Medeiros, Rodolfo Catão e Graco Terceiro Neto Parente

FOTO; Divulgação

Posse no Sebrae
O GOVERNADOR  Ricardo Coutinho participou, na 

última sexta-feira, da posse da nova diretoria executiva 
do Sebrae Paraíba, realizada no auditório do Centro de 
Educação Empreendedora daquele órgão.

Foram empossados o engenheiro Walter Aguiar na 
superintendência do Sebrae, o economista Luiz Alberto 
Amorim na diretoria técnica, o advogado Neto Franca na 
diretoria administrativa-financeira e o industrial Buega 
Gadelha na presidência do Conselho Deliberativo Estadual 
da instituição, além dos membros do Conselho Fiscal.

FOTO: Goretti Zenaide

Curtindo o Réveillon na orla do Cabo Branco: Leconte Júnior e Mônica Saemi, Roziane e Leconte Coelho

A dieta de Dilma
PARA QUEM percebeu na sua posse que a presi-

dente Dilma Rousseff perdeu alguns quilinhos a mais, o 
segredo foi que ela se submeteu a Dieta Ravenna, criada 
pelo endocrinologista argentino Máximo Ravenna.

Ela consiste em uma ingestão de apenas 800 calo-
rias por dia e uma grande restrição de alimentos como 
farinha branca, doces ou carboidratos. Não é barato o 
tratamento que só é feito em três clínicas no país, nas 
cidades de Salvador, São Paulo e Brasília.

“Aconselhar a alguém 
que já tem uma decisão 
formada em sua mente, 
é o mesmo que palavras 
ao vento”

“Menos palavras e mais 
atitudes, porque palavras 
o vento leva e atitudes 
comprovam o que realmente 
é verdadeiro”

GEOVANE SANTOS JESSIKA NASCIMENTO

Carla Bezerra e a aniversariante de hoje Alda Luna Santos

FOTO: Dalva Rocha

Homenagens
A FEDERAÇÃO do Comércio da Paraíba - Fecomer-

cio prestou homenagens ao executivo e presidente do 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
de João Pessoa, Graco Parente, ao superintendente do 
Ministério Público do Trabalho e Emprego, Rodolfo Catão 
e ao presidente do Sindicato do Comércio de Veículos 
Seminovos de João Pessoa, Valdeck Pinheiro Coelho.

Os troféus foram entregues, na semana passada, 
pelo presidente do Fecomércio, Marconi Medeiros.

Viva Elis
O SHOW “Viva Elis” da cantora Maria Rita está na lista 

dos melhores de 2014 no The New York Times.
Ela é a única brasileira a figurar na lista, no oitavo 

lugar, que registra os dez melhores shows musicais do 
ano passado ao lado dos consagrados Stevie Wonder, Bob 
Dylan, The Roots e Lorde.

Dança
O CENTRO de Ati-

vidades Especiais Helena 
Holanda vai promover nos 
dias 9, 16 e 22 deste mês 
o espetáculo “Dançando 
para a Vida”. Será às 20h 
no auditório Sérgio Ber-
nardes, do Tropical Hotel 
Tambaú.

Honrarias
TODA VIRADA de 

ano, a rainha Elizabeth 
II, da Inglaterra, divulga 
uma lista de honrarias 
que serão entregues 
no ano seguinte e na 
última lista divulgada, 
está a estilista Mary 
Quant, a inventora da 
minissaia nos anos 60.

Atualmente com 
80 anos, Mary Quant 
se tornará Dama da 
Ordem do Império Bri-
tânico, ao lado de cele-
bridades como Vivienne 
Westwood e as atrizes 
Joan Collins e Kristin 
Scott Thomas.

Memórias de Olinda
FOI LANÇADO ontem na sede da Sociedade Bene-

ficente de Artistas e Operários de Olinda o livro “Olinda 
Memórias Fotográficas”, criada por cinco arquitetos, um 
fotógrafo e um historiador.

A obra é um registro de histórias, lembranças, 
paisagens e memórias da cidade coletados de acervos 
pessoais de moradores daquela cidade histórica, patri-
mônio histórico e cultural da humanidade.

Aprovados
TOMAM POSSE 

hoje vinte e seis apro-
vados em concurso 
público no Tribunal 
Regional do Trabalho 
da Paraíba.

A solenidade 
coletiva, às 9h30, será 
conduzida pelo pre-
sidente do TRT/PB, 
desembargador Carlos 
Coelho.
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Semob inicia vistoria 
nos veículos que fazem 
transporte escolar
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Pode se inscrever quem 
fez as provas do Enem e 
não zerou a redação

Inscrição para Sisu começa dia 19
18 mil vagaS na Paraíba

Começam no próximo 
dia 19 as inscrições para 
a primeira edição de 2015 
do Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu) e se prolon-
gam até as 23h59 do dia 22 
deste mês, segundo edital 
publicado no Diário Oficial 
da União de ontem. Na Pa-
raíba, as Universidades Fe-
derais da Paraíba (UFPB) e 
de Campina Grande (UFCG), 
a Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e o Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (IFPB) vão oferecer 
18.131 vagas.

As inscrições serão rea-
lizadas exclusivamente pelo 
site www.sisu.mec.gov.br 
e poderão se inscrever os 
candidatos que fizeram as 
provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2014 e não zeraram a re-
dação. O estudante poderá 
se inscrever em até duas 
opções de vaga. O resultado 
da primeira chamada regu-
lar será divulgado no dia 26 
deste mês.

UFCG
A Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG) 
participa pela segunda vez 
do Sisu. Serão oferecidas 
6.225 vagas. Até o ano pas-
sado, a instituição utilizava 

as notas do Enem apenas 
para a classificação de seus 
candidatos, que também 
precisavam fazer inscrição 
específica no vestibular da 
universidade para concor-
rer às vagas oferecidas. 

UFPB
Das instituições públi-

cas de Ensino Superior no 
Estado, a Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) é 
a que oferecerá o maior nú-
mero de vagas. Serão ofer-
tadas 7.480 vagas pelo Sisu. 
Apenas os cursos de Músi-
ca, Teatro e Dança ficarão 
fora do sistema de seleção. 
Os candidatos destes cursos 
serão avaliados com base 
na nota do Enem e de uma 
prova específica cuja data 
ainda será definida.

 
UEPB
A partir de 2015, a 

Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) só vai uti-
lizar o Sisu para entrada 
dos candidatos a uma vaga 
na instituição. Serão ofe-
recidas 3.246 vagas em 80 
cursos. Os candidatos terão 
que alcançar pelo menos 
300 pontos na redação do 
Enem. A nota mínima para 
as demais áreas do Enem 
será 100 pontos. Já o peso 
de cada quesito varia de 1 
a 5, de acordo com os crité-
rios estabelecidos por cada 
curso.

IFPB
O Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB) vai 

oferecer 1.180 vagas para 
33 cursos superiores pre-
senciais nas modalidades 
licenciatura, Bacharelado 
e tecnologia. As vagas são 
para os campi de Cabedelo, 
Cajazeiras, Campina Gran-
de, Guarabira, João Pessoa, 
Monteiro, Patos, Picuí, Sou-
sa e Princesa Isabel. 

O IFPB informou ainda 
que, por conta das políticas 
afirmativas, há reserva de 
50% das vagas para quem 
cursou integralmente o En-
sino Médio em escolas públi-
cas. Destas, há ainda reser-
vas para afrodescendentes, 
indígenas e pessoas com 
renda familiar bruta igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo, 
além de 5% para pessoas 
com deficiência. Ainda den-
tro das cotas, o Campus Sou-
sa do IFPB reserva 10% das 
vagas para os assentados da 
reforma agrária.

 
Sisu
O Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu) é o sistema 
informatizado gerenciado 
pelo Ministério da Educa-
ção no qual instituições 
públicas de Ensino Supe-
rior oferecem vagas para 
candidatos participantes do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

A seleção é realizada 
duas vezes ao ano, sempre 
no início do semestre letivo. 
A inscrição é gratuita, em 
uma única etapa e é feita 
pela internet. São selecio-
nados os candidatos mais 
bem classificados dentro do 
número de vagas ofertadas.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

As inscrições para a 
primeira edição de 2015 do 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni) serão abertas 
no dia 26 deste mês.  O prazo 
vai até as 23h59 do dia 29. De 
acordo com as regras estabe-
lecidas em edital publicado 
ontem, o processo prevê uma 
única etapa de inscrições, ex-
clusivamente pela internet.

O programa terá duas 
chamadas on-line. A primei-
ra, em 2 de fevereiro, e a se-
gunda, em 19 de fevereiro, 
ambas na página do progra-
ma na internet. Para fazer a 
inscrição, o candidato deve 
ter participado do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2014 e obtido no 
mínimo 450 pontos na média 
das notas. Não pode ter tira-
do nota zero na redação.

As inscrições devem ser 
feitas na página do ProUni 
na internet. Será necessário 

informar o número de ins-
crição e a senha usados no 
Enem e o Cadastro de Pessoa 
Física (CPF).

Criado pelo Governo Fe-
deral em 2004 e institucio-
nalizado pela lei nº 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005, o 
ProUni oferece a estudantes 
brasileiros de baixa renda 
bolsas de estudos integrais 
e parciais (50% da mensa-
lidade) em instituições par-
ticulares de educação supe-
rior que ofereçam cursos de 
Graduação e sequenciais de 
formação específica.

Podem fazer a inscrição 
os egressos do Ensino Médio 
da rede pública ou da rede 
particular, estes na condição 
de bolsistas integrais da pró-
pria escola. Para concorrer 
à bolsa integral, o candidato 
deve comprovar renda fa-
miliar por pessoa de até um 
salário mínimo e meio. Para 

as bolsas parciais, a renda 
familiar deve ser de até três 
salários mínimos por pessoa.

Estão dispensados dos 
requisitos de renda os pro-
fessores da rede pública em 
efetivo exercício do magisté-
rio da educação básica, inte-
grantes de quadro de pessoal 
permanente de instituição 
pública. Eles concorrem ex-
clusivamente a bolsas para 
cursos de licenciatura.

O cronograma e demais 
procedimentos relativos ao 
processo seletivo deste pri-
meiro semestre constam do 
Edital nº 2/2015 da Secre-
taria de Educação Superior 
(Sesu) do Ministério da Edu-
cação, publicado no Diário 
Oficial da União de ontem. O 
processo seletivo do ProUni 
é regulamentado pela Porta-
ria Normativa nº 1/2015 do 
MEC, publicada na mesma 
edição do DOU.

Primeira edição do Prouni 2015 
inscreve a partir de 26 deste mês

UnivErSiDaDE Para TODOS

A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura (Sedec), está 
com as matrículas abertas para alu-
nos novatos que queiram ingressar na 
rede municipal de ensino e nos Cen-
tros de Referência de Educação Infan-
til (Creis). Para as escolas estão sendo 
oferecidas quatro mil novas vagas e 
as matrículas acontecem até o dia 30 
deste mês. As aulas terão início no dia 
4 de fevereiro.

No ato da matrícula, os pais ou 
responsáveis devem apresentar o his-

tórico escolar, xerox da Certidão de 
Nascimento, duas fotos 3×4 e compro-
vante de residência.

Creis
Para a matrícula nos Creis, os do-

cumentos solicitados são a Certidão 
de Nascimento, cartão de vacinação, 
exames atuais de sangue, fezes e uri-
na, e duas fotos 3×4 da criança; o RG 
e o CPF do responsável, e o cartão do 
NIS (Número de Identificação Social) 
do responsável e da criança, além de 
um comprovante de residência.

Prefeitura de JP abre matrículas 
para escolas municipais e Creis

anO lETivO

São oferecidas quatro mil novas vagas para as escolas; aulas começam em 4 de fevereiro

Começou o período de matrí-
culas para alunos novatos da Rede 
Municipal de Educação de Campi-
na Grande, que prosseguem até o 
dia 30 deste mês, de acordo com o 
calendário letivo de 2015. As ma-
trículas são efetuadas por meio do 
sistema informatizado nas secre-
tarias das escolas e creches, com o 
acompanhamento do sistema on-
line da Secretaria de Educação da 
Prefeitura Municipal.

Estão sendo oferecidas oito 
mil vagas. Escolas e creches de-
vem respeitar a capacidade ins-
talada até o preenchimento das 
vagas disponíveis em cada unida-
de escolar. No entanto, essas insti-
tuições não poderão negar vagas 
sem justificar/comprovar o não 
atendimento para as turmas da 
Educação Infantil e o ciclo solici-
tado do Ensino Fundamental.

 No ato da matrícula, os res-
ponsáveis ou os próprios edu-
candos adultos, no caso da EJA 
(Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos), deverão apresentar os 
seguintes documentos: cópia da 

certidão de nascimento ou casa-
mento, atestado ou Carteira de 
Vacinação atualizada, duas fotos 
3x4, cópia do comprovante de 
Guarda ou Tutela (se for o caso), 
cópia do comprovante de residên-
cia, transferência ou declaração 
(válida por 30 dias) da escola de 
origem, Cartão do SUS, Cartão 
Bolsa Família, Número do NIS da 
criança (de 0 a 48 meses), CPF e 
Identidade do estudante.

 A falta de documentação não 
impedirá o aluno de ser matricu-
lado, devendo a escola orientá-lo 
no sentido de obtê-la no prazo 
máximo de 30 dias para a conso-
lidação da matrícula. Caso o edu-
cando não possua documentação 
que comprove a escolaridade, a 
escola deverá fazer o encaminha-
mento junto à Inspetoria de Ensi-
no – ITE, para obtenção de auto-
rização, a fim de avaliar seu grau 
de desenvolvimento cognitivo e 
matriculá-lo no ciclo adequado.

A documentação é indispen-
sável para que possa constar o 
nome do aluno no Censo da Edu-
cação Básica, definindo-o como 
educando e cidadão de direitos 
garantidos à educação.

Em Campina grande, são 8 mil vagas

Foto: Manoel Martiliano/Secom-JP

Amanda Anacleto
Surcursal Campina Grande

Expectativa da categoria é que vencimento chegue a R$ 2.900

É grande a expectativa 
dos trabalhadores em edu-
cação no Estado por conta 
do novo piso nacional dos 
professores, que deverá ser 
anunciado nesta semana 

pelo ministro da Educação, 
Cid Gomes. Os profissionais 
estão confiantes de que uma 
boa notícia seja anunciada, 
levando-se em conta que o 
lema de governo anunciado 
pela presidente Dilma Rou-
sseff é “Brasil, Pátria Educa-
dora”, tendo o Ministério da 

Educação como o carro-che-
fe do seu segundo mandato.  

De acordo com o coorde-
nador-geral do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
da Paraíba (Sintep- PB), José 
Carlos Belarmino da Silva, a 
categoria entende que o sa-
lário deveria ser de R$ 2.900. 

“Nós estamos confiantes no 
pronunciamento da presi-
dente, quando ela colocou a 
educação como prioridade, 
e nós entendemos que o sa-
lário ideal para magistrados 
deve ser de R$ 2.900 para 
uma jornada de 40 horas”, 
destacou. 

A Paraíba tem hoje em 
torno de 17 mil professores 
que recebem o piso nacional 
estabelecido pelo MEC, que é 
de R$ 1.697,39, por 40 horas. 
O reajuste é determinado por 
lei e o cálculo do percentual 
é feito por técnicos do minis-
tério e a legislação permite 

o pagamento proporcional à 
carga horária. Em entrevista 
coletiva concedida ao final da 
solenidade de posse, o novo 
ministro Cid Gomes afirmou 
que o reajuste do piso salarial 
dos professores é pago por 
Estados e municípios, tendo 
balizamento definido por lei.

nOvO PiSO Salarial DOS PrOFESSOrES
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Faixa para ônibus na Epitácio 
reduz percurso em 20 minutos 
Motoristas reclamam 
que veículos pequenos 
invadem o espaço

Motoristas de ônibus 
que transitam pela Avenida 
Epitácio Pessoa afirmam que 
o trânsito melhorou depois 
que foram implantadas fai-
xas exclusivas para transpor-
tes coletivos urbanos. No en-
tanto, alguns condutores de 
veículos ainda insistem em 
invadir as faixas destinadas 
aos ônibus. 

O motorista de ônibus 
da Transnacional, Harlinton 
Cleber, disse que o percur-
so das viagens diminuiu em 
pelo menos 20 minutos de-
pois que as faixas foram co-
locadas na Epitácio Pessoa 
no final de novembro do ano 
passado. “Porém, donos de 
alternativos, alguns moto-
queiros e até alguns condu-
tores de veículos de peque-
no porte ainda insistem em 
invadir o espaço dos ônibus, 
mesmo com a colocação das 
faixas”, contou o motorista. 

Por outro lado, alguns 
motoristas de ônibus, talvez 
buscando cumprir o horário 
determinado pela empresa, 
também não respeitam as 
faixas destinadas a carros 
particulares, uma vez que 
ultrapassam os ônibus que 
estão nas paradas, pela faixa 
do meio da avenida. Usuários 
que estavam em um ponto 
de ônibus da avenida afir-
maram que a obediência às 
faixas só acontecerá quando 
forem criadas multas “pesa-
das” para essa infração.

Ontem, a reportagem 
de A União constatou que 
os condutores de veículos 
estão mais atentos e respei-
tando mais as faixas exclusi-
vas para ônibus. As invasões 
acontecem mais quando os 
motoristas vão estacionar 

os veículos. “Para estacionar 
não tem como o motorista 
passar por cima da faixa dos 
ônibus”, disse o usuário de 
ônibus Marcos Tadeu. 

Atualmente, os que mais 
invadem a faixa dos ônibus 
são os donos de automó-
veis alternativos porque as 
pessoas que utilizam esses 
veículos também ficam nas 
paradas de ônibus. Uma cena 
comum na Epitácio Pessoa 
são donos de transportes 
alternativos transitando e 
parando na faixa dedicada a 
ônibus para pegar os usuá-
rios nas paradas de ônibus, 
prejudicando a viagem dos 
transportes coletivos urba-
nos. 

Ciclistas
Segundo informações 

da Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob-JP), 
quem pode circular na fai-
xa, além dos ônibus, são os 
ciclistas, resguardada a dis-
tância mínima de seguran-
ça. Os veículos particulares 
só poderão utilizar as faixas 
exclusivas para entrar/sair 
de estacionamentos ou 50 
metros antes quando forem 
entrar à direita em alguma 
rua transversal.

Emergência
Os veículos de saúde, de 

emergência, viaturas poli-
ciais e de fiscalização, inclu-
sive da Semob, também con-
tinuarão tendo livre acesso 
nas faixas destinadas a ôni-
bus, caso estejam em servi-
ços de urgência com sinaliza-
ção sonora e luzes acionadas.

As faixas foram implan-
tadas na Avenida Epitácio 
Pessoa a partir do cruzamen-
to da Avenida Amazonas até 
o Parque Solon de Lucena 
(anel interno), onde já existe 
faixa exclusiva. Com essa me-
dida, a faixa exclusiva para 
ônibus foi ampliada de 2,5 
km para mais de 7 km.

Foto: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O Sistema Nacional de Emprego 
de João Pessoa (Sine-JP) inicia as ativi-
dades de 2015 com 1.338 oportunida-
des para quem quer ingressar no mer-
cado de trabalho. Só para a função de 
operador de telemarketing são 1.000 
postos abertos e para concorrer basta 
ter conhecimentos básicos de infor-
mática e Ensino Médio completo. Não 
é preciso ter experiência.

No comércio, diversas lojas estão 
oferecendo 44 vagas de vendedores. 
As exigências para a escolaridade  va-
riam de Ensino Fundamental comple-
to a Ensino Médio completo. Ainda 
no comércio, há oito vagas de promo-
tores de vendas.

Uma função com bastante de-
manda nesta semana é a de mecâni-
co de refrigeração. São 40 oportuni-
dades. A empresa contratante pede 
Ensino Fundamental completo e ex-
periência de seis meses. Também es-
tão disponíveis 20 postos de trabalho 
de eletricista de instalações automo-
tivo. Para concorrer, é preciso ter En-
sino Médio completo e experiência 
de seis meses. 

Outras oportunidades com gran-
de número de vagas são para mo-
toboy (15), auxiliar de limpeza (14), 

manicure (14) e mecânico de auto-
móvel (seis).

Ensino Superior
O Sine-JP também disponibiliza 

oportunidades para quem tem Ensino 
Superior. Quem tem graduação nos 
cursos de Administração ou Contabi-
lidade pode concorrer à vaga de ana-
lista de crédito. Na área de recursos 
humanos há quatro vagas de coor-
denador e duas de analista. É preciso 
ter seis meses de experiência. Há uma 
vaga para farmacêutico e uma para 
estágio em Contabilidade.

Pessoas com deficiência
Uma empresa está com cinco 

oportunidades de assistente admi-
nistrativo exclusiva para pessoas com 
deficiência. É exigido Ensino Médio 
completo e seis meses de experiên-
cia. Há, ainda, uma vaga de pedreiro, 
em que é cobrada experiência de seis 
meses e Ensino Fundamental incom-
pleto.

O Sine-JP está localizado na Ave-
nida Cardoso Vieira, 85, Varadouro, 
ao lado da Praça Antenor Navarro. O 
horário de funcionamento é das 8h 
às 17h, sem intervalo para almoço. 

Sine-JP disponibiliza 1.000 vagas para operador de telemarketing
OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Banco do Brasil oferece 80 vagas na PB

O Banco do Brasil divul-
gou o edital de concurso pú-
blico para o cargo de escritu-
rário na Paraíba, ofertando 
80 vagas para as cidades de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Patos e Sousa. O salário é 
de R$ 2. 227, 26 para jornada 
de 30 horas semanais.

Os interessados devem 
realizar a inscrição até o dia 
19 de fevereiro e pagar uma 
taxa de R$ 40,00. Das 80 va-
gas, 5% são reservadas para 
candidatos de necessidades 

especiais e 20% para pretos 
e pardos.

A seleção está prevista 
para o dia 15 de março e as 
provas serão compostas por 
70 questões objetivas e reda-
ção, totalizando 25 questões 
de conhecimentos básicos de 
Português, Raciocínio Lógi-
co- Matemático e Atualidade 
de Mercado Financeiro, além 
de 45 questões de Conheci-
mentos Específicos - Cultura 
Organizacional, Técnicas de 
Vendas, Atendimento, Domí-
nio Produtivo da Informática 
e Conhecimentos Bancários.

Os candidatos ainda irão 
prestar prova discursiva de 

caráter eliminatório. Na se-
gunda etapa, serão realiza-
dos exames  médicos e pro-
cedimentos adimensionais 
de caráter eliminatório. As 
inscrições também podem 
ser feitas pelo site da Fun-
dação Cesgranrio- www.ces-
granrio.org.br 

Além da Paraíba, o Ban-
co do Brasil também realiza 
o concurso para os estados 
do Amapá, Amazonas, Cea-
rá, Maranhão, Mato Grosso, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Rondô-
nia, Roraima, Santa Catarina 
e Sergipe.

Para participar do con-

curso, o candidato deve ter 
certificado de conclusão ou 
diploma de curso de nível 
médio expedido por institui-
ções de ensino reconhecidas 
pelo Ministério da Educação.

Além do salário, os 
aprovados terão participa-
ção nos lucros ou resulta-
dos, nos ternos da legislação 
pertinente, e acordo sindical 
vigente, ajuda alimentação 
no valor de R$ 572,00, vale 
refeição de R$ 431,16, vale 
transporte, vale cultura no 
valor de R$ 50,00, auxílio 
creche, auxílio a filho com 
necessidades especiais e 
previdência privada.

CONCURSO PÚBLICO

Os candidatos devem levar currículo e documentação à sede do Sine, no bairro do Varadouro

Além dos transportes coletivos, podem circular na área exclusiva ciclistas, ambulâncias e viaturas policiais e de fiscalização

Foto: Edson Matos

Ao se dirigir ao Sine-JP, os trabalha-
dores devem portar RG, CPF, Carteira 
de Trabalho e currículo. Alguns em-
pregadores fazem a seleção apenas 

por currículo. Neste caso, o envio 
deve ser feito para o e-mail  curricu-
los.sinejp@gmail.com, com a vaga de 
interesse no campo assunto.
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Começa vistoria nos veículos que 
fazem transporte escolar em JP
Fiscalização obedece 
determinação do Código 
de Trânsito Brasileiro Pela cidade

Prazo
A Resolução nº 333 do Contran foi baixada 

em 2009, com prazo de cinco anos, mas muitos 
motoristas de Campina Grande deixaram para 
efetuar a troca em cima da hora e, por isso, não 
são poucos os veículos que estão circulando 
irregularmente na cidade.

l Atendimentos
O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz 

Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, realizou mais 
de 100 mil atendimentos em 2014 – precisamente 
103.085, de acordo com o balanço divulgado pela 
direção neste início de semana.

l números
Desse total de atendimentos, 11.750 pessoas 

foram vítimas de acidentes de motos, 569 foram 
vítimas de facadas, 711 vítimas de tiro, 770 por 
queimaduras, 921 vítimas de atropelamento, 1.165 
vítimas de acidentes de carro e, ainda, 708 acidentes 
de bicicleta.

museu 
A direção do Museu de Arte Popular da 

Paraíba informou que o espaço está funcionando 
em horário especial para visitação pública durante 
o mês de janeiro. Quem quiser visitar o MAPP e 
conhecer um pouco mais da cultura nordestina 
tem à sua disposição os horários das 13h às 19h, 
de segunda a sexta-feira, e das 14h às 18h, aos 
sábados e domingos. O museu conta com rico 
acervo entre peças e materiais que contemplam as 
áreas da música, literatura e xilogravura, além do 
artesanato.

Professor substituto
O Centro de Humanidades da Universidade Federal 

de Campina Grande abriu inscrições para contratação 
de um professor substituto. De acordo com o edital, o 
aprovado deverá atuar na área de Educação Infantil, 
com jornada semanal de 40 horas.

inscrição
Ainda segundo o edital, é preciso possuir graduação 

em Pedagogia para concorrer à vaga. As inscrições 
prosseguem até o próximo dia 9, na UFCG, no horário 
das 8h às 11h e das 14h às 17h. Para se inscrever, o 
candidato precisa pagar uma taxa de R$ 50. 

Agropecuária
A Escola Agrícola Assis Chateaubriand da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), instalada 
no Campus II, em Lagoa Seca, está com inscrições 
abertas para o curso Técnico em Agropecuária. Os 
interessados devem se dirigir à secretaria do curso, 
localizada no Sítio Imbaúba, Zona Rural de Lagoa Seca, 
das 7h30 às 11h, até o dia 12 de fevereiro de 2015. O 
início das aulas está previsto para 19 de fevereiro.

Vagas
Ao todo estão sendo oferecidas 300 vagas, 

destinadas aos alunos que concluíram o Ensino 
Fundamental, estão cursando o Ensino Médio/Superior 
ou que já tenham concluído o Ensino Médio/Superior. 
O curso tem duração de dois anos nos turnos da manhã 
e tarde, contando com laboratórios de informática e 
microbiologia, agroindústria, fruticultura, viveiro de 
mudas, máquinas agrícolas, biblioteca atualizada e área 
de zootecnia.

em falta
O motorista que deixou para trocar o extintor de 

incêndio no fim do prazo fixado pela legislação (31 de 
dezembro de 2014) está enfrentando sérias dificuldades 
para encontrar o item obrigatório em Campina Grande, 
como, aliás, está acontecendo em todo o país.

infração
A partir de 1º de janeiro de 2015, os veículos 

automotores só podem circular equipados com extintores 
de incêndio com carga de pó ABC, conforme determinação 
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A multa é de 
R$ 127,69, mais cinco pontos na CNH.

A Polícia Militar pren-
deu e apreendeu oito pes-
soas suspeitas de tráfico 
de drogas durante as ações 
realizadas no fim de semana 
na Paraíba. No total, foram 
apreendidos mais de 3kg de 
drogas, distribuídos em pa-
pelotes de maconha, pedras 
de crack e pinos de cocaína.

As apreensões ocorre-
ram nas rondas policiais nos 
locais de maior incidência de 
tráfico de drogas, de acordo 
com levantamentos de rotina 
feito pela Polícia Militar. 

Durante a noite do sá-
bado (3), policiais da Força 
Tática do 5º Batalhão desar-
ticularam um ponto de venda 
de drogas no bairro do Gro-
tão, em João Pessoa. No local, 
foi preso Elielson Ferreira da 
Silva, de 18 anos. Com ele, os 
policiais encontraram uma 
balança de precisão e dois 
pacotes com mais de 1kg de 
maconha e crack, além de di-
nheiro. Ele foi apresentado 
na 9ª Delegacia Distrital, em 
Mangabeira.

Na mesma noite, no bair-

ro do Valentina, também na 
Zona Sul da capital, foi apreen-
dido um adolescente de 17 
anos comercializando cocaína 
e maconha, na comunidade 
Paratibe. Além das drogas, 
com o jovem foi apreendido 
um revólver calibre 38.

As outras apreensões 
do fim de semana aconte-
ceram em abordagens nas 
cidades de João Pessoa, Ca-
bedelo e Pilar. Todos os sus-
peitos flagrados durante as 
ações foram autuados na Lei 
11.343/06.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Desde ontem, os 430 
veículos de transporte esco-
lar cadastrados na Superin-
tendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob) já 
podem passar pela vistoria, 
conforme determina o Códi-
go de Trânsito Brasileiro. A 
medida tem como objetivo 
garantir mais segurança de 
vida aos estudantes.

Segundo informações da 
Semob, a inspeção 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), obedecen-
do a um cronograma de qua-
tro semanas por ordem de 
registro 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.

Durante a fiscalização, 
são observados itens de se-
gurança, equipamentos obri-
gatórios, bem como higiene 
e conforto, sendo exemplos: 
faroletes e sinaleiras, ban-

A inspeção segue até o dia 30 deste mês, na sede da Semob, no Cristo, por ordem de registro 

cos, forros, funilaria, pintura, 
tacógrafo, extintor, pneus, 
cintos de segurança, trava 
das portas, buzina, para-bri-
sas, etc, 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 de escolares.

No processo de vistoria 
também são verificados os 
documentos do veículo e do 
condutor, tais como a car-
teira nacional de habilitação 

(CNH), alvará de licença da 
permissão, certificado de re-
gistro e licenciamento com 
seguro obrigatório, certifi-
cado de verificação do tacó-
grafo, certificado de curso 
de condutor escolar (Con-
forme Resolução do Contran 
168/2004), crachás do per-
missionário e de seus auxi-
liares como os de acompa-
nhante e motorista auxiliar.

Após ser aprovado, o 
veículo recebe um selo ade-
sivo na cor lilás, correspon-
dente à vistoria do primeiro 

semestre do ano, que é afi-
xado no para-brisa diantei-
ro. A Semob recomenda aos 
pais dos alunos que antes de 
contratar o serviço procurem 
informações junto à Divisão 
de Transportes (3218-9350) 
para confirmar se o veículo 
está devidamente cadastrado 
e regularizado. “Dessa forma, 
a pessoa que está contratan-
do o serviço terá a garantia de 
que o veículo está cadastrado 
e foi aprovado na vistoria”, 
disse o chefe da DTRA, Leo-
nardo Albuquerque Campos.

As ações preventivas da 
Polícia Militar no primeiro fim 
de semana de 2015 foram mar-
cadas pela apreensão de 21 
armas de fogo nas cidades de 
João Pessoa, Aroeiras, Pedras 
de Fogo, Brejo do Cruz, Campi-
na Grande, Queimadas, Bayeux, 
Cabedelo e Baía da Traição. 

Os dados são da intranet 
(rede interna) da corporação 
e analisam as ocorrências re-
gistradas das 19h da última 
sexta-feira até a madrugada 
de ontem, período em que 18 
pessoas foram flagradas du-
rante as abordagens portan-
do uma e até duas armas, em 
alguns casos. A maior parte 
das apreensões foi realizada 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa, com 13 armas 
retiradas de circulação, sen-
do nove na capital, três em 

Bayeux e uma em Cabedelo. 
Na madrugada de ontem, 

na cidade de Bayeux, policiais 
da 4ª Companhia Indepen-
dente interceptaram uma 
moto, no bairro Mário An-
dreazza, e prenderam Eduar-
do da Silva Castro, de 20 anos, 
com um revólver calibre 38. 
Os policiais receberam infor-
mações de que o suspeito es-
tava procurando uma pessoa 
com quem tinha uma desa-
vença, para matá-la. O caso foi 
encaminhado para a 6ª Dele-
gacia Distrital, em Santa Rita.

Ainda durante a madru-
gada dessa segunda-feira, na 
cidade de Aroeiras, no Agreste 
paraibano, policiais do 10º Ba-
talhão apreenderam dois revól-
veres calibre 38 durante abor-
dagem realizada a duas motos. 
As armas estavam com Valdeci 

Gomes de Andrade, de 31 anos, 
e Geraldo Lopes de Souza, 49.

No presídio
Uma das armas apreendi-

das pela Polícia Militar, neste 
fim de semana, foi dentro de 
um dos pavilhões da Peniten-
ciária Flósculo da Nóbrega (o 
Róger), em João Pessoa. Po-
liciais do Choque realizaram 
uma revista nos pavilhões da 
unidade após controlarem tu-
multo provocado pelos presos 
e encontraram nas celas um 
revólver calibre 38, espetos, ce-
lulares e instrumentos artesa-
nais para o consumo de drogas.

As ações da Polícia Mi-
litar seguem intensificadas, 
com reforço principalmente 
nas regiões litorâneas por 
causa do aumento do fluxo 
de turistas no Estado.

Polícia apreende 21 armas 
no fim de semana no estado

AÇÕes intensiFiCAdAs

rondAs PoLiCiAis

PM prende acusados de tráfico 
com maconha, cocaína e crack

Dez pessoas foram deti-
das, no fim de semana, sus-
peitas de roubos e furtos em 
Campina Grande, Baía da Trai-
ção, Mataraca e João Pessoa. O 
balanço, que foi divulgado na 
manhã de ontem pela Polícia 
Militar, mostra que em Cam-
pina Grande foram quatro pri-
sões por esse tipo de crime.

Uma delas ocorreu na 
madrugada do sábado (3), 
no bairro das Malvinas, onde 
policiais militares impediram 
o furto à Igreja Católica Jesus 
Libertador e prenderam, em 
flagrante, Joelton Rocha Sou-
za, de 33 anos. Ele tinha aca-
bado de arrombar os portões 
da igreja e estava com duas 
caixas de som do altar, mas foi 
interceptado pelos policiais 
no momento em que se prepa-
rava para fugir com os objetos 
por um terreno baldio. 

O acusado foi autuado 
por furto na Central da Polí-
cia Civil. No município, ainda 
foram registradas prisões por 
roubo na Estação Velha, em 
Bodocongó e na Liberdade.   

Outras duas pessoas fo-
ram detidas realizando arras-
tões na Baía da Traição, Litoral 
Norte do Estado. Jailson Silva, 
de 23 anos, e um adolescente, 
de 17, foram pegos com um 
revólver calibre 22 e um cani-
vete. Os dois foram apresen-
tados na Delegacia da Polícia 
Civil, em Mamanguape.

Dois adolescentes, de 14 
e 16 anos, foram apreendidos, 
na noite do sábado, após reali-
zar um assalto utilizando uma 
arma de brinquedo, no Valen-
tina, em João Pessoa. Os jovens 
tinham roubado o celular de 
uma enfermeira. Eles foram 
encaminhados para a Delega-
cia da Infância e da Juventude.

Dez suspeitos de 
roubos e furtos 
são presos em 
quatro cidades

Foto: Edson Matos
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Equipe do 2º mandato toma posse
RefoRma administRativa
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novo ministro da fazenda 
assume possível risco de 
aumento nos tributos
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Governador empossou 
secretários e dirigentes 
de órgãos e estatais

“Estamos aqui inician-
do um novo governo e va-
mos fazer mais com me-
nos recursos e com a ética. 
Nenhum de nós é dono de 
qualquer cargo público e 
nossa permanência depen-
de da ética e do respeito ao 
dinheiro público e à popula-
ção paraibana. Não estamos 
aqui para agradar ninguém, 
mas para fazer o que é certo, 
porque quando não se faz a 
coisa correta, quem paga a 
conta é quem menos tem e 
precisamos preparar o Es-
tado para os que mais preci-
sam”, disse o governador Ri-
cardo Coutinho ao dar posse 
aos novos auxiliares entre 
secretários de Estado, se-
cretários executivos e diri-
gentes de órgãos, de empre-
sas públicas e autarquias. 
A cerimônia aconteceu na 
manhã de ontem no Teatro 
Paulo Pontes do Espaço Cul-
tural, em João Pessoa.

O governador ressal-
tou que é preciso coragem 
para realizar o trabalho do 
segundo mandato. “Esse é 
um trabalho para homens 
e mulheres que têm cora-
gem. Acredito que escolhi 
uma grande equipe e tenho 
confiança em todos, mas a 
nossa relação, independen-
te da amizade, será de co-
branças múltiplas para que 
a Paraíba avance. É só isso 
que espero de vocês”, disse.

Os secretários já assu-
miram as pastas com uma 
missão. Eles terão que apre-
sentar dentro de dez dias 
um plano de racionalização 
financeira de cada uma das 
pastas. O que o governador 
quer saber é quais obras es-
tão paradas e quais os moti-
vos. Ele alertou que se uma 
empresa não tiver capacida-
de para tocar uma obra, terá 
que sair, porque o Estado 
vem pagando em dia. O go-
vernador Ricardo Coutinho 
também solicitou um calen-
dário para inauguração das 
dezenas de obras que estão 
sendo realizadas pelo seu 
governo, de Cabedelo a Ca-
jazeiras.

“Vamos evitar o máxi-
mo de desperdício do di-
nheiro público e trabalhar 
com responsabilidade e 
respeito no atendimento à 
população. Terminamos a 
primeira gestão com todas 
as contas pagas, atingimos 
todos os indicadores de saú-
de, educação e superávit, e 
estamos preparados para 
enfrentar esta nova gestão, 
que será difícil”, destacou.  

O governador observou 
que o Estado tem gastado 
muito com locação de veí-
culos e imóveis. Ele lembrou 
a intervenção do Ministério 
Público no prédio da admi-
nistração na Epitácio e pre-
tende diminuir em 20% os 
gastos com veículos e 30% 
com imóveis. Ele convocou 
todos os secretários para di-
minuir essas despesas, num 
trabalho coordenado pelas 
Secretarias de Finanças e 
Administração.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Ao falar pela nova 
equipe, o secretário 
de Estado de Governo, 
Efraim Moraes (DEM), 
disse que o grande de-
safio deste segundo 
mandato de Ricardo é 
superar a gestão ante-
rior e que todos farão 
parte desse processo. 
“Comandados por vossa 
excelência, somos men-
sageiros da vontade e 
dos anseios de quase 4 
milhões de paraibanos”, 
afirmou Efraim concla-
mando toda a popula-
ção a avançar junto com 
o Governo Ricardo Cou-
tinho.

Ricardo destacou a 
importância dos secre-
tários trabalharem com 
planejamento e metas e 
acrescentou que vai im-
plantar ainda este ano 
um sistema de gestão e 
monitoramento e resul-
tados para criar uma ló-
gica de planejamento e 
metas para o futuro. “Os 
novos secretários devem 
compreender que pre-
cisamos alcançar deter-
minados resultados, já 
que ocupamos cargos 
para servir à população 
com ética, respeito ao 
dinheiro público e mui-
to trabalho para melho-
rarmos os serviços ofe-
recidos à população”, 
orientou.   

O governador apro-
veitou para agradecer o 
trabalho de todos que 
participaram da primeira 
gestão e aos que esta-
vam sendo empossados. 
E falou novamente sobre 
a formação do Conselho 
de Transparência Públi-
ca, que terá o objetivo 
de inserir a sociedade na 
tarefa de fiscalizar a apli-
cação dos recursos públi-
cos conjuntamente com 
os órgãos de controle.   

A vice-governadora, 
Lígia Feliciano, em seu 
discurso, afirmou que 
equipe do Governo do 
Estado é composta por 
pessoas competentes e 

Secretários deverão atuar com 
planejamento e metas a cumprir

desafio Constante

Os secretários e dirigentes 
de órgãos e estatais empossa-
dos ontem pelo governador Ri-
cardo Coutinho se mostraram 
motivados a cumprir o plano 
de racionalização, metas e ges-
tão anunciado pelo chefe do 
Executivo. Em pronunciamen-
to, João Azevedo destacou a 
importância do momento vivi-
do por ele e pelos demais cole-
gas. “Estamos tendo a oportu-
nidade de, neste momento, nos 
tornarmos servidores públi-
cos. A partir de agora, teremos 
de ser secretários 24 horas 
por dia, sete dias por semana. 
Não dá para ter folga”, afirmou, 
ressaltando que todos devem 
estar motivados na busca de al-
cançar as metas estabelecidas 
e traçar ações que busquem o 
desenvolvimento igualitário do 
Estado. 

A secretária da Saúde, 
Roberta Abath, disse que uma 
das metas é dar continuação 
às ações que foram implemen-
tadas nos últimos quatro anos. 
“Vamos priorizar as redes re-
gionalizadas de atenção à Saú-
de ainda mais, com equidade e 
a devida ética. Vamos concreti-
zar ainda mais os princípios do 
Sistema Único de Saúde, que 
é a universalidade do atendi-
mento à saúde, com integrali-
dade”, afirmou. 

Já o secretário da Educa-
ção, Aléssio Trindade, ressal-
tou que uma das prioridades 
da pasta é buscar a integração 
do Ensino Médio com a Edu-
cação Profissional. “Além de 
darmos continuação às ações 
bem-sucedidas que já vêm sen-
do feitas, vamos avançar na im-
plantação de uma maior arti-
culação do Ensino Médio com a 
Educação Profissional. Vamos 
implantar as escolas técnicas 

e promover ainda a articulação 
das Universidades Federais da 
Paraíba, da Universidade Esta-
dual da Paraíba, com o nosso 
Ensino Médio”, disse. 

Aléssio Trindade enalte-
ceu a decisão do Governo do 
Estado ao criar a Secretaria 
Executiva de Gestão Pedagógi-
ca e a Secretaria Executiva de 
Logística e Suprimentos. “Creio 
que tenha sido uma estratégia 
muito feliz por parte do go-
vernador Ricardo Coutinho ao 
criar essas duas secretarias. 
Sem sombra de dúvidas, esse 
desmembramento vai permi-
tir que avancemos ainda mais 
na agilidade que precisamos 
ter com a educação do Estado, 
como a entrega de fardamento 
no tempo correto. É um sal-
to de qualidade significativo”, 
pontuou. 

O secretário da Agricultu-
ra Familiar, Lenildo Moraes, fa-
lou das expectativas à frente da 
pasta e enfatizou que um dos 
grandes desafios é desenvolver 
as potencialidades econômicas 
do Semiárido paraibano. “O 
Governo da Paraíba inova mais 
uma vez ao criar uma secreta-
ria de peso, uma secretaria que 
vai ter duas temáticas: a Agri-
cultura Familiar e o Semiárido. 
Vamos traçar uma estratégia 
acerca daquilo que nós já te-
mos, buscar novas ações para 
colaborar com o desenvolvi-
mento do Estado com a agri-
cultura familiar e incrementar 
as potencialidades do Semiá-
rido. Temos o grande desafio, 
que juntos vamos alcançar, de 
criar emprego e renda no Se-
miárido paraibano. Temos de 
estruturar a agricultura fami-
liar, um dos segmentos mais 
importantes da agricultura pa-
raibana”, afirmou. 

Trabalho será feito sem 
folgas, diz João Azevedo

24h PoR dia

Auxiliares terão já nos primeiros dias de trabalho a missão de apresentar um plano de racionalização financeira; meta é enxugar os gastos na máquina pública

comprometidas com o 
futuro da Paraíba. ”Aqui 
estão homens e mulhe-
res dispostos a se enga-
jar nesta luta de continu-
ar construindo, no nosso 
Estado, um futuro me-
lhor para nossos filhos 
e nossos netos”, disse. 
Ela aproveitou para dei-
xar uma mensagem de 
motivação, lembrando 
que o trabalho público 
deve ser exercido como 
um “sacerdócio”, sendo 
tratado com zelo e sa-
bedoria. E ainda deixou 
claro que deseja traba-
lhar em parceria com a 
equipe, colocando-se à 
disposição para todos 
os momentos que forem 
necessários. 

O secretário de In-
fraestrutura, Recursos 
Hídricos, Meio-Ambiente 
e Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo, destacou 
a missão de cada secre-
tário de contribuir para 
que este segundo man-
dato seja melhor do que 
o primeiro. “Temos que 
comparar e superar a nós 
mesmos. Não temos o di-

reito de errar, para isso é 
necessário muita deter-
minação e compromisso 
com mais de 3,7 milhões 
de paraibanos que espe-
ram de nós, servidores 
públicos”, exortou.    

Mais de 70 secretá-
rios, secretários execu-
tivos e presidentes de 
órgãos tomaram posse 
em solenidade bastan-
te prestigiada. Além dos 
auxiliares que já haviam 
sido anunciados, também 
tomaram posse o coorde-
nador do PAC na Paraíba, 
Robson Barbosa, e foram 
confirmados Tibério Li-
meira como secretário 
de Juventude, Esporte 
e Lazer e na Secretaria 
Executiva do Empreen-
der Paraíba, José Marcos 
como executivo de Es-
porte, Sandra Marrocos 
na presidência da Funda-
ção do Desenvolvimento 
da Criança e do Adoles-
cente Alice de Almeida 
(Fundac) e Cassandra Fi-
gueiredo no Instituto do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Pa-
raíba (Iphaep).

Secretário de Infraestrutura afirma que não terão descanso

Efraim destaca que comparativo será com gestão anterior

foto: Evandro Pereira
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Levy prega disciplina fiscal para 
crescimento econômico sustentável
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Nem toda 
revolução é boa

Revolução é um termo bastante utilizado na política 
moderna quando se quer impor uma quebra nos parâ-
metros atuais. Mulheres e homens que verdadeiramente 
revolucionaram a história se contorceram em seus túmulos 
quando ouviram a recém-empossada ministra da Agricul-
tura, Kátia Abreu, dizer que recebeu a missão de “revolucio-
nar” a pasta.

Esse tipo de mudança que está por vir é tudo o que o 
Movimento Sem Terra não precisa. Em entrevista concedi-
da ao jornal Folha de S.Paulo, a nova ministra disse que o 
Brasil não precisa acelerar a reforma agrária e ainda que no 
país “latifúndio não existe mais”. Entre tantos nomes ques-
tionados pela esquerda o de Kátia Abreu já era, nos últimos 
dias do ano passado, o mais temido.

Claro que a presidente Dilma Rousseff saiu de uma 
eleição apertada e precisava acomodar vários partidos na 
sua equipe para abrandar a centro-direita e tentar manter a 
governabilidade. O segundo ponto ela já provou que conse-
guiu, com a escandalosa alteração da meta fiscal para 2014, 
ainda no primeiro mandato. O Congresso está no papo, 
mas é um jogo que por ora não se encerra. Como se diz no 
Nordeste, é um tipo ‘puxa-encolhe’. Assim estão justificados 
outros nomes como Kassab para Cidades e Cid Gomes para 
Educação.

Mas vale lembrar também que Dilma foi reeleita com 
os votos das minorias. De sem-terra, ciganos, quilombolas 
e tantos outros movimentos sociais. Venceu com os votos 
da esquerda que relutava em aceitar os abusos do PT mas 
preferia isso do que o retorno da tucanada ao poder. Che-
gou ao segundo mandato com sufrágios de militantes e de 
descontentes. 

Essa revolução proposta por Kátia Abreu não nos inte-
ressa. Não serve. Revolução tentou João Goulart ao propor 
uma reforma agrária instantânea, uma rasteira nos em-
presários que sucatearam as linhas de trem no Brasil para 
mapear o país com rodovias, fardo deixado por Juscelino 
que só beneficia montadoras de automóveis. 

Então, de todos os que se remexem debaixo da terra, 
Jango é o mais sofrido. Entre suas propostas pela reforma 
agrária estava a de desapropriar todas as terras próximas a 
rodovias federais. Algo tão revolucionário que desencadeou 
o Golpe Militar de 1964 e afundou a nação em uma ditadu-
ra que durou 21 anos. Jango também era próximo das Ligas 
Camponesas. Perigoso demais para a direita e para todos os 
supostos benfeitores que aí estão até hoje. 

Revolução na educação
O novo ministro da Educação, Cid Gomes, chega 

contestado por ser um indicado político, e não técnico. 
Tem no currículo o bom resultado como prefeito de Sobral, 
no interior do Ceará, mas começa o mandato concedendo 
entrevistas sempre se esquivando, dizendo que não é chefe 
de Executivo, mas auxiliar de governo. Fala das missões a 
cumprir e da reforma no Ensino Médio. O termos “federa-
lização da educação de base” e “ensino superior” são proibi-
dos. Fiquemos de olho!

Revolução na saúde
Médicos recebem propina para realizar procedimen-

tos desnecessários. A máfia das próteses apresentada 
no último domingo pelo Fantástico é a ponta do iceberg. 
Não há compromisso com o indivíduo. É preciso revirar 
também a indústria farmacêutica, de marcapasso, e tantas 
outras. São esses profissionais que tanto bradaram contra o 
programa Mais Médicos? Atender a população em cidades 
de interior eles não querem. O juramento de Hipócrates 
perdeu o sentido.

Revolução na política
Choque de gestão é nomear auxiliares já exigindo que 

gastem menos, porque o dinheiro é público e se for mal 
gasto vai faltar justamente para quem mais precisa. Mu-
dança é começar um mandato pedindo mais transparência 
e instalando as condições necessárias para que as institui-
ções fiscalizem o próprio trabalho. A revolução acontece 
quando cada funcionário público honra o erário cumprindo 
seu dever como deve, e ainda quando cada cidadão rejeita 
a corrupção, por menor que seja, exercendo sua cidadania 
pela coletividade. A Paraíba dá exemplo.

Novo ministro da Fazenda 
não descartou o risco de 
aumento nos tributos

Foto: Agência Brasil

O equilíbrio das contas 
públicas é condição indispen-
sável para manter a justiça 
social e ampliar o desenvolvi-
mento do país, disse há pouco 
o novo ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy. Em discurso ao 
assumir o cargo, ele ressaltou 
que o ajuste fiscal estimula os 
investimentos e a geração de 
empregos, ao recuperar a cre-
dibilidade na economia.

“Restam poucas dúvidas 
de que, mais uma vez, a demo-
cracia brasileira deu prova de 
excelência ao reafirmar o con-
senso imperativo da disciplina 
fiscal para o crescimento eco-
nômico social e o desenvolvi-
mento sustentável”, declarou 
Levy. “O equilíbrio fiscal é 
indispensável para ampliar 
oportunidades para o povo, 
principalmente para os mais 
jovens. É a chave para cresci-
mento do crédito, que permite 
aos empreendedores investir 
e gerar empregos”, completou.

O novo ministro não 
descartou a possibilidade de 
aumento de tributos para rea-
linhar as contas públicas. “Pos-
síveis ajustes de tributos serão 
considerados, especialmente 
aqueles usados para estimular 
a poupança doméstica e cor-

rigir desbalanços tributários 
entre os setores”, ressaltou.

Levy anunciou ainda os 
novos secretários da pasta. 
Tarcísio Godoy ocupará a Se-
cretaria Executiva e será o nú-
mero dois do ministério. Jorge 
Rachid voltará a comandar a 
Secretaria da Receita Federal. 
O secretário do Tesouro Na-
cional será Marcelo Santilli 
Barbosa. O novo secretário de 
Política Econômica é Afonso 
Arino de Melo Franco Neto.

O secretário de Assun-
tos Internacionais será o 
diplomata Luís Balduíno. 
Na Secretaria de Assuntos 
Econômicos, foi mantido o 
economista e servidor de 
carreira Pablo Fonseca. A 

procuradora-geral da Fa-
zenda Nacional, Adriana 
Queiroz, também foi manti-
da no cargo. O ex-secretário 
da Receita Federal, Carlos 
Alberto Barreto voltará a 
comandar o Conselho Ad-
ministrativo de Recursos 
Fiscais (Carf), órgão que 
cuida de recursos adminis-
trativos de contribuintes.

O ex-ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, não estava 
presente à cerimônia de trans-
missão de cargo. Ele foi repre-
sentado pelo secretário execu-
tivo da pasta, Paulo Caffarelli, 
que citou medidas tomadas 
em dezembro para conter gas-
tos públicos, como a restrição 
à concessão do seguro-desem-

prego e a diminuição dos sub-
sídios ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES).

Caffarelli alegou que 
a extensão do prazo para 
o pagamento do seguro-
-desemprego não retira di-
reitos dos trabalhadores. 
Ele também lembrou que a 
política de aumento de gas-
tos públicos para estimular 
a economia ajudou o Brasil 
a manter o desemprego no 
menor nível da história. No 
entanto, disse que chegou 
o momento de reequilibrar 
as contas públicas e ressal-
tou que 2015 será o ano do 
ajuste fiscal.

*Colaborou André Richter

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil

Governo registra 
primeiro déficit 
na balança desde 
o ano 2000

A balança comercial – di-
ferença entre exportações e 
importações – teve déficit de 
US$ 3,93 bilhões em 2014, 
segundo divulgou há pouco 
o Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio 
Exterior. A balança encerra 
2014 com o primeiro déficit 
anual desde 2000. O déficit já 
estava previsto pela pasta.

Em valores, o déficit é o 
maior desde 1998, quando 
foi registrado saldo negati-
vo de US$ 6,623 bilhões. Em 
1999, o resultado também 
foi deficitário em US$ 1,288 
bilhão, e o último déficit co-
mercial, de US$ 731,74 mi-
lhões fora registrado no ano 
2000. A partir de então, fo-
ram 13 anos ininterruptos de 
resultados positivos.

Apesar do superávit 
de US$ 293 milhões em de-
zembro, o desempenho de 
novembro, que registrou o 
pior déficit da história para 
o mês, enterrou as chances 
de a balança fechar o ano 
com as exportações supe-
rando as importações. De 
janeiro a novembro do ano 
passado, a balança comer-
cial acumulou déficit de 
US$ 4,22 bilhões, o maior 
para o período desde 1998.

Os principais países de 
origem das importações fo-
ram a China (US$ 37,3 bi-
lhões), os Estados Unidos 
(US$ 35,3 bilhões) e a Argen-
tina (US$ 14,1 bilhões).

Dilma sanciona para 2015 a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias

COM 32 VETOS

Em posse realizada no Banco Central, Joaquim Levy recebeu cargo do interino Paulo Caffarelli

Mariana Tokarnia 
Repórter da Agência Brasil

Entre os vetos, presidente derrubou medida de transparência

A presidente Dilma Rous-
seff sancionou, com vetos, a 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO)  de 2015. A lei 
orienta a elaboração do Or-
çamento e define as metas e 
prioridades para a equipe eco-
nômica neste ano, entre elas, a 
meta do superávit primário.

De acordo com o texto 
sancionado, a meta do supe-
rávit primário – economia do 
governo para pagamento de 
juros da dívida – é R$ 55,279 
bilhões ou 1% do Produto In-
terno Bruto (PIB), soma de to-
das as riquezas do país.

Já a meta de superávit 
primário para o setor público 
consolidado não financeiro é 
R$ 66,3 bilhões (Governo Cen-
tral, Estados e municípios), já 
descontados R$ 28,6 bilhões 
relativos a restos a pagar do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

Dilma fez 32 vetos ao tex-
to, entre eles, o artigo que am-
pliava o rol de prioridades do 
governo para 2015 para além 
do PAC e do Programa Brasil 
sem Miséria. Na justificativa 
de veto, o Executivo argumen-
ta que a medida “desorgani-
zaria os esforços do governo 
para melhorar a execução, 
monitoramento e controle de 
suas prioridades já elencadas, 
afetando, inclusive, o contexto 
fiscal que o país enfrenta”.

Outro trecho vetado pre-
via a publicação bimestral de 
demonstrativos com deta-
lhamento de financiamentos 
acima de R$ 500 mil conce-
didos a Estados, municípios 

e governos estrangeiros. O 
governo “não dispõe de in-
formações sobre a execução 
física dos projetos financia-
dos a Estados, municípios e 
governos estrangeiros, infor-
mações essas que são de do-
mínio apenas dos tomadores 
de crédito”, de acordo com a 
mensagem de veto.

Dilma também vetou a 
concessão de auxílio-moradia 
a delegados e agentes da Polí-
cia Federal que atuam em fai-
xas de fronteira, incluída 
no texto da LDO pelo 
Congresso, e uma 
emenda que deter-
minava que o Exe-
cutivo informasse 
ao Congresso, aos 
órgãos de contro-
le e publicasse na 
internet valores de-
vidos pelo Tesouro 
Nacional ao Fundo 
de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS).

Para vetar essa 
emenda, Dilma 
argumen-
tou que 
“ o s 
dis-
po-

sitivos criaram conceitos para 
fatos contábeis inexistentes, 
prevendo um tratamento ina-
dequado à matéria, além de se 
estar em desacordo com o dis-
posto na Lei de Responsabili-
dade Fiscal, na Lei Orçamen-
tária Anual e no Decreto de 
Programação Orçamentária e 
Financeira”.

A sanção da LDO e as 
mensagens de vetos foram pu-
blicadas em edição extra do Di-
ário Oficial da União da última 

sexta-feira, 2. A 
lei é assi-

nada por 
Dilma e 
p e l o s 
n o v o s 
minis-
tros da 
Fazen-
da, Jo-
aquim 

Levy, e 
do Plane-

j a m e n to , 
Nelson Bar-
bosa. 
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Kátia Abreu disse ainda 
que a reforma agrária não 
precisa ser feita em massa

Ministra diz que não há latifúndio 
no país e é criticada por entidades

Entidades ligadas aos 
trabalhadores rurais repu-
diaram as declarações da 
nova ministra da Agricultu-
ra, Kátia Abreu (PMDB), nas 
quais ela disse que “não há 
latifúndio” no Brasil e que 
a reforma agrária não pre-
cisa ser feita “em massa”. 
Para Alexandre Conceição, 
da coordenação nacional do 
MST, as declarações da mi-
nistra negam sua própria 
existência. “Ela está negando 
sua própria existência por-
que ela é uma latifundiária 
clássica”, afirmou.

Em entrevista publicada 
ontem pelo jornal “Folha de 
São Paulo”, a ministra negou 
a existência de latifúndios no 
país. “Latifúndio não existe 
mais”, disse a ministra, que é 
presidente licenciada da Con-
federação Nacional da Agri-
cultura (CNA), entidade ligada 
a agricultores e pecuaristas.

Alexandre Conceição diz 
que a declaração de Kátia 
mostra desconhecimento da 
ministra em relação à realida-
de do setor e que sua presen-
ça no ministério é perigosa 
para a administração petista. 
“Uma ministra que veio cui-
dar da agricultura com um 
pensamento atrasado e não 
reconhecendo a realidade 
agrária é um perigo para o 
governo Dilma. Ela (Kátia 
Abreu) é, sim, latifundiária”, 
disse Conceição.

Esta não é a primeira vez 
que o MST se manifesta con-
trariamente a Kátia Abreu 
desde que seu nome come-
çou a ser especulado para 
assumir o Ministério da Agri-
cultura. No dia 15 de dezem-
bro do ano passado, em reu-
nião com a presidente Dilma 
Rousseff (PT), integrantes da 
direção do MST repudiaram 
a indicação da peemedebista 
para a pasta da Agricultura.

Kátia participou ontem 
da cerimônia de transmis-
são de cargo na sede do 
ministério. Ela recebeu o 
comando da pasta do ex-mi-
nistro Neri Geller.

Edmundo Rodrigues, da 
coordenação nacional da CPT 
(Comissão Pastoral da Terra), 
disse que as declarações de 
Kátia são “uma asneira total” 
e que manifestações como a 
da ministra “acirram ainda 
mais a violência no campo”.

“É uma asneira total. 
Parece que a ministra está 
jogando pedra na Lua. Dizer 
que não há latifúndio no Bra-
sil é uma inverdade e a gen-
te precisa desmentir porque 
senão as pessoas começam a 
achar que o que ela está fa-
lando tem base na realidade, 
e não tem”, afirmou.

FOTO: Reprodução/Internet
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Kátia Abreu

participou ontem 

da cerimônia de 

transmissão de 

cargo na sede

do Ministério

da Agricultura

Kátia Abreu recebeu duras críticas de entidades ligadas aos trabalhadores rurais, que classificaram a nova ministra da Agricultura como “latifundiária clássica”

O Governo  Federal anunciou on-
tem medidas para ampliar a segurança 
na comercialização de próteses, órteses 
e materiais especiais e a estruturação do 
plano de ação para prevenção de irre-
gularidades no setor. O Ministério da 
Saúde vai atuar nestes casos em conjun-
to com o Ministério da Justiça, que vai 
colocar a PF (Polícia Federal) para inves-
tigar e punir os envolvidos.

O anúncio foi feito depois de de-
núncia do programa “Fantástico”, da 
“TV Globo”, feita no último domingo, 
que mostrou esquemas entre empresas 
fabricantes de próteses, médicos e di-
rigentes de hospitais em cinco Estados 
brasileiros. Os médicos recebiam comis-
sões das empresas pelo uso dos dispositi-
vos médicos em cirurgias e os dirigentes 
emitiam notas superfaturadas.

Além de colocar a PF para investi-
gar, as denúncias deverão ser encami-

nhadas para a Secretaria de Defesa do 
Consumidor e ao Cade (Conselho Ad-
ministrativo de Desenvolvimento Eco-
nômico) para apurar a possibilidade 
de formação de cartel na comercializa-
ção das próteses, e à Receita Federal 
para a investigação dos suspeitos.

Segundo o ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, esta situação tem se 
transformado em um desafio na sus-
tentabilidade dos sistemas de saúde 
do país, pois causam prejuízos ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

“É inaceitável que se possa ter si-
tuações que geram tanto prejuízo ao 
SUS e aos pacientes”, afirmou Chioro.

“Medidas têm que ser tomadas 
com vigor para além de punir os res-
ponsáveis, sanar os problemas no fu-
turo, afirmou o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, que partici-
pou do anúncio.

Governo vai apurar denúncia 
contra a máfia das próteses

MATÉRIA do FAnTÁSTICo

O Brasil poderá atin-
gir novo recorde na safra de 
grãos 2014/2015, superan-
do 200 milhões de toneladas, 
mesmo com as incertezas 
climáticas e as tendências de 
queda na liquidez e elevação 
dos juros no mercado inter-
nacional (com impacto sobre 
os preços das commodities).

A expectativa é da So-
ciedade Nacional da Agri-
cultura (SNA) para quem o 
recorde histórico é decor-
rente de um “pequeno cres-
cimento” na área plantada e 
“melhoria da produtivida-
de”. Em entrevista à Agência 
Brasil, o presidente da SNA, 
Antonio Avarenga, disse 
que o crescimento, mesmo 
em meio a adversidades, é a 
prova de que o agronegócio 

responde bem às ações do 
governo, como incentivos 
fiscais e planos específicos.

Alvarenga adiantou 
que a entidade prevê cres-
cimento de 1,5% da área 
destinada ao plantio e pro-
dução 4% superior à safra 
anterior, em parte por causa 
do maior aproveitamento 
da safra graças à melhoria 
de processos tecnológicos 
no campo.

Safra de grãos pode superar 
200 milhões de toneladas 

PREVISÃo dA SnA

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

O governo alemão e a Co-
missão Europeia deram decla-
rações de apoio ontem à per-
manência da Grécia na zona 
do euro, que entrou em debate 
depois que o país, uma das eco-
nomias mais fracas do bloco, 
entrou em severa crise política.

“Desde o início, a polí-
tica do governo federal foi 
de estabilizar e fortalecer 
a zona do euro, incluindo a 
Grécia”, disse o porta-voz do 
governo, Steffen Seibert.

A declaração é uma rea-

ção a informações divulga-
das pela revista Der Spiegel 
no fim de semana, segundo 
as quais a Alemanha estaria 
disposta a aceitar que a Gré-
cia saísse da zona do euro.

No última domingo, após a 
Spiegel afirmar que Merkel via 
a saída da Grécia como “quase 
inevitável”, o vice-chanceler fe-
deral alemão, Sigmar Gabriel, 
declarou que Berlim quer  que 
o país permaneça na zona do 
euro e que não há planos de 
contingência para o contrário.

Grécia não vai sair da 
zona do euro, diz a UE

CRISE EConÔMICA

Havana (AFP) - O governo 
de Cuba convocou ontem elei-
ções para o dia 19 de abril des-
te ano, para escolher 14.500 
delegados às assembleias mu-
nicipais.

“Estas eleições  serão ce-
lebradas no domingo, 19 de 
abril de 2015, e em segundo 
turno no dia 26 de abril nas 
circunscrições em que ne-
nhum dos candidatos tenha 
obtido mais de 50% dos votos 
válidos emitidos”, destacou a 
convocação do Conselho de 
Estado, órgão máximo do go-
verno cubano, publicada no 
jornal oficial Granma.

O sistema de Poder Po-
pular, vigente desde 1976, 
estabelece eleições munici-
pais a cada dois anos e meio 
com participação de todos os 
maiores de 16 anos, inclusive 
membros de corpos armados. 
No total, são oito milhões de 

eleitores de uma população de 
11,1 milhões de habitantes.

Os candidatos a vereador 
são previamente propostos ‘a 
mão erguida’ nas assembleias 
dos bairros.

Em Cuba, o voto não é 
obrigatório, mas os simpati-
zantes do governo comunista 
votam e fazem campanha, por-
ta a porta, para que seus vizi-
nhos participem das eleições.

As autoridades defendem 
o sistema eleitoral cubano 
como “o mais democrático e 
transparente” do mundo, mas 
os opositores o desqualificam, 
afirmando que embora o go-
vernista Partido Comunista 
(único) não apresente candi-
datos, o mesmo supervisiona 
o processo e assegura, com 
sua influência e o voto de seus 
militantes e simpatizantes, 
que nenhum dissidente se 
candidate.

Cuba convoca eleições 
municipais para abril

ESCoLHA dE dELEGAdoS
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SERRANO-PB NA COPA SÃO PAULO

Apagar vexame de 7 a 0
Time paraibano volta a 
campo hoje para enfrentar 
equipe do São José-SP

Página 22

Árbitros paraibanos 
realizam pré-temporada 
visando Estadual 2015

O Grêmio Serrano volta 
a campo hoje à noite, com o 
objetivo de apagar a má im-
pressão deixada na primeira 
rodada da Copa São Paulo de 
Futebol Junior, quando foi 
goleado pelo São Paulo por 7 
a 0, no último sábado. O time 
paraibano enfrentará o São 
José-SP, a partir das 19h (ho-
rário de Brasília), no Estádio 
Martins Pereira, em São José 
dos Campos, no interior pau-
lista. O adversário do Serra-
no-PB vem de uma vitória 
sobre o São Raimundo, de 
Roraima, por 3 a 1, e divide 
a liderança do grupo V com o 
São Paulo, com 3 pontos.

Segundo o vice-presi-
dente do Grêmio Recreativo 
Serrano, Otamar Almeida, 
a diferença de estrutura e o 
lado psicológico dos atletas 
foram decisivos para  a go-
leada esmagadora diante do 
São Paulo. "A diferença de es-
trutura é uma coisa impres-
sionante. Jogamos contra um 
time profissional, com três 
atletas da Seleção Brasileira 
Sub-20 e com atletas que já 
ganham até R$ 50 mil reais 
por mês. Os nossos atletas 
ficaram sabendo destes de-
talhes momentos antes da 
partida e isso influenciou no 
rendimento deles em campo. 
Cometemos muitas falhas 
que facilitaram as coisas para 
o São Paulo", disse Otamar.

Para o jogo de hoje con-
tra o São José-SP, Otamar 
está mais otimista. “Não vi 
grandes coisas no time do 
São José. Temos condições 
de enfrentá-lo de igual para 
igual. Eles venceram o São 
Raimundo, que é um time 
bem inferior ao nosso, e 
mesmo assim com a ajuda da 
arbitragem. Teremos outra 
atitude, mesmo jogando con-
tra o time da casa", garantiu 
o dirigente.

O técnico Anderson 
Alves não gostou nada da 
atuação de alguns jogado-
res, principalmente do za-
gueiro Vinícius, que falhou 
seguidamente no jogo. Para 
a partida contra o São José, 
ele recuará o volante Pedro 
para a zaga, no lugar de Viní-
cius, e colocará Kaique como 
volante. O time fez ontem um 
treino apronto num campo 
cedido pela Prefeitura Muni-
cipal de São José.

Botafogo
Diferentemente do Ser-

rano-PB, o Botafogo-PB es-
treou bem na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, empatan-
do em 0 a 0 contra o Nacional 
Paulista, depois de estar ven-
cendo até os 37 minutos do 
segundo tempo. Segundo o 
vice-presidente de esportes 
amadores e olímpicos do Bo-
tafogo, Franco da Nóbrega, a 
equipe só não venceu porque 
foi prejudicada pela arbitra-
gem, que deu um pênalti ine-
xistente contra o clube parai-
bano, já no final da partida. O 
Belo volta a campo amanhã, 
para enfrentar o Goiás.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois da goleada para o São Paulo, os atletas do Serrano-PB  fizeram um treino leve e hoje decidem a sorte na Copa São Paulo de Juniores enfrentando o São José

Amadeu vai à CBF 
discutir campeonato

O presidente e o vice-presidente  da 
Federação Paraibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues e Nosman Barreiro, viajaram ontem, 
ao Rio de Janeiro. Hoje, se reúnem com o 
presidente da CBF Marco Polo Del Nero, para fazer 
parcerias e discutir assuntos administrativos. 
Na pauta, a definição sobre as participações 
de Botafogo, Treze e Campinense no início do 
Estadual/2015, marcado para o próximo dia 
17.  Pelo artigo 101 do Regulamento Geral das 
Competições/2015 os times que participarão 
de competições nacionais só atuarão no mês 
de fevereiro, com o trio ficando de fora da 
disputa no mês de janeiro. 

Curtas

Campinense desiste 
de dois amistosos

Por incompatibilidade de datas entre 
as equipes, o Campinense desistiu dos dois 
amistosos contra o América-RN, marcados 
para os dias 10 e 14 deste mês, em Campina 
Grande e Natal, respectivamente. Diante da 
situação a Raposa acertou para amanhã, às 
16h, um jogo treino, diante do selecionado 
de Itatuba, às 16h, no Estádio Renatão. Para 
este compromisso a diretoria definiu que 
o valor do ingresso custará R$ 10,00 para 
qualquer setor do estádio. Após encarar o 
representante do município paraibano os 
dirigentes devem marcar outro amistoso 
para o próximo final de semana. 

Watteau fala em 
mudanças no Auto

Após o retorno pela terceira vez para 
comandar o Auto Esporte, o novo presidente 
do Auto Esporte, Watteau Rodrigues, frisou 
que a gestão do patrimônio, profissionalizar 
e modernizar a forma de gerir o clube serão 
as principais metas à frente do Alvirrubro 
de Mangabeira. Ele enfatizou também que 
vai regularizar os jogadores que foram 
contratados recentemente para que o 
time possa participar do Estadual/2015, 
que terá início no próximo dia 17. “Iremos 
regularizar o patrimônio do clube e 
administrar com mais profissionalismo 
dentro e fora de campo”, alegou.

O lateral esquerdo Mica, 
38 anos, ex-jogador de Cam-
pinense e Treze, foi sepulta-
do ontem na Bahia. Ele mor-
reu no último domingo, após 
sofrer uma parada cardíaca 
enquanto jogava futebol com 
amigos em Salvador-BA.

De acordo com populares 
que testemunharam o fato, 
Mica " bateu escanteio e caiu 
para o lado, já morto. O irmão 
dele confirmou que foi uma 
parada cardíaca". Natural de 
Feira de Santana, Wilson Ra-
mos de Jesus, conhecido no 
futebol como Mica, estaria 
morando em Piripiri-BA.

Como jogador, o lateral 
esquerdo atuou em várias 

equipes do Nordeste. Sua pri-
meira passagem no futebol 
paraibano foi em 2004, quan-
do vestiu a camisa do Campi-
nense na Série C do Campeo-
nato Brasileiro.

Na temporada seguinte, 
Mica acompanhou a troca de 
time do técnico Maurício Si-
mões, o qual lhe trouxe para 
Campina Grande.

Ambos foram para o Tre-
ze, onde sagraram-se cam-
peão paraibano de 2005 e 
chegaram até a fase de quar-
tas de final da Copa do Bra-
sil, numa histórica campanha 
onde o Galo foi eliminado nos 
pênaltis, em pleno estádio 
Amigão, pelo Fluminense.

Infarto mata campeão pelo Treze
LATERAL ESQUERDO “MICA”

Mica fez história no futebol paraibano e morreu após bater escanteio

A Confederação 
Brasileira de Futebol 
Americano (CBFA) divul-
gou ontem a lista final 
de convocados para o 
amistoso contra o Pana-
má, marcado para o dia 
31 de janeiro. E dos 45 
jogadores selecionados, 
cinco são do João Pessoa 
Espectros, que no final 
do ano passado conquis-
tou o quinto título nor-
destino da sua história e 
foi vice-campeão brasi-
leiro pelo segundo ano 
consecutivo.

Rodrigo Dantas, 
Everton Pingo (ambos 
jogadores ofensivos), 
Igor Nery, Vitor Veloso 
e Flávio Gouveia (todos 
defensivos) vão se juntar 

aos outros 40 convoca-
dos em treinamentos 
nos dias 23 e  24 deste 
mês em Recife. Os cin-
co - e mais Rufo Neto, 
também do Espectros 
- foram convocados an-
teriormente e partici-
param de uma primeira 
fase de treinos no Rio 
de Janeiro. Naquela oca-
sião, a comissão técnica 
da seleção havia convo-
cado 67 atletas. Após os 
cortes, o grupo foi fe-
chado em 45 nomes, que 
seguem para o amistoso 
contra o Panamá.

Com o quinteto se-
lecionado, o Espectros 
foi o terceiro time a ce-
der mais jogadores para 
a seleção Brasileira.

Seleção Brasileira 
terá 5 do Espectros

FUTEBOL AMERICANO

Dando prosseguimento 
à série de amistosos que vem 
realizando na pré-temporada, 
o Botafogo-PB jogará amis-
tosamente, contra o Potiguar
-RN, no próximo domingo, às 
16h, no Estádio Almeidão. O 
confronto será o terceiro teste 
da equipe - nos três primei-
ros o Belo goleou o Sub-20 
Alvinegro (6 a 0) e empatou 
contra o Globo-RN (2 a 2 e 0 
a 0) - visando os desafios do 
Estadual, Nordestão, Copa do 
Brasil e Série C do Brasileirão. 
Os ingressos para o amistoso 
estão sendo vendidos nas lo-
jas de Tambaú e Mangabeira, 
aos preços de R$ 20,00 (som-
bra) e R$ 30,00 (cadeiras), 
com crianças até 12 anos e 
mulheres, R$ 10,00. 

    Com o adiamento do 

Paraibano/2015 para o próxi-
mo dia 17 - estava programa-
do para iniciar no dia 10 de ja-
neiro - a palavra de ordem na 
Maravilha do Contorno é co-
locar o grupo em campo para 
a definição da equipe para a 
estreia, diante do Miramar de 
Cabedelo. Apesar do empate (0 
a 0) do último domingo, contra 
o Globo-RN, no Barretão, em 
Ceará Mirim, no interior nor-
te-rio-grandense, o treinador 
Marcelo Vilar gostou do ren-
dimento dos jogadores em 
campo. Ele frisou que houve 
uma evolução do time com 
perspectivas de melhorar no 
decorrer das partidas. “Eles 
estão se conhecendo e o ren-
dimento melhorou em rela-
ção às partidas anteriores. O 
importante é que está haven-
do uma colaboração do gru-
po que está empenhado em 
dar o melhor”, disse.

Botafogo treina para 
jogo com o Potiguar

AMISTOSO

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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Jailma Sales retorna a SP e 
vai participar de mundiais
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Paraibana recordista 
nos 400m com barreira
projeta pódios em 2015

Apesar do novo presidente da Federação 
Paraibana de Futebol ter dito numa entrevista 
a RCTV que não poderia mudar uma decisão 
do conselho arbitral sobre o Campeonato Pa-
raibano, recentemente, o adiamento do início 
da competição não me surpreendeu, por que 
houve muitos indícios de que isto aconteceria. 
Para ser sincero, o que me causou surpresa 
foi o fato de ter sido apenas por uma sema-
na.  Confesso que esperava por um início no 
mês de fevereiro, o que seria extremamente 
danoso, do ponto de vista financeiro para os 
clubes, que já estão em atividade desde o mês 
de dezembro, e portanto iriam desembolsar 
uma folha salarial sem terem arrecadado 
nada, até o momento.

O motivo do adiamento, oficialmente 
falando, foi a não inscrição de muito joga-
dores junto à CBF, o que neste caso acabou 
beneficiando alguns clubes, que começaram 
a contratar só nos últimos dias, e outros que 
ainda estão contratando. O que me causou 
surpresa realmente foi o fato dos clubes 
de Campina Grande já saberem, com muita 
antecipação, desta decisão, tanto que Treze e 
Campinense já davam como certo amistosos 
para o período que deveria haver a disputa 
do Campeonato Paraibano, de acordo com 
a tabela anterior. Quem não se lembra do 
amistoso marcado pelo Campinense contra o 
América de Natal, para o próximo dia 10, bem 
antes de sair a decisão oficial pelo adiamento?

Analisando pelo lado positivo, o 
adiamento vai proporcionar a nova direção 
da FPF mais tempo para organizar o 
campeonato em vários sentidos, sobretudo 
no financeiro, com a possibilidade de acertos 
com patrocinadores e até uma possível ajuda 
da CBF. Para tanto, o presidente Amadeu 
Rodrigues se encontra hoje com o novo 
presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. 
Na pauta, muitos assuntos do interesse do 
futebol paraibano. 

Não dá para se cobrar nada da nova ad-
ministração no momento. Até porque seria 
ser injusto para com Amadeu, que ainda está 
se informando de muitos dos problemas 
que tem a entidade hoje, e isso leva um bom 

tempo para se ter um quadro geral. Ele terá 
muito trabalho pela frente, e pelo que senti-
mos, em contato com o próprio presidente, 
ele está motivado para  fazer as mudanças 
necessárias ao desenvolvimento do futebol 
paraibano. Desde já, desejamos sucesso a 
Amadeu, que agora ganhou mais tempo para 
arrumar a casa e por em prática seus planos 
administrativos de reformar completamente 
a entidade.

Se não houver mais nenhuma outra 
notícia de adiamento, a bola vai rolar no 
dia 17 deste mês, com o jogo de abertura 
entre o bicampeão paraibano, Botafogo, 
contra o vice-campeão da Segunda Divisão, 
o Miramar. 

Quem retornou ontem 
para São Paulo foi a atleta da 
Seleção Brasileira de Atletis-
mo, a paraibana Jailma Sales 
de Lima, recordista brasilei-
ra dos 400 metros com bar-
reira, levando na bagagem 
muito otimismo para a tem-
porada 2015. Atuando hoje 
pelo São Caetano/Bovespa, 
ela veio passar o final de ano 
em João Pessoa, ao lado da 
família e dos amigos, e a par-
tir de hoje recomeça os trei-
nos em São Paulo, para um 
ano que ela classifica como 
sendo muito competitivo.

"Este será um ano de 
muita competição. Além dos 
campeonatos paulista, GPs 
Brasil e da  Copa do Brasil de 
Atletismo, teremos compe-
tições internacionais muito 
importante para conseguir 
medalhas e manter índice 
visando, principalmente, as 
Olimpíadas de 2016, no Rio 
de Janeiro. Vou participar 
também do Mundial Militar, 
o Mundial de Atletismo, e os 
Jogos Pan-Americanos de To-
ronto", adiantou Jailma Sales.

Segundo a atleta, 2015 
será um ano de muito traba-
lho, mas de muito cuidado 
também, para chegar bem 
em 2016, com o melhor tem-
po possível nas provas, e sem 
contusões que possam atra-

palhar a preparação para as 
Olimpíadas do Rio de Janeiro, 
que provavelmente será a sua 
última, já que tem 28 anos e 
estará com 30, em 2016.

"Tenho que dar tudo de 
mim e usar da minha expe-

riência para conseguir me 
superar nas Olimpíadas do 
Rio de Janeiro, porque cor-
rer em casa será um sonho 
para minha carreira. A pres-
são será muito grande, mas 
posso usar isso também em 

meu favor para conseguir, 
quem sabe um pódio. Não 
quero ir mais apenas par-
ticipar, vou para conseguir 
resultados expressivos, se 
não conseguir, paciência, as 
pessoas que acompanham 

minha carreira sabem do que 
sou capaz", disse a atleta que 
espera superar a maior con-
quista do atletismo paraiba-
no em uma olimpíada, que 
foi um quarto lugar de João 
Batista Eugênio.

Adiamento já previsto

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Nova estrutura
Jailma Sales de Lima vol-

tou para São Paulo animada 
com as novas condições que 
estão sendo oferecidas aqui 
na Paraíba e especialmente 
em João Pessoa para o atle-
tismo. "Olha, a estrutura da 
pista da UFPB hoje é coisa 
moderníssima. Ainda te-
remos a nova pista da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho. 
Além disso, os atletas hoje 
têm o auxílio do Bolsa Atleta 
do Governo do Estado para 
se manter. Confesso que se 
no meu tempo tivesse estas 
condições, jamais sairia da-
qui para São Paulo, porque 
morar aqui ao lado da famí-
lia e dos amigos, na terra da 
gente, seria o máximo e po-
deria render tanto quanto 
rendo hoje em São Paulo", 
disse a atleta.

Jailma espera que em 
breve surjam novos talen-
tos no atletismo paraibano, 
mas lembra que é preciso 
continuar com a política de 
valorização do esporte es-
colar. "É nas escolas que se 
encontram os atletas com 
melhores aptidões para cer-
tos esportes. Foi lá que me 
descobriram e se esses alu-
nos não forem selecionados 
e estimulados, não teremos 
novos grandes talentos, 
mesmo com as condições 
favoráveis do momento", ad-
verte a recordista brasileira 
dos 400 metros com barrei-
ra e provável representante 
do Brasil e da Paraíba nas 
Olimpíadas do Rio de Janei-
ro em 2016.

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução/Internet

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jailma Sales terá várias competiçlões internacionais este ano, mas o seu grande sonho é disputar a Olimpíada de 2016 no Rio

Árbitros realizam pré-temporada
Os árbitros que vão atu-

ar no Campeonato Paraibano 
de 2015, com início previsto 
para o dia 17, participaram 
no último final de semana 
da pré-temporada com ava-
liações teóricas e práticas no 
Centro de Ensino da Polícia 
Militar, em Mangabeira. As 
atividades, iniciadas na sex-
ta-feira(2), e concluídas no 
domingo (4), foram coman-
dadas pelo novo presidente 
da Comissão Estadual de Ar-
bitragem, o ex-árbitro  José 
Renato, e contou com a pre-
sença de 104 profissionais 
entre árbitros e assistentes.

Segundo José Renato, os 
trabalhos foram de funda-

mental importância porque 
serviu de aprendizado para 
os que estão iniciando como 
também de aprimoramen-
to para os já estabelecidos, 
principalmente os do quadro 
da CBF, num total de 12, sen-
do seis árbitros e seis assis-
tentes.

"Fizemos um trabalho de 
alto nível e sem a necessida-
de de instrutores de fora do 
Estado até porque os nossos 
estão altamente capacitados. 
Foram três dias de muita ati-
vidade, quer na sala de aula 
ou no campo de jogo, e o ba-
lanço é altamente positivo. 
Vem aí mais um campeonato 
e tenho certeza que nossos 

árbitros vão fazer o melhor", 
disse, acrescentando que con-
tou com o apoio da nova dire-
toria da FPF e do Sindicato 
dos Árbitros para a realização 
do evento, que contou ainda 
com a presença do ex-árbitro 
Ronaldo Belarmino.

A ex-presidente da FPF, 
Rosilene Gomes, acompa-
nhada do marido Juracy Pe-
dro Gomes e dos filhos San-
dro e Tyrone, prestigiou o 
encerramento dos trabalhos 
no Centro de Ensino, como 
também o presidente Ama-
deu Rodrigues e o vice Nos-
man Barreiro que já tinham 
participado da abertura na 
última sexta-feira.

ARBITRAGEM

Árbitros paraibanos participaram de reciclagem no último final de semana no Centro de Ensino da PM



Equipe inicia a pré-temporada
flamengo
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Atletas se reapresentam 
e quatro reforços são as
novidades no Rubro-Negro

Curtas

Botafogo anuncia
Roger Carvalho

maxi Rodríguez
deixa o grêmio

Cruzeiro reduz a
folha de salários

atacante Hulk com 
Jorge e mateus

São paulo ReCupeRa JogadoReS na BaRRa funda

O Botafogo fechou a contratação 
do zagueiro Roger Carvalho, de 28 anos. 
O jogador estava no Vitória e vai assinar 
contrato de uma temporada com o time 
carioca. Esta é a segunda contratação 
de zagueiro feita pelo Botafogo para 
2015. Allison, ex-Paraná, já havia sido 
anunciado na última semana.

Depois de atuar pelo Vasco no 
segundo semestre de 2014, o meia 
Maxi Rodríguez será reemprestado pelo 
Grêmio. Cogitado para jogar a Libertadores 
pelo Montevideo Wanderers, clube que 
o revelou, o uruguaio confirmou ao 
jornal chileno La Tercera que disputará a 
competição sul-americana.

O atacante paraibano do Zenit, 
Hulk, segue curtindo suas férias na 
Paraíba. Na noite do último domingo, 
o jogador participou do Fest Verão, em 
Cabedelo e chegou a dividir o palco com a 
dupla sertaneja Jorge e Mateus.  Ele está 
desde dezembro em João Pessoa e só 
volta a disputar o Campeonato Russo após 
o rigoroso inverno, mas antes participa de 
jogos pela Liga da Europa.

Apesar da reapresentação do elenco do São Paulo estar marcada para  a próxima quinta-feira, os atletas lesionados 
iniciaram a temporada 2015 mais cedo. Os zagueiros Lucão e Rodrigo Caio, junto dos recém-contratados Breno e Daniel 
se apresentaram no Centro de Treinamento da Barra Funda ontem, e retomaram suas respectivas recuperações antes 

do restante da equipe. Os atletas realizaram exercícios aeróbicos e atividades de fortalecimento muscular sob a supervisão 
do fisioterapeuta do clube. Rodrigo Caio sofreu uma lesão no joelho esquerdo em agosto do ano passado, enquanto Lucão se 
recupera de uma fratura no pé esquerdo que ocorreu em novembro.

O presidente do Cruzeiro, Gilvan 
de Pinho Tavares, disse que o bicampeão 
brasileiro terá uma folha salarial mais enxuta 
em 2015. Saídas de jogadores com altos 
rendimentos foram determinantes para a 
mudança. "Por enquanto, baixamos a folha 
salarial, em relação aos gastos que tivemos 
em 2014. Não podemos falar em valores, 
tampouco no percentual de redução, pois 
isso é assunto interno“, disse.

ambulância atrasa
jogo na Copa Sp

Um erro básico atrapalhou o 
início da rodada dupla do Grupo W da 
Copa São Paulo de Futebol Júnior neste 
domingo na Arena Barueri, na Grande 
São Paulo. Por uma falha da organiza-
ção das partidas entre Grêmio Barueri 
e Rio Branco-AC, marcada para as 19h, 
e Corinthians e Guaicurus-MS, agen-
dada para as 21h, a ambulância obri-
gatória não chegou ao local no horário 
previsto. A Prefeitura de Barueri, que 
administra o estádio, é a responsável 
por disponibilizar uma ambulância 
para eventuais emergências durante 
as partidas na Arena. Procurados pela 
reportagem, os responsáveis não 
foram encontrados. Uma ambulância 
foi contratada às pressas pela organi-
zação do torneio para que a rodada do 
grupo não fosse adiada. Com o atraso, 
a partida entre Barueri e Rio Branco, 
que começaria às 19h, teve início 
apenas às 19h40. 

O ano de 2015 do Fla-
mengo começou na manhã 
de ontem. O elenco se rea-
presentou com novidades no 
CT Ninho do Urubu, em Var-
gem Grande, Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. Os reforços 
Marcelo Cirino, Pará, Arthur 
Maia e Thallyson já estão in-
corporados ao grupo coman-
dado pelo técnico Vanderlei 
Luxemburgo.

Os quatro viajaram no fi-
nal do dia para a pré-tempo-
rada em Atibaia, interior de 
São Paulo. O zagueiro Bres-
san não esteve no centro de 
treinamento, mas se junta ao 
elenco normalmente. O perí-
odo de treinos em um resort 
de luxo vai até 17 de janeiro e 
será sucedido por três amis-
tosos.

Além das caras novas, a 
reapresentação foi marcada 
pelos afastamentos do za-
gueiro Erazo e do atacante 
Elton.

Os dois têm contrato 
com o clube, mas estão fora 
dos planos. Eles se reapre-
sentam apenas na próxima 
quinta-feira. O equatoriano 
deve ser emprestado por 
uma temporada ao Grêmio.

Muralha, Negueba, Fer-
nando, Mattheus, Digão, 
Felipe, Igor Sartori, Recife, 
Rafinha, Darlan e Quiroga 

também estão fora dos pla-
nos e serão emprestados.

Felipe
O ano mudou, mas a situ-

ação de Felipe segue a mesma 
no Flamengo: o goleiro está 
fora dos planos de Vanderlei 
Luxemburgo. O elenco ru-
bro-negro se reapresentou 
ontem, mas o atleta tem uma 
programação diferente dos 
companheiros. Felipe recebeu 
planilha de treinos e voltará a 
trabalhar apenas na próxima 
quinta-feira.

Sem destino para a 
temporada, o goleiro tenta 
resolver sua situação no Fla-
mengo. Uma saída é cogitada 
pelos empresário de Felipe, 
mas somente se o clube pa-
gar a dívida que tem com o 
jogador.

O Flamengo precisa pa-
gar pouco mais de R$ 5 mi-
lhões ao atleta. Felipe afirma 
que está há dez meses sem 
receber salários referentes 
aos direitos de imagem.

“Agradeço ao Flamengo 
por ter jogado 188 jogos e 
conquistado três títulos pelo 
meu clube de coração. Agora 
vou seguir meu caminho sem 
abaixar a cabeça por nada. 
Como eles decidiram a parte 
esportiva, estou no aguardo 
também da solução da parte 
financeira. Estou indo para o 
décimo mês sem receber os 
direitos de imagem e tenho 
mais 13 meses de contrato e 
férias”, explicou o goleiro.

A obtenção das Certi-
dões Negativas de Débito, 
anunciada com entusiasmo 
pelo presidente Eurico Mi-
randa, aliviou não só a situ-
ação fiscal do Vasco como 
também abriu as portas para 
que o clube resgate seus es-
portes amadores, uma das 
prioridades da nova direto-
ria do clube.

Regularizado peran-
te a Fazenda Nacional, o 
Cruzmaltino se torna apto 
a receber investimentos do 
governo através de Leis de 
Incentivo. O canal é visto 
como primordial para que o 

Vasco volte a possuir equipes 
competitivas no remo, bas-
quete e futsal, modalidades 
tidas como prioritárias.

Complementando o pro-
jeto, o clube pretende estar 
com as obras do ginásio e 
do parque aquático conclu-
ídas até o fim de janeiro e 
promoverá uma campanha 
de arrecadação junto aos 
torcedores. Atualmente, o 
Cruzmaltino mantém nego-
ciações para uma possível 
parceria com o Sorocaba, 
time campeão da Liga Futsal 
de 2014 e que conta com o 
astro Falcão.

Eurico vai incentivar 
os esportes amadores

VASCO

Negociação de Jonas ainda não concluída
Gerente de futebol do 

Corinthians, Edu Gaspar 
declarou ontem que a che-
gada do volante Jonas pode 
não acontecer. Na última se-
mana, dirigentes do clube e 
agentes do jogador davam 
o negócio como certo, mas 
Edu disse que a situação 
mudou. O jogador foi desta-
que da última Série B pelo 
Sampaio Corrêa-MA. 

“Está um pouco mais 
distante”, disse à TV Bandei-
rantes. “Estamos tratando 
isso de maneira bem intensa 
e tentando viabilizar. São al-
guns detalhes que me fazem 
deixar as coisas assim. Não 
posso adiantar algo e criar 
expectativas”, contou. 

De acordo com o geren-
te, assegurar a contratação 
de Jonas ainda é um objetivo. 
“Todos nós gostamos bas-
tante desse atleta. É um cara 
jovem e com força física. Fal-

tam alguns detalhes que não 
posso adiantar. Mas, se Deus 
quiser, vamos conseguir via-
bilizar. Vemos esse atleta 
com bons olhos a médio e 
longo prazo”, comentou.

Outro reforço aguar-
dado, segundo o gerente de 
Futebol, deve ser anunciado. 
Segundo Edu Gaspar, o late-
ral Edílson assinará contra-
to para integrar o grupo de 
jogadores do Corinthians. 
Quanto a outros nomes, 
como Conca e Dudu, ele foi 
bem mais cauteloso. 

“Temos que ser realistas. 
Todos sabem da importância 
desse atleta (Conca) para o 
Fluminense. (...) Temos que 
tratar com cautela e dentro 
da realidade do futebol brasi-
leiro. Não podemos prometer 
nada ao torcedor corintiano, 
pois sabemos da importância 
desse atleta para o Fluminen-
se”, disse Edu.

CORINTHIANS

Volante Jonas foi um dos destaques do Sampaio Corrêa na Série B 

O lateral Pará, sendo observado por dirigentes do Fla, é uma das novidades para esta temporada, além de Marcelo, Arthur e Talysson

foToS: Reprodução
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País vai ampliar uso de energia solar
sustentabilidade

Sistema responderá por 24% 
do aquecimento de água
nos domicílios até 2050

O gasto de energia elé-
trica para aquecimento de 
água em residências no país 
deve cair nas próximas dé-
cadas com a substituição 
dos chuveiros elétricos por 
aquecedores solares. A pre-
visão é que em 2050, 24% 
do aquecimento de água dos 
domicílios seja feito usan-
do o calor do sol, contra os 
atuais 5%. Com isso, o uso 
de eletricidade para esse 
fim cairá de 88%, em 2013, 
para 38% em 2050, liberan-
do essa energia para outros 
usos. Os dados constam nos 
estudos econômicos e de de-
manda para o Plano Nacio-
nal de Energia (PNE) 2050, 
que está em debate.

Com maior uso da ener-
gia térmica solar, em 2050 
deixarão de ser consumi-
dos da rede elétrica perto 
de 8.604 Gigawatts/hora 
(GWh), o que significa evitar 
a instalação de cerca de 2 GW 

do Sistema Interligado Na-
cional (SIN), o que equivale 
aproximadamente  a metade 
do consumido na cidade do 
Rio de Janeiro em 2013.

O documento projeta 
que até 2050 cerca de 20% 
dos domicílios usarão o 
calor do sol para aquecer 
água, com a instalação de 
aproximadamente 250m² 
de painéis de aquecimento 
solar para cada 1.000 habi-
tantes. Até 2030, a dissemi-
nação do aquecimento solar 
nas residências já permiti-
rá, projeta o PNE 2050, que 
se evite um consumo próxi-
mo de 4.465 GWh.

O uso do sol para gerar 
energia elétrica (ou a gera-
ção solar fotovoltaica) nas 
residências também deve-
rá crescer. A projeção é que 
com a instalação de placas 
para captar a luz solar nos 
domicílios, 13% da carga do 
segmento residencial será 
atendida por essa energia. 
São aproximadamente 15 
milhões de domicílios com a 
tecnologia, ou 18% do total 
potencial. Nos próximos 35 anos, serão instalados aproximadamente 250m2 de painéis de aquecimento solar para cada 1.000 habitantes

FOTO: Reprodução/Internet

Para os estudos sobre a 
demanda de energia no ce-
nário até 2050, o PNE aponta 
que o consumo de energia 
elétrica pelas residências 
quase triplicará, passando 
de 125.000 GWh em 2013, 
para 345.000 GWh  em 2050, 
o que representa um cresci-
mento anual de 2,8%.

Com o aumento da ren-
da da população, cresce 
a participação de equipa-
mentos para climatização e 
entretenimento no uso da 
eletricidade pelos lares.  O 
consumo de energia elétrica 
para manter funcionando re-
frigeradores – atualmente os 
maiores responsáveis pelo 

consumo de eletricidade de 
uma residência, com 24% de 
toda a energia elétrica consu-
mida em um lar – cairá para a 
terceira posição. O consumo 
de energia para alimentar os 
climatizadores será aproxi-
madamente de 35% do total, 
em 2050 (atualmente eles 
consomem 23% da eletrici-

dade residencial), e os equi-
pamentos de entretenimento 
serão responsáveis por 26% 
do consumo de um lar, par-
tindo dos atuais 15%.

Sobre o Plano Nacional
O PNE 2050 é um docu-

mento que serve ao planeja-
mento estratégico nacional, 

possibilitando visualizar o 
incremento da oferta de ener-
gia nesse horizonte, mediante 
estudos de cenários socioe-
conômicos e de demanda de 
energia e, bem assim, avaliar 
as ações e políticas para ga-
rantir a segurança e a quali-
dade do suprimento energé-
tico ao longo prazo.

Consumo de eletricidade deve triplicar

Um trabalho interdisciplinar desti-
nado a evitar o desperdício de água e 
de alimentos proporcionou a duas pro-
fessoras de São Caetano do Sul (SP) a 
inclusão entre os vencedores da oitava 
edição do Prêmio Professores do Brasil.

Rosângela Torres Giampietro e 
Maria Amélia Lucena desenvolveram 
com duas turmas de primeiro ano da 
Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Anacleto Campanella o proje-
to “2013 – Ano Internacional para a 
Cooperação pela Água: Consumismo 
= Desperdício; Por que Desperdiçar se 
Podemos Economizar?”.

O trabalho, premiado na categoria 
Temas Específicos, subcategoria Alfabeti-
zação nos Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental, foi feito ao longo de cinco meses 
para mostrar aos estudantes a importân-
cia da preservação da água e de seus ci-
clos para o equilíbrio e o futuro da Terra.

E também de fazê-los entender que 
a redução do desperdício de alimentos 
contribui com o meio ambiente.

“Um estudo do Reino Unido mos-
tra que o desperdício de comida impli-
ca o gasto de um volume de água duas 
vezes maior que o usado para o consu-
mo das famílias”, explica Rosângela. 

As duas professoras trabalharam 
com a ideia de redução no consumo 
de alimentos e de reaproveitamento 
integral de folhas, talos e cascas, que 
geralmente vão para o lixo. Nas au-
las, as crianças aprenderam receitas de 

alimentos com cascas e folhas. Foram 
também orientadas sobre a conserva-
ção do meio ambiente e dos alimentos.

“Todas as atividades estiveram di-
recionadas para a alfabetização”, diz 
Rosângela.

Os alunos usaram os conhecimen-
tos adquiridos para montar um mural 
de curiosidades e elaborar um caderno 
de receitas, apresentados em mostra 
cultural, no encerramento do projeto.

De acordo com a professora, o tra-
balho foi bem recebido pelos alunos, 
que passaram a verificar o lixo de casa 
diariamente. 

Conscientização 
Segundo Rosângela, as mães en-

tenderam e passaram a reduzir a 
quantidade de dejetos orgânicos.

“O envolvimento foi total, de pais 
e alunos. E o mais importante foi no-
tar a conscientização de todos, tanto 
nas avaliações escritas quanto nos re-
latos pessoais.” Rosângela espera que 
a iniciativa sirva de estímulo para que 
outros professores participem das pró-
ximas edições do prêmio.

 “Eles devem acreditar em seus 
projetos e em seu potencial”, afirma. 
Com graduação em Letras e em Peda-
gogia e pós-graduação em Psicopeda-
gogia, Rosângela atua no magistério 
há quatro anos, sempre com turmas 
de alfabetização. “Alfabetizar é um 
trabalho de doação”, resume.

Projeto conscientiza crianças 
sobre desperdício de alimentos

eduCação e Cidadania

O Brasil é referência 
mundial em transplantes e, 
atualmente, mais de 95% 
dos procedimentos no país 
são financiados pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
Trata-se do maior sistema 
público de transplantes do 
mundo. 

Em 2014, com o slogan 
‘’Seja doador de órgãos e 
avise sua família. Sua família 
é a sua voz”, o Ministério da 
Saúde lançou uma campanha 
publicitária destinada, espe-
cialmente, aos familiares de 
pessoas que manifestaram 
em vida a vontade de ser um 
doador de órgãos, com o ob-
jetivo de ampliar ainda mais 
a realização de cirurgias que 
salvam vidas e diminuir a 
permanência do paciente na 
lista de espera. 

Atualmente, 56% das 
famílias entrevistadas em si-
tuações de morte encefálica 
aceitam e autorizam a reti-
rada de órgãos para a doa-
ção. Para o ministério, esse 
percentual pode ser ainda 
maior, permitindo a realiza-
ção de mais transplantes.

Um levantamento feito 
pelo Ministério da Saúde de-
monstra que o Brasil redu-
ziu a quantidade de pessoas 
que aguardam por um trans-
plante de órgão nos últimos 
cinco anos.

De 2008 a 2014, o país 

registrou uma redução de 
41,7% das pessoas que es-
tão na fila de espera, o que 
está associado ao aumen-
to de doadores efetivos no 
país, que subiu de 1.350, em 
2008, para 2.562, em 2013, 
representando crescimento 
de 89,7%.

O país também se des-
tacou mundialmente em 
número e em qualidade de 
registro de doadores volun-
tários de medula óssea, pas-
sando de 30 mil doadores 
para 3,2 milhões de doado-
res nos últimos dez anos.

O Hospital de Mes-
sejana Dr. Carlos Alberto 
Studart Gomes (HM), que 
integra a rede SUS no Cea-
rá, alcançou a marca de 
300 transplantes cardíacos. 
Com isso, o HM tornou-se o 
terceiro centro transplan-
tador do país a atingir esse 
número, depois do Instituto 
do Coração (Incor) e do Ins-
tituto Dante Pazzanese, os 
dois de São Paulo.

Aplicativo
No Brasil, a doação de 

órgãos só acontece com a 
autorização dos familiares. 
Por isso, o diálogo com a 
família é muito importante. 
Comece por aqui e decla-
re-se um doador, um gesto 
de solidariedade e amor ao 
próximo.

SUS financia 95% dos 
transplantes no Brasil

saúde públiCa

direitos Humanos e 
cinema em debate

O 16º Festival Internacional 
de Cinema de Direitos Humanos - 
FICDH, que acontece entre os dias 
17 e 24 de junho em Buenos Aires, 
na Argentina, tem inscrições aber-
tas até o dia 19 de janeiro.

O evento desenvolve um es-
paço de construção coletiva promo-
vendo debates, mostras de arte e 
feiras de produtos sustentáveis. O 
objetivo é realizar uma defesa dos 
direitos humanos e do meio-am-
biente e dar um novo conceito a 
distâncias culturais e geográficas. 

O evento recebe inscrições de 
curtas, médias e longas-metragens 
de ficção, experimentais, documen-
tários e animações que abordem a 
problemática social relacionada à 
defesa dos direitos humanos e do 
meio ambiente, desde que produzi-
dos a partir de janeiro de 2013, e 
que tenham como objetivo a trans-
formação social.

Filmes brasileiros podem 
participar das competições inter-
nacionais de curtas e médias-me-
tragens e de longas-metragens, 
onde serão avaliados por um júri 
composto por profissionais da área. 
Também fazem parte da programa-
ção as mostras Memória, Olhares 
de Gênero, Infância e Juventude, 
Migrantes, Panorama, Ambiente e 
Povos Originários, de caráter não 
competitivo. Está vedada a inscri-
ção de filmes publicitários.

Inscrições
As submissões podem ser 

feitas gratuitamente por meio 
do site do FICDH. Os interessados 
devem preencher a ficha de Ins-
crição e enviá-la juntamente com 
duas cópias em DVD do filme (le-
gendadas em espanhol ou inglês), 
material de imprensa e um CD com 
fotos em alta resolução do filme 
e do diretor para o endereço que 
consta no regulamento.

Mostra Itinerante
Mediante autorização prévia 

dos realizadores, os filmes sele-
cionados podem ser incluídos nas 
mostras nacionais e internacio-
nais promovidas pelo festival ao 
longo do ano.
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dias.Para a atividade de: Implantação de um comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool, 
diesel), lubrificantes. Na (0) – R. Dr. Romero Abdon Queiroz da Nóbrega, nº 2840 – Morada do 
Sol - Município: Patos – UF: PB. Processo: 2014-008641/ TEC/LI – 3690.

VIA LIMPA SERV. AMB. E LOC. DE EQUIP. LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.583.598/0001-30 – Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Am-
biental nº 4800/2014 em João Pessoa, 23 de dezembro de 2014 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Coleta, Transporte, Acondicionamento, Beneficiamento, Comercialização (Classe I), Caminhões 
de placas KKI-0394, OET-9134, OEY-2026, OEY-9394, OGF7408, NQC-1072 E QFB-3424. Na 
(o) – em todo estado da Paraíba – Município – UF: PB. Processo: 2014-007874/TEC/AA-3276.

VIA LIMPA SERV. AMB. E LOC. DE EQUIP. LTDA – CNPJ/COF N° 13.583.598/0001-30 – Torna 
público que a  SUDEMA – Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4797/2014 em João Pessoa, 23 de dezembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de : Coleta, Transporte, Acondicionamento, Beneficiamento, Comercialização e Destina-
ção Final  de Resíduos não perigosos (Classe II A E IIB), veículos placas KKI-0394, OET-9134, 
OEY-2026, OEY-9374, OGF-7408, NQC-1072 e QFB-3424. Na (o) – em todo estado da Paraíba. 
Município: -UF: PB. Processo: 2014-006720/TEC/LO-8493.

ALLIANCE PONTA DE CAMPINA CONST. SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.048.984/0001-05 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4807/2014 em João pessoa, 23 de dezembro de 2014 – Prazo: 1460 dias. Para 
atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 278 unidades habitacionais distribuídas em 
04 (quatro) blocos. Na (o) – Av. Litorânea s/n – Ponta de Campina – Município: Cabedelo – UF: PB. 
Processo: 2014-007890/TEC/LO-8839.

ALLIANCE OCEANO ATLÂNTICO CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.079.326/0001-
06 – Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 4801/2014 em João Pessoa, 23 de dezembro de 2014 – Prazo: 1460 
dias. Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 60 unidades habitacionais. Na 
(o) – Av. Oceano Atlântico, s/n . Lot Bela Vista,Intermares – Município: Cabedelo – UF: PB. Processo: 
2014-007887/TEC/LO-8836.

MASTEL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº  08.972.170/0001-40 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da L.I nº 3218/2011 
– Condomínio Residencial Horizontal com 492 Lotes (79HA)= IT:300000= NE:20=L/ATV:PB 008, 
Propriedade Engenho Palmeira. LT 01 – Pitimbu- PB. Processo Nº 2014-005729/TEC/LI-3411.

Comercial de combustíveis e lubrificantes Jerônimo Ltda - cnpj: 20.430.741/0001-10 Torna público 
que requereu a SUDEMA uma Licença de Instalação sob número de processo 7798/2014 para 
comércio de combustíveis em geral situado na Av. universitário francisco Severino de sousa, s/n, 
cruz da terra, Coremas -Pb.

FARMÁCIA SÃO MATEUS LTDA – CNPJ N º 35.503.820/0001-80 – Torna público que recebeu da 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para Atividade: Comércio Varejista 
de Produtos Farmacêuticos sem manipulação, situado a Rua: Cel. Joca Velho nº 190 – Alto do 
Mateus,  João pessoa – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de empresa para a 
prestação de serviços com escavadeira hidráulica e de caminhões basculante, para conclusão 
dos serviços de recuperação de estradas vicinais do município de Boqueirão. Data de abertura: 
16/01/2015 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 05 de janeiro de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de combustíveis e 
derivados de petróleo. Data de abertura: 16/01/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 05 de janeiro de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 002/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços 
para aquisição gêneros alimentícios. Data de abertura: 16/01/2015 às 10h30min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 05 de janeiro de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
GABINETE DO PREFEITO

ERRATA
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2015
Na publicação realizada neste jornal do dia 03 de janeiro de 2015, ONDE LÊ: 17 de dezembro 

de 2014 LÊ-SE CORRETAMENTE:02 de janeiro de 2015.
 Varzea, 05 de janeiro de 2015

EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA
Presidenta CPL/PMV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa com registro na ANP para fornecimento parcelado de com-

bustível veicular e derivados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba PB
ABERTURA: 16/Janeiro/2015 às 09:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de merenda escolar, para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.
ABERTURA: 16/Janeiro/2015 às 11:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza e 

higiene     , para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.
ABERTURA: 16/Janeiro/2015 às 14:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para locação de veículos (carros), destinados a várias 

Secretarias, para atender as necessidades do município de Quixaba/PB.
ABERTURA: 16/Janeiro/2015 às 16:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro: Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

 Quixaba - PB, 05 de Janeiro de 2015.
 Wescley Candeia Santana

Pregoeiro
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

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

Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 08:00 horas do dia 19 
de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇO para fornecimento parcelado de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos 
que circulam localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproximadamente Km 100.

Telefone: (083) 3538-1155.
Email: pmsaojose.licitacao@gmail.com

São José da Lagoa Tapada - PB, 05 de Janeiro de 2015
 JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

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

Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 
19 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGIS-
TRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades 
de diversas secretarias do município de São José da Lagoa Tapada-PB.

Telefone: (083) 3538-1155.
Email: pmsaojose.licitacao@gmail.com

São José da Lagoa Tapada - PB, 05 de Janeiro de 2015
 JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

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

Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 19 
de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇO para serviços de provedoria em internet destinados as atividades administrativas do 
município de São José da Lagoa Tapada-PB.

Telefone: (083) 3538-1155.
Email: pmsaojose.licitacao@gmail.com

São José da Lagoa Tapada - PB, 05 de Janeiro de 2015
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 11:00 horas do dia 19 
de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇOS para execução de serviços topográficos e planialtimétricos destinados a manutenção 
das atividades da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB.

Telefone: (083) 3538-1155.
Email: pmsaojose.licitacao@gmail.com

São José da Lagoa Tapada - PB, 05 de Janeiro de 2015
 JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2015-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, 
no dia 19 de Janeiro de 2015 as 10h00min, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas 
Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep. 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para 
maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 05 de Janeiro de 2014.
MARCONE DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Carnes, Frango e 
Frios diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 05 de Janeiro de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Carnes, Frangos e Frios diver-
sos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 05 de Janeiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Ata de Registro de Preço nº 001/2015

O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 15 de 
janeiro de 2015, as 09:00 horas da manha, na sala da CPL, Prefeitura Municipal de Serra Grande, 
situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial Objeto: Contratação de empresa para fornecimento diariamente de 
refeições tipo: quentinha e coffe-break, descriminados e  quantificados nos anexos do edital. Os 
interessados poderão ler ou retirar copia do edital, nos horários de expediente das 08:00 as 12:00 
horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Ata de Registro de Preço nº 002/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 16 de 

janeiro de 2015, as 09:00 horas da manha, na sala da CPL, Prefeitura Municipal de Serra Grande, 
situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB, procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Presencial Objeto: Contratação de empresa para fornecimento gêneros 
alimentícios descriminados e  quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão ler ou 
retirar copia do edital, nos horários de expediente das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis 
no endereço supracitado

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Ata de Registro de Preço nº 003/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 19 de 

janeiro de 2015, as 09:00 horas da manha, na sala da CPL, Prefeitura Municipal de Serra Grande, 
situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB, procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Presencial Objeto: Contratação de empresa para fornecimento material 
de limpeza, descriminados e  quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão ler ou 
retirar copia do edital, nos horários de expediente das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis 
no endereço supracitado

Serra Grande-PB, 05 de janeiro de 2015.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro

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 08:30h do dia 16 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 BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2015

O Município de Bom Sucesso/PB, faz saber a todos os interessados que estará realizando neste 
dia 16 de janeiro do corrente ano, às 07:30h (sete horas e trinta minutos), na sala da Comissão 
Permanente Licitação, situada na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão Gonçalves de 
Almeida, Bom Sucesso/PB, sessão de recebimento de envelopes, na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, para Seleção de empresa para o fornecimento gradual e diário de 
combustíveis, óleos, lubrificantes e demais derivados de petróleo,  para o abastecimento da Frota 
Municipal de Bom Sucesso/PB, de conformidade com o Edital e seus anexos. Edital, anexos e 
demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço supramencio-
nado, das 07:00 às 11:00

Bom Sucesso/PB, 05 de janeiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.540,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072032
Responsavel.: JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORI
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.968,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071229
Responsavel.: MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA
CPF/CNPJ....: 012614707/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.891,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071246
Responsavel.: JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORI
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.982,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071228
Responsavel.: ANA CELIA PONTES ATALIBA ME
CPF/CNPJ....: 007821535/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            524,47
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072196
Responsavel.: ELETROCONES COMPONENTES 
ELETRON. LT
CPF/CNPJ....: 004600598/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            512,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071962
Responsavel.: JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORI
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.046,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071230
Responsavel.: CG BAR E RESTAURANTE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 070106612/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 067277
Responsavel.: CG BAR E RESTAURANTE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 070106612/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.025,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 067280
Responsavel.: CG BAR E RESTAURANTE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 070106612/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 067278
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,  06/01/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA L
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.350,36
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072228
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         20.722,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072079
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.913,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072063
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.913,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072064
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.032,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072065
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.126,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072059
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.132,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072047
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.720,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072038
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.720,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072037
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.612,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072035
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            886,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072033
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CPF/CNPJ....: 015919234/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            844,55
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072207
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO PVC
CPF/CNPJ....: 018208493/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         15.910,81
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072253
Responsavel.: DANIEL DA CUNHA MELO
CPF/CNPJ....: 076112674-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.404,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071120
Responsavel.: EDIFICIO ATLANTIS TAMBAU RESID
CPF/CNPJ....: 010694825/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            731,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070153
Responsavel.: EDUARDO JOSE ALEXANDRE
CPF/CNPJ....: 021118593/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.342,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072168
Responsavel.: ELTIMANE CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070280
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ....: 013065606/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,18
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071328
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ....: 013065606/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.197,38
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071361
Responsavel.: FERNANDO CARDOSO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 840755384-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            780,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071551
Responsavel.: GEORGE JOSE PORCIUNCULA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 618167524-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            826,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071557
Responsavel.: G3 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 010314781/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071838
Responsavel.: G & C CENTRO DE EMAGRECIMENTO 
E EST
CPF/CNPJ....: 010755206/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.242,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071099
Responsavel.: HELIO SARAIVA GRANJEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 018460137/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            539,52
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070786
Responsavel.: IG REFEICOES LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 015690410/0001-89
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            508,51
Apresentante: MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS D
Protocolo...: 2014 - 068591
Responsavel.: IG REFEICOES LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 015690410/0001-89
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            318,40
Apresentante: MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS D
Protocolo...: 2014 - 068590
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ....: 017259746/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            426,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071945
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FE
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            628,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072201
Responsavel.: JETTA CONST. E CONSULT. LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            184,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071721
Responsavel.: JETTA CONST. E CONSULT. LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            559,01
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071745
Responsavel.: JETTA CONST. E CONSULT. LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.168,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071765
Responsavel.: JETTA CONST. E CONSULT. LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.403,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071772
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FE
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.296,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072236
Responsavel.: JOAO PESSOA POINT COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 019447816/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            812,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
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Responsavel.: ALEXANDRO CONSTANCIO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 017189373/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,76
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071735
Responsavel.: ARYELLISON R SILVA (ARY GUINCHOS)
CPF/CNPJ....: 013467323/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            495,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071506
Responsavel.: ADILSON FERNANDES DE LIMA 
FILHO - M
CPF/CNPJ....: 018003659/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.306,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072021
Responsavel.: ATLANTICA NEWS DIST. BEBIDAS L
CPF/CNPJ....: 004755233/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 067016
Responsavel.: AEON COM DE ART DE COURO E 
ACES LTD
CPF/CNPJ....: 019863377/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.122,58
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071667
Responsavel.: AEON COM DE ART DE COURO E 
ACES LTD
CPF/CNPJ....: 019863377/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.122,58
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 068842
Responsavel.: ANITA PATISSERIE COMERCIO DE 
DOCES
CPF/CNPJ....: 015530760/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071480
Responsavel.: BOA MASSA INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA
CPF/CNPJ....: 019612513/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.300,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071220
Responsavel.: BEBERICOS PRIME
CPF/CNPJ....: 020184995/0001-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          4.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 067048
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            906,43
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071661
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            445,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071662
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            445,31
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071665
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            342,73
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071664
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA L
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.623,62
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071024
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA L
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.426,38
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071026
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.471,59
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070975
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.127,03
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071663
Responsavel.: CARMEM KAMILA DE SOUZA GADE-
LHA VELO
CPF/CNPJ....: 014595142/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071456
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 060629924-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            268,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071726
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO PVC
CPF/CNPJ....: 018208493/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.512,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072122
Responsavel.: CONSTRUTORA MANDALA LTDA - ME

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071674
Responsavel.: JOAO PESSOA POINT COM.DE ALI-
MENTOS
CPF/CNPJ....: 019447816/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            753,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071659
Responsavel.: KALINE MUNIZ QUEIROZ ME
CPF/CNPJ....: 015305300/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.910,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 068724
Responsavel.: LOJAO DAS MOTOS COMERCIO DE 
MOTOPEC
CPF/CNPJ....: 018713463/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.710,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071102
Responsavel.: LINS E FERNANDES CAFETERIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015505873/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            528,76
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071413
Responsavel.: LINDINALDO DA SILVA BARBOSA -
CPF/CNPJ....: 008915477/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,51
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072197
Responsavel.: LIMA COM DE MOVEIS SERV MONTA-
GEM AS
CPF/CNPJ....: 018330234/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070570
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ....: 575386709-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.759,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070907
Responsavel.: LUCILENE DE LIMA SILVA 03446879455
CPF/CNPJ....: 017573475/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072164
Responsavel.: MARISTELA ABREU DE LIMA
CPF/CNPJ....: 053144284-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072066
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070840
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070841
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.004,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070878
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.004,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070879
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.004,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070877
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070842
Responsavel.: MARISTELA ABREU DE LIMA
CPF/CNPJ....: 053144284-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071613
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME
CPF/CNPJ....: 013988363/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.138,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071579
Responsavel.: MERCADINHO L B LTDA
CPF/CNPJ....: 004986755/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            691,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071535
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 161267854-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            398,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071059
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 161267854-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            262,51
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071398
Responsavel.: POOL DISTRIB PROD PISCINA LTDA
CPF/CNPJ....: 019737719/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

Protocolo...: 2014 - 071462
Responsavel.: REGIA MARIA BEZERRA DE GOES
CPF/CNPJ....: 358587374-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            946,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071569
Responsavel.: RUMOS CONSTRUCOES AMBIEN-
TAIS LTDA.
CPF/CNPJ....: 073034746/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.050,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070028
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE MOVEIS
CPF/CNPJ....: 007930926/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 069983
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE MOVEIS
CPF/CNPJ....: 007930926/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            933,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070025
Responsavel.: ROMULO ARAUJO CARVALHO
CPF/CNPJ....: 457701314-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 068595
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            567,94
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070959
Responsavel.: TRIAL LICITACOES COMERCIO DE 
PRODUT
CPF/CNPJ....: 016837534/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.404,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070088
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 017680937/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,80
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071376
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 017680937/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            168,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071377
Responsavel.: TRIAL LICITACOES COMERCIO DE 
PRODUT
CPF/CNPJ....: 016837534/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            699,59
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070132
Responsavel.: TEMPERAR TEMPEROS E RACOES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 001720640/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070935
Responsavel.: TRIANON DESIGN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 005328407/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.267,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070169
Responsavel.: TAMBAU GRILL
CPF/CNPJ....: 013962743/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 068678
Responsavel.: UTILAR UTILIDADES DO LAR LTDA
CPF/CNPJ....: 005743970/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.467,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070623
Responsavel.: VAREJ O MINI PRE O - VANDIRA FELIX
CPF/CNPJ....: 004894471/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            878,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071994
Responsavel.: VAREJ O MINI PRE O - VANDIRA FELIX
CPF/CNPJ....: 004894471/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            786,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071987
Responsavel.: VAREJ O MINI PRE O - VANDIRA FELIX
CPF/CNPJ....: 004894471/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.371,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072026
Responsavel.: WASHINGTON LIERBETH PIMENTEL 
CHAVES
CPF/CNPJ....: 011835233/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070055
Responsavel.: VINICIUS RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 020608117/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            411,01
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071854

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  06/01/2015
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2014
OBJETO: Contratação de empresa para execução de melhoria de 22 unidades habitacionais 

para o controle da Doença de Chagas no Município  de Poço Dantas  PB.
LICITANTES HABILITADOS:
- DB Construções e Serviços LTDA.
- NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.
- WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME 
- TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
14/01/2015, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro 
- Poço Dantas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 05 de Janeiro de 2015

JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE - Presidente da Comissão
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 018/2014
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de JUAREZ TAVORA, 

no uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação  foi apurado o seguinte: as empresas POLYEFE CONSTRU-
ÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.438.654/0001-03; NORDCON NORDESTE 
E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 17.724.971/0001-87; CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 19.690.539/0001-48, foram HABILITADAS, por cumprir de forma 
integral os itens 5 e  6 do edital. Já as empresas AZENATH CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA ME, CNPJ: 41.198.920/0001-43 e COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA, CNPJ: 
11.464.181/0001-23, foram INABILITADAS, por descumprir os itens 5 e 6 do edital. Caso não haja 
interposição de recurso a abertura das propostas ocorrerá no dia 15/01/2015 as 11:00 hs na sala 
da COPELI. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos que ensejaram a inabilitação dos 
licitantes, encontra-se na sala da COPELI, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 171 – 
Centro Juarez Távora –PB CEP – 58387-000 ou através do telefone: (083) 3267-1072 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Juarez Tavora, 05 de janeiro de 2015
JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 019/2014
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de JUAREZ TAVORA, 

no uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação  foi apurado o seguinte: as empresas POLYEFE CONSTRU-
ÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.438.654/0001-03; NORDCON NORDESTE 
E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 17.724.971/0001-87; CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 19.690.539/0001-48, foram HABILITADAS, por cumprir de forma 
integral os itens 5 e  6 do edital. Já as empresas AZENATH CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA ME, CNPJ: 41.198.920/0001-43 e COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA, CNPJ: 
11.464.181/0001-23, foram INABILITADAS, por descumprir os itens 5 e 6 do edital. Caso não haja 
interposição de recurso a abertura das propostas ocorrerá no dia 15/01/2015 as 12:00 hs na sala 
da COPELI. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos que ensejaram a inabilitação dos 
licitantes, encontra-se na sala da COPELI, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 171 – 
Centro Juarez Távora –PB CEP – 58387-000 ou através do telefone: (083) 3267-1072 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Juarez Tavora, 05 de janeiro de 2015
JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO 01.2014.
REF. PREGÃO PRESENCIAL 00111/2014.
AO TERMO DE CONTRATO Nº 00454/2014.
DATA: 06/11/2014.
OBJETO: Acréscimo de 25% ao valor contratado, representado pelo valor de R$ 17.334,00 

(Dezessete Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais) ao valor inicial do contrato de R$ 69.336,00 
(Sessenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais), totalizando a importância de R$ 86.670,00 
(Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Setenta Reais) - tudo em conformidade ao Art. 65 – Par - 1º, da 
Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, como já previsto na cláusula décima primeira do 
contrato e Parecer Jurídico nos autos, pelas confecções de Materiais Gráficos diversos para melhor 
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de 2014.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, Par. 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA - PB
    GRÁFICA FUTURA LTDA – CNPJ: 08.634.184/0001-53
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 09.12.2014.
SIGNATÁRIOS: WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
                           ANGÉLICA MARIA DE AQUINO TEIXEIRA
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 16h00min, do dia 16 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos 
diversos para melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais até dezembro de 2015. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 05 de Janeiro de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 09h00min, do dia 19 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos tipo 
ônibus para transportar alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do Município, 
nos trajetos zona rural/bairros à Sede do Município e vice-versa, até dezembro de 2015. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 05 de Janeiro de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00005/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material de limpeza, desti-

nados a diversas secretarias do município. Data e Local: 19 de Janeiro de 2015 às 08:30 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 05 de Janeiro de 2015
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00006/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições e serviços de 

hospedagem destinados a servidores de diversas secretarias do município de Aparecida. Data e 
Local: 19 de Janeiro de 2015 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 05 de Janeiro de 2015
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00007/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, destinados a manu-

tenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Aparecida. Data e Local: 19 de 
Janeiro de 2015 às 14:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 
- Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 05 de Janeiro de 2015
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2014
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de alimentos não perecíveis do 

tipo leites e suplementos especiais, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
e Educação do município de Patos-PB.

ABERTURA: 16/01/2015 ás 09h:00min (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, Pa-
tos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h:00min ás 12h:00min, mediante apresentação 
de comprovante de pagamento no valor de R$30,00 (trinta reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 
231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 05 de janeiro de 2014.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

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

Rua Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 14:30 horas do dia 19 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação mensal de um 
veículo tipo utilitário, destinado ao gabinete do prefeito conforme especificação constante no anexo. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 05 de Janeiro de 2015

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PRO-
VIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB

Data da Abertura: 23/01/2015 às 16:00 (dezesseis) horas (horário local)
Local: Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB
           Rua Treze de Maio, 305 – Centro – São José de Caiana-PB
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de São José de Caiana-

-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, na Rua Treze de Maio, 305, Bairro Centro, 
na sede do município. 

São José de Caiana-PB, 02 de Janeiro de 2015.
DALVINETE DANTAS DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 024/2014 de 12 

de Março de 2014, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 031/2014, cujo objeto é Aquisição Material Didático e de Expediente, destinados ao 
consumo de diversas Secretarias deste município no ano civil 2015..

VENCEDOR (ES):
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
492.120,60(Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Vinte Reais e Sessenta Centavos)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 05 de Janeiro de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 024/2014 de 12 

de Março de 2014, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 032/2014, cujo objeto é Aquisição parcelada dos Produtos Alimentícios e Material de 
Higiene e Limpeza, destinados aos Programadas do PNAE, PNAEC, PETI, PROJOVEM, BRASIL 
ALFABETIZADO para consumo de diversas Secretarias deste município no ano civil de 2015.

VENCEDOR (ES):
MELO SUPERMERCADO LTDA
702.388,20(Setecentos e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte Centavos)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 05 de Janeiro de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2014
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 024/2014 de 12 de 

Março de 2014, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 033/2014, cujo objeto é AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO CONSUMO 
DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO no ano civil de 2015..

VENCEDOR (ES):
CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.
183.554,00(Cento e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 05 de Janeiro de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 024/2014 de 12 

de Março de 2014, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 035/2014, cujo objeto é Aquisição de Combustíveis, Óleos Lubrificantes, Óleos de 
Freio e Filtros, destinados ao consumo e funcionamento dos veículos e maquinas pesadas deste 
município no ano civil de 2015.

VENCEDOR (ES):
MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA.
929.111,00(Novecentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Onze Reais)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 05 de Janeiro de 2015.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 024/2014 de 12 de 

Março de 2014, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 034/2014, cujo objeto é Locação de 11 (onze) veículossemi-novos e usados, sendo: 06 (seis) 
veículos do tipo popular, 01 (um) veiculo do tipo Ônibus, 01 (um\) veiculo do tipo Van, 03 (um) veículos 
do tipo pick-up, destinados ao uso do PSF de diversas Secretarias deste município PARA 2015.

VENCEDOR (ES):
MVF - LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA.
410.640,00(Quatrocentos e Dez Mil, Seiscentos e Quarenta Reais)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 05 de Janeiro de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DÉCIMA OITAVA CHAMADA
O Diretor Presidente da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, George Ventura Morais, no uso 

de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Concurso Público 
– EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do Estado de 19/08/2012,

RESOLVE:
1. Convocar o candidato abaixo relacionado, classificado no Concurso Público da PBGÁS 

obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecer a sede da PBGÁS 
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período 
de 06/01/2015 a 20/01/2015, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aquele que 
não se apresentar no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de 
Inscrições, munido dos documentos que comprovem os seguintes requisitos:

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional, 

de caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos 

Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º;
d) Quitação das obrigações eleitorais;
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino);
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego 

em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento 
de proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis;

g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93;
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo;
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva 

regularidade;
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP 

(se já cadastrado); e,
k) 01 (uma) foto 3x4 recente.

RELAÇÃO DO HABILITADO EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1033 - ANALISTA DE SISTEMA
CLASS  NOME    DOC
0008  JOSÉ DIEGO SARAIVA DA SILVA  1698518

João Pessoa (PB), 05 de janeiro de 2015.
GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente da PBGÁS

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014 

Registro CGE Nº. 14-01930-6
OBJETO: Aquisição, pela PBGÁS, de medidores de vazão tipo diafragma (modelos: G1.6, G2.5, 

G4, G6, G10), e tipo rotativo (modelos: G10, G16 e G25), conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
constituídos pela Portaria PRE n.º 040/2014, de 23 de outubro de 2014, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que o Pregão Presencial 017/2014 – 2ª ABERTURA, realizado no dia 
19/12/2014, às 14h30min, foi DESERTO.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeiro

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 01
 Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): NELI 
PALHANO FREIRE BRAGA, matrícula n. 91.756-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0027880-7/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 100
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): MARIA 
DA PAZ BARBOSA LEITE, matrícula n. 96.553-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029461-4/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 101
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): ROSENY 
FERNANDES DO NASCIMENTO, matrícula n. 96.652-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer 
a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029552-5/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 102
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): MARLEIDE 
MATEUS DE LIMA, matrícula n. 89.348-0, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027912-3/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 104
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): FERNANDA 
MARIA C. UCHOA DE MOURA, matrícula n. 95.281-8, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0027977-5/2014.

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 105
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): DANIELLE 
MAIA WANDERLEY MACHADO, matrícula n. 96.535-9, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029458-1/2014.

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 106
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): HILMA 
DE ANDRADE BEZERRA, matrícula n. 98.418-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0031881-3/2014.

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 02
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): CERES DE 
MORAIS  GOMES DE LIMA, matrícula n. 96.881-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029562-6/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 03
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): JOSEFA 
CECILIA DE JESUS, matrícula n. 98.588-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0031911-6/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 04
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): FABIOLA 
FERNANDES DE ARAUJO, matrícula n. 98.288-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0031897-1/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 05
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): ERIKA 
CARVALHO DE ALMEIDA, matrícula n. 96.374-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029571-6/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 06. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: KURT SALGADO 
DE ASSIS, matrícula n. 93.217-5 para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada 
à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-
-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0027773-8/2014.

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 07. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: Ricardo Cezar 
Teixeira de Aguiar, matrícula n. 95.304-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027974-2/2014.

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 08. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: Francisco Nobre 
Leite, matrícula n. 96.592-8, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à 
Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-
-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0029550-3/2014.

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 09. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: GIUSEPPE 
SCARANO PARISI, matrícula n. 91.760-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027902-2/2014

João Pessoa,  05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 10. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: Francisco Evo-
nildon Sinfronio, matrícula n. 89.750-7-, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027900-0/2014

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 11. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: Luis Pedro da 
Silva, matrícula n. 91.292-1para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. 
João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira 
a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0027899-8/2014.

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 99
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): MARIA DE 
LOURDES BANDEIRA DE SOUZA, matrícula n. 91.947-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer 
a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0016130-2/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 103
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): MARILDA 
MARTINS DA SILVA, matrícula n. 87.211-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027949-4/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI
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