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31o Máx.
24o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,654  (compra) R$ 2,656  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,590  (compra) R$ 2,740  (venda)
EURO   R$ 3,075  (compra) R$ 3,077   (venda)
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22h32 

0.1m

0.0m

ALTA

ALTA

16h19

04h04

2.7m

2.5m

l Roubo de tampas de esgoto causam acidentes. Página 13  
 
l Governo do Estado apresenta LOA à Assembleia. Página 17

l Sisu inscreve 48,7 mil no primeiro dia na Paraíba. Página 3
 
l Aumenta número de partos normais na Cândida Vargas. Página 14

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

sobem tributos de
gasolina e crédito

O prefeito Luciano Cartaxo assinou ontem autorização para a construção da obra no Alto do Mateus

Diversidade

Políticas

Paraíba

O Instituto de Defesa do Consu-
midor divulgou cartilha informando 
sobre nova regra em vigor relativa à 
inadimplência.  PÁGInA 10

A Rússia divulgou que 800 mil 
pessoas participaram.  PÁGInA 19

A PBTur oferece aos turistas uma 
central móvel com informações sobre 
os principais roteiros do Estado. Hoje, 
o serviço está em Jacaré.  PÁGInA 13

Retomada de veículos por
bancos está mais rápida  

Chechenos fazem marcha
contra o “Charlie Hebdo” 

PBTur amplia serviços
com uma central móvel 

VÔLEI DE PRAIA A dupla paraibana Ícaro e 
Klaus foi medalha de prata na 6ª etapa do Cir-
cuito Banco do Brasil, em Brasília.  PÁGInA 22

Van da PBTur oferece informações aos turistas

FOTO: Divulgação

FOTO: Edson Matos

FOTO: Secom-JP

EduCAçãO PÁGInA 3 

Alto do Mateus 
terá escola de
tempo integral

 

Medidas anunciadas ontem pelo Governo: aumento do IPI para atacadista de cosmético, reajuste do PIS/Cofins 
sobre os combustíveis, maior PIS/Cofins sobre produtos importados e duplicação do IOF (crédito pessoal).  PÁGInA 3
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Até o fi-
nal do mês, 
o grupo de 
teatro e circo 
Trupe Arlequin 
oferece curso 
em João Pessoa.     
PÁGInA 7

Trupe Arlequin ensina 
a arte das máscaras 
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AGENdA PARA SABER E FAZER MAIS 

As inscrições para o pro-
cesso de seleção poderão 

ser feitas nos Centros de 
Cidadania.  PÁGInA 10

Marcenaria básica vai
abrir inscrição no dia 27 

Começa em fevereiro as inscri-
ções para 30 vagas do curso de 
Astronomia Básica promovido 
pela Estação Cabo Branco. O 
curso realiza-se em março.  
PÁGInA 10

Iniciação à Astronomia é
na Estação Cabo Branco 

Leia editorial histórico na página 19



Tão logo retome as suas atividades, 
com o fim do recesso, o Supremo Tribunal 
Federal se debruçará sobre importante 
tema ligado à prática do trabalho escravo 
no Brasil que, ao contrário do que muitos 
imaginam, continua a existir, vergonhosa-
mente, em quase todos os Estados brasi-
leiros. Na semana passada, a Procuradoria 
Geral da República entrou com recurso no 
STF, sustentando que a Lista Suja do Tra-
balho Escravo, onde constam os nomes de 
empresas e pessoas físicas que desrespei-
tam a legislação trabalhista, tenha a sua 
divulgação garantida no site do Ministério 
do Trabalho.

O recurso da PGR se insurge contra li-
minar concedida pelo presidente do STF, 
ministro Ricardo Lewandowski, no dia 
27 de dezembro passado, em acatamento 
a pedido feito pela Associação Brasileira 
das Incorporadoras Imobiliárias. A prin-
cípio, pode-se imaginar que o ministro 
seja contra esta divulgação, mas não é 
o que ocorre. A sua decisão decorreu do 
fato de que, até agora, não há lei formal 
que respalde a portaria interministerial 
determinando esta divulgação. Para a 
Abrainc, portarias ministeriais não po-
dem substituir atribuições expressas do 
Poder Legislativo.

A propósito, e para não deixar dúvida 
quanto ao posicionamento do presidente 
do STF, ele mesmo ressalta, na decisão pro-
ferida, que considera louvável a intenção 
de se criar um cadastro de empregadores 
que desrespeitam a legislação. Ele classi-
fica como “odiosa” a prática subumana de 

arregimentar trabalhadores que, ao final, 
são submetidos às condições degradantes 
e análogas ao trabalho escravo. Sua deci-
são, portanto, tem a ver apenas com a ne-
cessidade de os gestores públicos observa-
rem os preceitos constitucionais, o que não 
estaria ocorrendo no caso. 

Numa definição bem simples, entende-
-se que o termo “trabalho análogo ao de 
escravo” decorre do fato de que o trabalho 
escravo formal foi abolido no país pela Lei 
Áurea de 13 de maio de 1888. Até essa data, 
o Estado brasileiro aceitava a propriedade 
de uma pessoa por outra, o que evidente-
mente não é mais reconhecido. Ressalte-se, 
porém, que não é só a ausência de liberda-
de que transforma um trabalhador em es-
cravo. Há também a questão da dignidade, 
já que todo ser humano nasce igual quanto 
aos direitos fundamentais. Assim, mesmo 
que um trabalhador mantenha a sua liber-
dade, mas vê subtraídas as condições míni-
mas de dignidade, está em regime análogo 
ao da escravidão. 

Aqui na Paraíba, em outubro do ano 
passado, o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) lançou uma campanha institucional 
para chamar a atenção para as formas de 
aliciamento para o trabalho escravo. Os 
“gatos” como são conhecidos os aliciado-
res, são os empreiteiros que percorrem os 
Estados à procura de trabalhadores rurais 
com pouca renda e que sonham em mudar 
de vida. São os nomes desses “gatos” e das 
empresas que representam que compõem 
a Lista Suja do Trabalho Escravo, que quan-
to mais divulgada, melhor. 

Editorial

Trabalho escravo
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Crônica

Nosso corpo de cada dia

Sim, que seria de nós sem este instru-
mento de evolução?: o nosso corpo. Já se 
disse que o corpo humano é um santuá-
rio. Se é santuário, merece o nosso maior 
respeito. Houve ainda quem o qualificasse 
de uma das “maravilhas do mundo”, seja 
do mundo antigo, seja do mundo moder-
no. Nosso corpo é tão belo como os Jardins 
Suspensos da Babilônia, as Pirâmides do 
Egito, mais modernamente, a Torre Ei-
ffel. Que o homem invente o computador, 
a Internet, o smartphone, iPod, iPad, está 
muito bem. Mas, um corpo humano, jamais 
nenhum cientista ou inventor criará. Nem 
mesmo o mosquito da Dengue. E vocês já 
viram esse mosquito? Lindo! Uma verda-
deira obra de escultura e design. Por que 
Deus teria criado tal mosquito? Deve haver 
um motivo que a gente ignora. Talvez, um 
dia, quem sabe, nele esteja a cura do câncer, 
pois o ditado popular diz que Deus escreve 
certo por linhas tortas. O que, na verdade, 
significa “aparentemente tortas”... 

Mas deixemos o mosquito e subamos 
os olhos para olhar o céu à noite, cheio de 
estrelas, outra maravilha. Todavia, con-
templemos outro universo que se chama o 
corpo humano, tão maltratado pelo homem 
inconsequente. 

Não devemos esquecer de que a vida 
terrena, uma caminhada do berço ao túmu-
lo, é também um instrumento para a nossa 
evolução espritual.

O espírito Emmanuel, guia do grande 
Chico Xavier – “O maior brasileiro de todos 
os tempos”, eleito em pesquisa nacional –, 
qualifica o nosso corpo como um santuário. 
E chega a dizer: “A bênção de um corpo, na 
Terra, ainda que mutilado ou disforme, é 
como uma preciosa oportunidade de aper-
feiçoamento espiritual, o maior de todos os 

dons que o nosso planeta pode oferecer”. 
Escreve, ainda, Emmanuel que “o espírito 
tem o corpo que merece e de que necessita”. 
Já Francisco de Assis e Chico Xavier apelida-
ram o nosso corpo de jumentinho. É ele que 
nos carrega para todo canto. 

Lembremos de que há milhares de qui-
lômetros de artérias, veias e vasos dariam 
para dar duas vezes a volta na Terra. 

E você já parou para pensar em como 
é que estamos usando esse santuário? Que 
qualidade de alimento estamos lhe dando? 
E que dizer dos venenos que lhe damos: ál-
cool, fumo, drogas. Sem esquecer a ociosi-
dade, o sedentarismo que são outro veneno. 
O corpo precisa de ação, movimento, cami-
nhada, de respiração e de uma boa alimen-
tação, que é tão importante ao ponto de Hi-
pócrates, considerado o “Pai da Medicina”, 
ter-nos ensinado: “Que o teu alimento seja o 
teu remédio”.

Todo homem precisa conhecer o seu 
corpo, tanto quanto um médico. Com esse 
conhecimento evitaríamos muitas enfermi-
dades. 

E a beleza dos nossos olhos? imagine-
-se sem eles. A beleza das nossas mãos, seja 
do pianista ou violinista. A beleza dos nos-
sos pés... E agora chegou a vez de citar um 
alimento invisível e gratuito: o oxigênio 
que respiramos e que nunca nos lembra-
mos dele. 

A verdade é que vivemos rodeados de 
maravilhas. Somos dotados de muita rique-
za que ignoramos. 

Nosso corpo! Como necessitamos de 
cuidar dele, com muito amor e responsabi-
lidade. 

Nunca esqueça: Ele é o nosso instru-
mento de trabalho e de evolução. O santuá-
rio divino a que se referiu Emmanuel.

Cuidado com os pensamentos, com os sentimentos. Você é o que 
pensa. E pensamento é força, força elétrica e magnética.”

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

A prisão em que o brasileiro Marco Archer fi-
cou detido por 11 anos, na Indonésia, é mui-
to diferente das penitenciárias brasileiras. 
De acordo com o cineasta Marcos Prado, que 
visitou o local no ano passado, “É moderna, 
tem quadra de tênis, sala de ginástica, três 
igrejas, um mercadinho, uma cozinha. Se 
o prisioneiro quiser comprar um prato, um 
frango, algo diferente do que é oferecido na 
cantina, ele pode”. 

A vida do brasileiro Marco Archer Cardoso, fu-
zilado sábado passado pelo governo da Indo-
nésia, após ficar 11 anos preso por tráfico de 
drogas, poderá se transformar em filme. O ci-
neasta Marcos Prado, que produziu Tropa de Eli-
te, vinha conversando com Archer desde o ano 
passado, quando ainda havia a expectativa de 
que o brasileiro escapasse da pena de morte.

Filme sObre ArCHer

UNInforme

PESquISA ExEmPlO

PROjEtOS PARA A juVEntuDE

Outro brasileiro preso na Indo-
nésia, Rodrigo Gularte, também 
por tráfico de drogas em 2004, 
tem uma chance de escapar do 
fuzilamento, marcado para o 
próximo mês, mas se nega a 
cooperar para salvar a própria 
vida. Diagnosticado com es-
quizofrenia, ele diz que está 
curado e não quer ser internado 
em hospital psiquiátrico.  Pelas 
leis indonésias, quem tem pro-
blemas mentais não pode ser 
executado.

Pesquisar os preços de material 
escolar antes de efetivar as 
compras pode significar uma 
economia de até 63%, aponta 
uma pesquisa divulgada pelo 
site “Zoon”. Essa é uma infor-
mação que ganha ainda mais 
força quando sabemos que os 
preços, se comparados aos de 
janeiro do ano passado, tive-
ram alta de até 8%, de acordo 
com a Associação Brasileira dos 
Fabricantes e Importadores de 
Artigos Escolares.

Fazer mais com menos. O gover-
nador Ricardo Coutinho já deu o 
mote que norteará seu segundo 
mandato: equilíbrio fiscal e rígido 
controle de gastos. Se alguém 
tinha alguma dúvida quanto a 
isso, já não a tem. Sobretudo 
após o governador renunciar ao 
aumento de seu próprio salário 
e suspender reajustes da vice-
-governadora, Lígia Feliciano, e 
dos secretários. Detalhe: o rea-
juste já havia sido aprovado pela 
Assembleia Legislativa  

A recém-instalada Secre-
taria Executiva de Juven-
tude, que criada esse mês 
pela Medida Provisória nº 
230, já tem dois projetos 
em andamento, ambos 
em parceria com o Gover-
no Federal. Em contato 
com a coluna, a secretária 
Priscilla Gomes (foto, ao 
centro) destacou, entre 
as prioridades da nova 
pasta, o Juventude Viva, 
que atuará com jovens em 
risco social: “O Juventude 
Viva trabalha na interse-
torialidade, no combate 
aos diversos preconcei-
tos, principalmente o 
racial, que também está 
institucionalizado”, expli-
ca, citando ainda o Projeto Estações da Juventude. “Consiste em dois ônibus itinerantes, sendo um voltado 
para o público juvenil urbano e o outro para o rural. Visa à participação e à inclusão de jovens em suas locali-
dades, valorizando a cultura local, construindo espaços de socialização e identificando os diversos espaços 
sociais para que assim suas vivências sejam consolidadas efetivamente, influenciando no desenvolvimento 
e no planejamento da sua vida pessoal e comunitária”. Para que o projeto seja iniciado, falta apenas o lan-
çamento do edital de seleção, para a contratação da equipe técnica que vai coordenar, planejar e executar o 
desenvolvimento das Estações da Juventude.

letrista e músico
A maioria das pessoas acredita que Humberto Teixeira teria sido apenas letrista de grande parte dos 
sucessos de Luiz Gonzaga. Na verdade, Teixeira começou a atuar logo cedo como músico, tocando flauta 
na Orquestra Iracema, no Ceará, e também estudou e tocou bandolim. Portanto, as parcerias que ele fez 
com o Rei do Baião também se davam no quesito musical e não apenas na feitura das letras. “Asa Branca”, 
“Assum Preto” e “Baião” são exemplos disso. 

PRISÃO DE luxO

OutRO BRASIlEIRO

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

UNIÃO  A
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de Álvaro machado
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100 anos de Humberto teixeira

FOTO: Divulgação
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Governo aumenta os impostos 
para arrecadar R$ 20,6 bilhões
Decreto altera PIS e Cide 
sobre combustíveis e deve 
reajustar gasolina e diesel

O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, anunciou, ontem 
à noite, medidas de aumento 
de tributos para reforçar a ar-
recadação do governo. De acor-
do com o ministro, o objetivo é 
obter este ano R$ 20,6 bilhões 
em receitas extras. A maior ar-
recadação virá da elevação do 
Programa de Integração Social 
(PIS) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) sobre os com-
bustíveis e do retorno da Con-
tribuição para Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide).

O aumento conjunto dos 
dois tributos corresponderá 
a R$ 0,22 por litro da gasolina 
e R$ 0,15 por litro do diesel. O 
governo espera obter R$ 12,2 
bilhões com a alta, que entrará 
em vigor em 1º de fevereiro.

Por causa da regra da no-
ventena, que estabelece que a 
elevação de tributos das contri-
buições só pode entrar em vi-
gor 90 dias depois do anúncio, 
o governo temporariamente 
elevará apenas o PIS e a Cofins 
em R$ 0,22 por litro da gasolina 
e R$ 0,15 por litro do diesel. De-
pois desse prazo, o reajuste do 
PIS/Cofins cai para R$ 0,12 para 
a gasolina e para R$ 0,10 para o 
diesel. A Cide subirá R$ 0,10 
por litro da gasolina e R$ 0,05 
por litro do diesel. Alegando 
não ser responsável pelo preço 
dos combustíveis, Levy evitou 
comentar se a medida se refle-
tirá em preços mais altos para 
os consumidores. “O preço vai 
depender da evolução do mer-
cado e da política de preços da 
Petrobras. Essa decisão não é 
do Ministério da Fazenda, mas 
da empresa”, declarou. Teorica-
mente, a estatal tem condições 
de reduzir os preços nas refi-
narias para absorver o aumen-
to dos tributos. Isso porque a 
gasolina e o diesel atualmente 
estão acima do preço interna-
cional do petróleo.

Além dessa, o ministro 
anunciou mais três medidas, en-
tre as quais o aumento do IPI so-
bre os atacadistas de cosméticos. 
Um decreto vai equiparar o ata-
cadista ao industrial. Até agora, 
apenas as indústrias pagavam 
o tributo. Segundo Levy, o obje-
tivo é tornar mais homogênea a 
incidência do imposto na cadeia 
produtiva do setor. Com essa 
medida, o governo pretende re-
forçar a arrecadação em R$ 381 
milhões em 2015.

Outra medida é o aumen-
to do PIS e da Cofins sobre os 
produtos importados. A alí-
quota subirá de 9,25% para 
11,75%. Levy explicou que a 
alta foi necessária para corri-
gir a distorção provocada pelo 
STF, que eliminou o ICMS da 
base de cálculo do PIS/Cofins 
das mercadorias importadas.

“Com a decisão do STF, 
o produto importado pagava 
menos PIS/Cofins que o pro-
duto nacional”, disse o minis-
tro. O governo espera obter R$ 
700 milhões neste ano com os 
tributos sobre as mercadorias 
importadas. Outra decisão diz 
respeito ao IOF no crédito para 
pessoas físicas, cuja alíquota 
dobrará de 1,5% para 3% ao 
ano. A alíquota de 0,38% co-
brada na abertura da operação 
de crédito está mantida. Dessa 
forma, o tomador de crédito, 
que pagava 1,88% ao ano, pas-
sará a pagar 3,38%.

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

BB decide retomar 
patrocínio ao vôlei

O Banco do Brasil (BB) informou 
ontem que retomou contratos de pa-
trocínio com a Confederação Brasileira 
de Vôlei (CBV). Os pagamentos foram 
suspensos em dezembro do ano pas-
sado, após a Controladoria-Geral da 
União (CGU) divulgar relatório apontan-
do irregularidades em 13 contratos da 
CBV que, juntos, somam R$ 30 milhões.

Na época, a CGU informou que 
parte dos bônus de performance ofer-
tados pelo BB não era paga pela CBV 
aos atletas e à comissão técnica. De 
acordo com o relatório, isso ocorreu 
entre 2010 e 2013, ao mesmo tempo 
em que houve aumento de despesas 
administrativas e operacionais “muito 
maior” que os índices de inflação. No 
período, conforme a controladoria, a 
CBV contratou empresas de dirigentes, 
ex-dirigentes e de seus parentes.

Por meio de nota, o banco infor-
mou que condicionou a continuidade 
do patrocínio à implementação, em 90 
dias, de ações formalizadas no aditivo 
contratual assinado. As ações contem-
plam implantação de todas as reco-
mendações feitas pela CGU no relatório, 
além de outras medidas solicitadas 
pelo Banco do Brasil.

Prazo para entrega 
da Rais começa hoje

Começa hoje o prazo legal para 
entrega da declaração da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais), ano-ba-
se 2014. A entrega poderá ser feita 
até o dia 20 de março. O Diário Oficial 
da União (DOU), publicou a Portaria nº 
10, no dia 12 de janeiro, que aprova as 
instruções. A Portaria esclarece tópicos 
sobre quem deve fazer a declaração, 
orienta as entidades declarantes para 
o correto preenchimento e quais os 
procedimentos para envio das infor-
mações. 

Em 2013 foram informados ao 
MTE um total de 75,3 milhões de vín-
culos empregatícios, enviados por 8,4 
milhões de estabelecimentos em todo 
país. A expectativa para o ano de 2014 
é que nove milhões de estabelecimen-
tos informem a Rais, totalizando 77 
milhões de vínculos empregatícios.

Quando o empregador não 
entrega a declaração no prazo legal 
com as informações solicitadas pelo 
Ministério, ele prejudica seu emprega-
do, pois o mesmo não terá direito ao 
Abono Salarial que é pago anualmente 
pelo MTE, somente aos trabalhadores 
informados na Rais.

Reconstrução da 
Nova Camará avança

O Governo do Estado avança 
com as obras de reconstrução da 
Barragem Camará e a implantação 
da adutora Nova Camará, na região 
de Alagoa Nova. O sistema vai 
garantir água para 170 mil habi-
tantes de vários municípios e dis-
tritos. A barragem tem capacidade 
de acumular 26 milhões de metros 
cúbicos e a adutora terá 74 quilô-
metros de extensão.

Para reconstruir a barragem, 
que sofreu arrombamento em sua 
parede no ano de 2004, foram neces-
sários estudos de 14 especialistas 
das áreas de geologia e engenharia 
de vários Estados. A reconstrução 
está seguindo os preceitos técnicos 
de fiscalização, de acompanhamento 
e de normas técnicas. 

Quando estiver concluída, a 
barragem vai beneficiar os municí-
pios de Alagoa Nova, São Sebastião 
de Lagoa de Roça, Matinhas, Puxi-
nanã, Remígio, Lagoa Seca, Espe-
rança, além de distritos da região 
como São Tomé, Campinote, Cepilho, 
entre outras comunidades.

A integração entre o Ensino 
Regular e atividades esportivas e 
culturais passará a ser uma reali-
dade para cerca de 500 crianças do 
Alto do Mateus. Isso será possível 
com a construção da primeira esco-
la de tempo integral do bairro, que 
foi autorizada ontem pelo prefeito 
Luciano Cartaxo. A obra está loca-
lizada na Rua Abrózio R. de Sousa, 
vizinho à Escola João XXIII. 

“Essa é uma obra que vai am-
pliar o acesso à educação. O aluno 
chega à escola pela manhã, saindo 
apenas no final da tarde, com di-
reito a todas as refeições e partici-
pando de atividades que vão além 
da sala de aula e possibilitam o 
seu crescimento como cidadão”, 
explicou o prefeito Luciano Carta-
xo. “Queremos consolidar este pa-
drão para que as crianças possam 
aproveitar ainda mais o convívio 
escolar”, complementou. 

A secretária municipal da Edu-
cação, Edilma Ferreira, destacou 
o impacto da obra para o bairro. 
“Este é um equipamento que foi 
muito desejado pela comunidade 
e que vai nos dar a oportunida-
de de trabalhar melhor a questão 
social no desenvolvimento dessas 
crianças e de envolver a família 
em todo o processo educacional, o 
que é fundamental para o sucesso 
dos alunos”, declarou. 

A obra
A escola de tempo integral 

será construída com recursos da 
ordem de R$ 3,4 milhões, oriun-
dos do Governo Federal com con-

Prefeito autoriza obras na capital
esColA de temPo iNtegRAl

O prefeito Luciano Cartaxo autorizou a construção da escola com 500 vagas

trapartida da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP). A estrutura 
vai contar com 12 salas de aula, bi-
blioteca, auditório, laboratório de 
informática, recreio coberto, refei-
tório, ginásio poliesportivo e uma 
bateria de banheiros específicos 
para escolas de tempo integral, 
com chuveiros e vestiário. 

A obra pretende ampliar a 
oferta do Ensino Integral, que ga-
rante educação regular em um tur-
no e acesso a atividades esportivas, 
culturais, recreativas e de reforço 
escolar, além de receberem quatro 
refeições diárias. A nova escola ainda 
vai contar com climatização em to-
das as salas, além de uma central de 
monitoramento por câmaras, den-

tro do programa “Escola Segura”. 

ensino
A unidade do Alto do Mateus 

vai receber 500 alunos da Pré-Es-
cola ao 5º ano do Ensino Funda-
mental. O objetivo é que até 2016 
a PMJP consiga suprir toda a de-
manda reprimida no bairro para 
crianças de 4 e 5 anos de idade. 

Atualmente, a cidade de João 
Pessoa conta com 95 escolas, sendo 
14 em tempo integral. Até o final do 
ano, cinco novas unidades estarão 
com obras em andamento. Além do 
Alto do Mateus, serão beneficiados 
os bairros João Paulo II, Mumbaba 
(Cidade Verde), Gramame (Colinas do 
Sul) e Loteamento Colinas do Sul II.

FOTO: Secom-JP

Um relatório lançado 
ontem, em Londres, mostra 
que 121 milhões de crian-
ças e adolescentes, de 6 a 15 
anos, no mundo inteiro de-
sistiram de frequentar a es-
cola ou sequer começaram a 
fazê-lo. O documento foi feito 
pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) 
e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) e 
contrasta com a promessa da 
comunidade internacional 
de alcançar a Educação para 
Todos até 2015.

O relatório, intitulado 
“Reparação da promessa 
quebrada de Educação para 
Todos: resultados da Inicia-
tiva Global Crianças Fora da 
Escola”, mostra que houve 
pouco progresso na melhora 
desse cenário desde 2007. 
Além disso, o documento re-
vela que 63 milhões de ado-
lescentes, com idades entre 
12 e 15 anos, não estão na 
escola. Esse número mos-
tra que há muito mais ado-
lescentes nessa situação do 
que crianças. Enquanto uma 
a cada 11 crianças em idade 
escolar de nível primário não 
frequentam a escola, um em 
cada cinco adolescentes está 
na mesma situação.

De acordo com a dire-
tora-geral da Unesco, Irina 
Bokova, os métodos tradi-
cionais de ampliar o acesso à 

educação, baseados em mais 
professores, mais livros di-
dáticos e mais salas de aula, 
não é mais eficaz. Na opinião 
de Irina, os métodos têm que 
considerar formas de incluir 
crianças menos favorecidas.

“Precisamos de interven-
ções específicas para alcançar 
as famílias deslocadas devido 
a conflitos, as meninas que 
são forçadas a ficar em casa, 
as crianças com deficiências 
e as milhares que são obriga-
das a trabalhar. Porém, essas 
políticas têm um custo. Este 
relatório serve de alerta para 
mobilizar os recursos neces-
sários para garantir a educa-
ção básica para cada criança, 
de uma vez por todas”.

O relatório mostra tam-
bém que as mais afetadas pela 
falta de acesso à educação 
são as crianças que vivem em 
áreas de conflito, as que traba-
lham e aquelas que enfrentam 
discriminação baseada em et-
nia, gênero ou deficiência. A 
pobreza, contudo, é o maior 
vilão da educação, diz o estu-
do. Na Nigéria, por exemplo, 
dois terços das crianças em 
áreas mais pobres não vão à 
escola. E 90% delas, provavel-
mente nunca o farão. Os índi-
ces mais elevados de crianças 
fora da escola são encontra-
dos na Eritreia e na Libéria, 
onde 66% e 59% das crian-
ças, respectivamente, não fre-
quentam a escola primária.

121 milhões de crianças 
estão fora da sala de aula

No muNdo

As inscrições para as 
vagas disponibilizadas 
pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) começa-
ram na manhã de ontem 
e vão até quinta-feira, no 
site http://sisu.mec.gov.
br. Até as 19h (horário 
local) no primeiro dia de 
inscrição, foram contabi-
lizados 1.299.198 inscri-
tos, sendo 48.782 na Pa-
raíba. As instituições de 
Ensino Superior públicas 
no Estado ofertam, nes-
ta edição, 15.041 vagas, 
o que equivale a 7,32% 
do total das ofertadas, 
que são 205.514 em todo 
o país. Ainda que o per-
centual pareça pequeno, 
a Paraíba é o terceiro Es-
tado com maior número 
de oferta de vagas, fican-
do atrás apenas de Mi-
nas Gerais (24.900 vagas) 
e Rio de Janeiro (16.544). 

Para concorrer a 
uma das vagas ofertadas 
pelo Sisu, é necessário 
que o candidato tenha 
realizado o Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) e obtido a média 
acima de 450 pontos nas 

provas objetivas e não 
ter zerado a redação. 
Dos 6.193.565 candida-
tos que fizeram a prova, 
apenas 2.180.114 estão 
aptos ao Sisu. Até o iní-
cio da noite de ontem, 
pelo menos 59,59% do 
número de candidatos 
aptos havia efetuado 
a inscrição. De todo 
o quantitativo de va-
gas ofertadas no país, 
82.879 estão disponíveis 
para estudantes da rede 
pública de ensino.

De acordo com o 
MEC, as notas de corte 
serão divulgadas às 2h da 
manhã de hoje, amanhã 
e quinta-feira. Serão se-
lecionados aqueles que 
tiverem o melhor desem-
penho e que se adequem 
ao perfil das vagas ofer-
tadas por cada institui-
ção. A novidade é que 
este ano será realizada 
somente uma chamada 
para matrícula. A cha-
mada e a matrícula estão 
previstos para os dias 26 e 
30, respectivamente.

Este ano, a UEPB, 
que até 2014 tinha duas 
formas de ingresso de 
graduandos, aderiu in-
tegralmente ao Sisu.

PB tem mais de 48 
mil no primeiro dia

iNsCRições No sisu

Edilane Ferreira
Especial para A União
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Vasconcelos escreve 
sobre o fenômeno dos 
“shoppings fantasmas”
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Trupe Arlequin oferece 
oficinas de máscaras e 
técnicas circenses
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Linguagem pop
Comédia baseada em obras de Shakespeare será apresentada 
hoje e amanhã, no Centro Cultural Piollin, localizado no Roger

Foto:  Jansen de Carvalho Gomes
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FIC Augusto dos Anjos 
prorrogou inscrições até 
o dia 23 de fevereiro
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FOMENTO

Grupo desenvolveu uma 
pesquisa  por mais de 
dois anos com a obra 

de Shakespeare, o que 
possibilitou uma variedade 

de adaptações  e da 
utilização de recursos 

técnicos

Baseada na obra original 
do dramaturgo e bardo 
inglês William Shakes-
peare (1564 – 1616), a 
comédia intitulada [Milk] 
Shakespeare! será apre-
sentada pelo grupo de 
teatro Turma do Meio e 

Fazendo Arte hoje e amanhã, sempre 
a partir das 20h, no Centro Cultural 
Piollin, localizado em João Pessoa, 
dentro da programação da 2ª edição 
do Projeto Piollin Teatro. “Shakespea-
re é muito estigmatizado por causa da 
escrita rebuscada e ser considerado 
um autor antigo. Por isso, na estética 
do espetáculo, a linguagem é pop, 
pois queremos desmistificar esses 
tabus, pois ele é universal”, disse para 
o jornal A União a diretora geral da 
montagem, Bia Cagliani. Os ingressos 
custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(meia).

“A montagem é para ser apresen-
tada na rua, mas nós fizemos uma 
adaptação para que seja encenada 

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

na casa grande existente no Piollin. É 
uma comédia com censura livre, mas 
não escrachada. É uma homenagem 
que prestamos ao bardo inglês, pois 
o enredo mostra uma trupe de atores 
tripulante de um navio pirata que 
roubou 15 peças de William Shakes-
peare e saiu em direção ao novo 
mundo. Pegos despreparados em 
meio a uma tempestade, naufragam 
numa praia desconhecida repleta de 
selvagens. Para distraí-los, resolvem 
encenar o seu espetáculo ali mesmo, 
sem preparação, ensaio ou até mes-
mo sem o roteiro organizado. Só que, 
por causa do naufrágio, as peças se 
misturam e personagens de uma peça 
participam da outra”, comentou Bia 
Cagliani.

Quem quiser pagar o valor da meia 
entrada é preciso se cadastrar  na 
lista amiga até às 17h de cada dia da 
apresentação do espetáculo no Piollin 
- localizado na Rua Professor Sizenan-
do Costa, s/n, no bairro do Roger - por 
meio do seguinte formulário: goo.gl/
LUpJVQ. [Milk] Shakespeare! estreou 
na Fortaleza de Santa Catarina,  na 
cidade de Cabedelo, em 2014, ano em 
que, também, o  grupo Turma do Meio 

conseguiu, por meio da atriz Ali Ca-
gliani, que o espetáculo fosse aprovado 
como projeto do Mais Cultura “Shakes-
peare na Escola”, o qual inclui oficinas 
de literatura, teatro e a formação de 
um cineclube tratando de discutir e 
abordar as obras de William Shakes-
peare na Escola Municipal Virgínius da 
Gama e Melo, na capital.

Resultado de trabalho de pesquisa 
desenvolvido ao longo de mais de dois 
anos,  incluindo pesquisa musical pelo 
grupo Turma do Meio, [Milk] Shakes-
peare! possibilita diversas propostas 
cênicas, bem como elencos de forma-
ções diferentes. Nesse sentido, dos 
15 textos de William Shakespeare, a 
dramaturgia se utiliza de inúmeros 
personagens e ainda menciona outros 
vários. Para tanto, o grupo buscou, na 
sua ampla formação, artística, recursos 
técnicos para dividir entre os 7 atores 
a responsabilidade de levar o público 
ao universo shakespereano, apresen-
tando os seus principais protagonistas, 
e contribuir para a desmistificação 
da obra do autor inglês, ao criar uma 
dramaturgia própria, que aproxima o 
espectador leigo através da resignifica-
ção da estética do teatro de rua.

“Em sua obra, Shakespeare trata 
de temas que ainda hoje são atuais, 
como o amor proibido, crimes pas-
sionais, inimigos que se aproximam. 
Ou seja, fatos que o noticiário da TV 
tem mostrado com frequência. Por 
isso, ele não é um autor antigo, que 
escreveu coisas distantes da nossa 
realidade, mas é universal”, comentou 
a diretora Bia Cagliani, do grupo de 
teatro Turma do Meio,  que iniciou 
suas atividades em 1999, na escola 
da Associação Fazendo Arte. Na épo-
ca, era composto por crianças de 8 a 
12 anos, sob a coordenação de Rosa 
Cagliani e Valeska Picado, que sem-
pre tiveram, como metas,  o desen-
volvimento lúdico aliado à formação 
crítica e intelectual de seus alunos 
por meio das Artes Cênicas. Decorri-
dos 14 anos, o grupo continua com o 
auxílio e incentivo da Fazendo Arte, 
mas ganhou autonomia. Dirigido, 
atualmente, por Bia Cagliani, ainda 
há membros da formação inicial, mas 
também outros que foram se inte-
grando à filosofia original, totalizan-
do 12 adultos, com diversas expe-
riências no teatro, dança, música, 
cinema e cultura popular.



A estratégia da imprensa de 
usar a violência, catástrofes, dra-
mas, crimes e acidentes para cha-
mar a atenção do público já passou 
do limite da exaustão. É irritante a 
insistência dos telejornais das redes 
de TV em transformar o noticiário 
quotidiano num desfile de tragédias, 
atentados, assassinatos, tiroteios e 
desastres naturais. Se o noticiário da 
TV fosse um retrato fiel do mundo 
em que vivemos, todos nós acabaría-
mos paranoicos.

Se a intenção é sacudir as au-
diências para despertá-las do torpor 
da rotina diária, o efeito está sendo 
justo o oposto. As pessoas se acos-
tumaram de tal forma com doses 
maciças de violência, arbítrio, terror 
e intimidação que já não se importam 
mais com poucas vítimas. A impren-
sa não admite, mas uma estratégia 
baseada na avalancha contínua de 
narrativas violentas obviamente 
acaba por assustar, intimidar e conse-
quentemente tornar as pessoas mais 
dóceis e submissas. 

A insistência na divulgação de 
possíveis novos atos terroristas na 
Europa tende obviamente a assustar 
os europeus na sequência do impacto 
gerado pelo caso Charlie Hebdo, que foi 
tratado pela imprensa de todo mundo 
como uma espécie de “11 de Setem-
bro” do Velho Mundo, numa alusão ao 
atentado às Torres Gêmeas, em Nova 
York. O clima de medo tende a imobili-
zar as pessoas e permite que as autori-
dades policiais tenham liberdade total 
para violar privacidades e deter suspei-
tos sem formalidades legais.

A estratégia da exploração da 
violência no noticiário, especial-
mente o da televisão, é indissociável 
da política do medo porque uma é 
causa e consequência da outra. Mas 
o uso intensivo do noticiário sobre 
violência no dia a dia dos telejornais 
acaba gerando uma visão distorcida 
da realidade entre os telespectado-
res e aguça o instinto de autodefesa, 
que por sua vez gera um fenômeno 
ainda mais brutal. Quando as pessoas 
internalizam a percepção de viver 
num ambiente urbano violento, elas 

automatizam a reação de atacar an-
tes de ser atacado, ao menor indício 
de uma ameaça.

É isso que as redações dos tele-
jornais precisam tomar em conta na 
hora de elaborar as pautas porque, 
além de correrem o risco de perder 
telespectadores saturados com a ro-
tina de notícias sobre tragédias, elas 
podem estar alimentando a própria 
violência social ao estimular o clima 
de medo.

O recurso ao noticiário chamado 
“policial” está também ligado à rela-
ção cada vez mais promíscua entre 
repórteres e policiais. A página policial 
dos jornais e o noticiário da TV acaba-
ram se transformando em estratégias 
de marketing da polícia, que facilita 
o acesso da imprensa aos locais onde 
ocorreram delitos, prepara a cena 
do crime e fornece porta-vozes que 
produzem declarações que seguem 
o media trainning, mas que não são 
contestadas pelo repórter. 

Claro que há notícias envolven-
do delitos praticados por policiais – 
como abuso de autoridade, ocultação 
de vitimas, assassinato e tortura. Em 
quase todas elas é incluída a decla-
ração de algum superior hierárquico 
informando que os acusados serão 
julgados e, se culpados, exemplar-
mente punidos. Mas a imprensa difi-
cilmente faz um seguimento do caso 
para saber se foram considerados 
culpados e se foram sancionados com 
a severidade prometida.

O rosário de desgraças transmi-
tidas diariamente não se limita ao cri-
me e à corrupção. Se estende também 
ao clima – com o chamado terrorismo 
meteorológico envolvendo a seca em 
várias regiões do país, inundações, a 
monótona sequência de mortes no 
trânsito e nas estradas. O noticiário 
sobre as férias de verão se destaca 
mais pelos horrores dos afogamentos, 
congestionamentos, calor sufocante, 
arrastões etc. do que pela busca de 
divertimento e descanso.

A imprensa ficou tão obcecada 
com o lado espetacular das tragédias, 
crimes e desastres naturais que per-
deu de vista a preocupação educativa, 

como fornecer informações para que 
as pessoas superem as dificuldades. 
O espetacular tende a gerar audiên-
cia e publicidade, já a educação é 
bem menos comercial e mais social. 
É outra consequência da abordagem 
da notícia como uma mercadoria co-
mercializável em vez de um fator de 
produção de conhecimento, ou seja, 
capacidade de tomar decisões para 
enfrentar situações adversas.

Diante de tudo isso, e inevitável 
a pergunta: há alguma alternativa? 
Evidente que há, mas as redações 
rotinizaram de tal forma o recurso ao 
noticiário sobre delitos e tragédias na-
turais que simplesmente deixaram de 
buscar alternativas para esse tipo de 
abordagem jornalística. Pior do que 
isso, ironizam como jornalismo ró-
seo as tentativas de sair da armadilha 
do crime, tragédias e corrupção. Mas 
há luz no fim do túnel, como mostra 
um grupo de jornalistas norte-ameri-
canos responsáveis pelo Projeto So-
lutions Journalism Network (Rede de 
Jornalismo de Soluções).

Pode parecer algo meio piegas 
ou filantrópico, mas está longe disso, 
como mostram os depoimentos de 
empresas que aceitaram colocar 
em prática as propostas da Rede, 
explicitadas num manual que pode 
ser baixado gratuitamente na inter-
net. São sugestões simples, mas que 
partem de um giro de 180 graus na 
perspectiva das redações. Em vez de 
olhar apenas por um lado dos pro-
blemas, os profissionais vinculados 
à rede propõem que repórteres e 
editores passem a olhar também do 
lado contrário.

Num caso como seca, enchentes, 
terremotos, calor ou frio recordes, 
tornados etc., não basta noticiar o 
que está acontecendo. Muito mais im-
portante é fornecer informações para 
que as pessoas possam enfrentar as 
adversidades. Os telejornais podem 
alegar que já fazem isso, só que o 
noticiário educativo acaba relegado 
à condição de anexo ou quadro na 
cobertura principal, toda ela focado 
na ênfase do trágico, dramático e 
violento. 
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A estratégia editorial do medo

O atentado à revista Charlie Hebdo
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Fernando
Vasconcelos

Os shoppings
sobreviverão?

Como já disse nas minhas escassas crônicas, 
fui crítico ferrenho dos shoppings, quando de sua 
introdução no Brasil. Hoje, sou adepto fervoro-
so desse novo templo da modernidade. Têm seus 
defeitos, sim. Mas, por outro lado, ostentam muitas 
vantagens, dentre elas o conforto. Ora, o shopping 
(centro de compras, para o escritor Ariano Suassu-
na, que não admitia essa influência alienígena) não 
é um templo para meditação. É lugar, sim, de comer, 
de beber, de comprar, de se divertir. E muito baru-
lhento.

Mas uma notícia deve estar deixando as gran-
des empresas “com os nervos à flor da pele”, com 
exceção do senhor Roberto Santiago, megaem-
preendedor paraibano e idealizador de dois grandes 
shoppings na capital paraibana. É que o jornalista 
Jonathan Glancey, da BBC Culture, lançou no ar, 
recentemente, o seguinte questionamento: “os 
shoppings centers estão fadados a sumir do mapa 
americano?”

Hoje, segundo o relato da BBC, há provavelmen-
te mais de cem dessas criaturas inanimadas de aço 
e concreto espalhadas à beira das grandes avenidas 
dos subúrbios do país americano. E nada pode ser 
mais triste do que um shopping sem movimento. 
Imagine-se abandonado! A crise econômica em vá-
rias regiões, principalmente no Meio-Oeste, combi-
nada com uma acelerada ascensão das compras pela 
internet e com novos modelos de centros urbanos 
de comércio, empurrou o então aparentemente 
imbatível shopping center americano para a deca-
dência.

A realidade é que muitos ainda são bastante fre-
quentados e estão sendo ampliados ou reformados, 
mas os “shoppings fantasmas” estão rapidamente 
se tornando as “cidades fantasmas” do século 21. O 
Rolling Acres Mall, em Akron, Ohio, foi um dos que 
fechou as portas com a crise nos EUA. 

Abandono e solidão
O shopping center virou um local de passeio, 

além de ter se tornado uma parte fundamental da 
cultura americana contemporânea e um modelo 
para muitos outros países que desejavam reproduzir 
o American way of life. Hoje, os grandes shoppings 
estão em várias partes do mundo. O maior deles é o 
New South China Mall, em Dongguan, na China, com 
uma área 20 vezes maior do que a Praça de São Pe-
dro, no Vaticano, e com mais do dobro do tamanho 
do King of Prussia Mall, na Pensilvânia, o maior dos 
Estados Unidos.

Entre os dez maiores shoppings do mundo, 
dois estão no Irã, enquanto outro gigante acaba 
de ser erguido em Bangladesh, um país com um 
PIB per capita quase 50 vezes menor do que o dos 
Estados Unidos. Erguidos em escala faraônica e 
longe dos centros, muitos shoppings não podem 
ser reutilizados. Porém nos Estados Unidos, em 
si, a tendência estancou. Em meados dos anos 90, 
surgiam 140 novos shoppings por ano no país. 
O freio foi acionado em 2007, o primeiro ano em 
quase meio século em que nenhum desses centros 
foi construído. A recessão levou muitos estabeleci-
mentos americanos a fechar suas portas. E, como 
tinham sido construídos em uma escala cada vez 
mais ambiciosa, nunca foi fácil convertê-los para 
novas finalidades.

Do lado de dentro, os milhares de metros qua-
drados de decoração kitsch parecem mais melancó-
licos do que um parque de diversões fechado. Todo 
aquele mármore, todos aqueles azulejos e as largas 
escadarias no estilo hollywoodiano parecem inúteis 
e um tanto comovedoras. Ainda mais tocantes por-
que os primeiros shoppings dos Estados Unidos não 
foram erguidos para ficar a quilômetros de distância 
de grandes centros urbanos, acessíveis apenas de 
carro. Victor Gruen, o “pai do shopping center”, os 
idealizou como ponto de referência no coração de 
áreas onde novos e aprazíveis bairros seriam ergui-
dos. Ele projetou o primeiro shopping center fecha-
do do mundo, o Southdale Center, em Edina, Minne-
sota em 1956. Agora abriga fantasmas!

O mundo continua indo às compras frenetica-
mente, mas, como a experiência americana mostra, 
alguns modismos também passam. Como arquitetu-
ra, e como fenômeno social e econômico, os sho-
ppings falam muito sobre a forma como gastamos 
dinheiro e vivemos nos últimos 50 anos. Ao olhar-
mos as fotografias de prédios abandonados, esse 
modo de vida pode nos parecer perturbador e até 
mesmo um pouco assustador, evidenciando a soli-
dão e o abandono.

Artigo Carlos  Castilho

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

Depois de uma semana do atentado à revista satírica 
Charlie Hebdo, em Paris, em vídeo, um líder da Al-Qaeda, 
no Iêmen, na Península Arábica, assumiu o crime que 
levou a morte, jornalistas e cartunistas.  Ciente do resulta-
do catastrófico declarou o porta voz islamita - Nassir bin 
al-Anassi – que “os heróis foram recrutados e agiram”.

Outro integrante da organização AQPA, havia confir-
mado a responsabilidade pelo ataque, em uma nota envia-
da à agência Associeted Press, informando que o motivo 
do massacre fora “vingar a honra do profeta Maomé”. 

Na sexta-feira, seguinte mais um  membro da Al 
Qaeda – Harith al-Nadhari - autoridade na lei islâmica 
ameaçou a França com mais execuções de pessoas e Insti-
tuições.

Em uma entrevista publicada no jornal Lebération, 
por um de seus redatores, há 21 anos, e colaborador do 
Cartum humorístico, o sobrevivente do massacre, Phill-
ppe Lançon, atingido no rosto, com a face coberta por 
curativos e 3 dedos de fora das ataduras e “alguma ener-
gia”  narrou aqueles instantes de pavor, vividos na manhã 
do  dia 7 de janeiro de 2015. 

Nas mãos dos justiceiros que agiam em nome do ódio 
irracional,  assistiu  o desenrolar da chacina dos seus 
colegas. O acontecido entrou para a história sinistra da 
França, como as Torres Gêmeas, estão para os EEUU. 

Conta o redator Lançon, muito traumatizado com os 
ferimentos pessoais e as mortes dos amigos, que estava 
com a equipe em uma reunião de pauta, presidida por 
Charb, o chefe da redação, que soltou uma piada, a última 
do dia e de sua vida.  Ainda sob os risos do grupo, ouvi-
ram um ruído que parecia fogos de artifício.   A jornalista 
Sigoléne Vison, que voltava ao trabalho depois das férias 
de Natal e Ano Novo, viu quando o segurança de Charb,  
Franck Brinsolaro, levantou-se e procurou algo no bolso 
da perna de sua calça, que ela julgou ter sido uma arma. 
Ele virou-se para o grupo e disse com energia, “não se 
mexam”.

Quando a porta se abriu Sigoléne ouviu um homem 
gritar Allahu akbar e depois: “Onde está Charb?  Deitada 
no chão se fazendo de morta só ouvia tiros.  Não eram 
rajadas. Os projéteis saiam dos cartuchos, ritmados, tiro 
após tiro, como se os atiradores desejassem economizar 
as balas.   

Said Kouachi, o mais velho da dupla de matadores, 
olhou para Sigoléne  e disse para o irmão Chérif: “agente  
não mata mulher”. Fixou-a com um olhar tranquilo, de 
quem estava em paz e fazendo uma boa ação, recomen-
dou: “Pense no que você fez e leia o Alcorão”. Nessa hora 
a companheira Elsa estava morta. À exceção das outras 
mulheres que foram poupadas. 

A cadela Lila ao fazer uma inspeção passa ao lado 
de Mustapha e para assustada.  Retirados os assaltantes, 
sem pressa,  Sigoléne volta para a redação e vê no chão os 
corpos mutilados.  Telefona para o Dr. Patrick Pelloux e à 
sua chegada ela é retirada da sala do morticínio, passando 
mal.  

Lembrou que Tignous, um dos caricaturistas assas-
sinado, um sobrevivente da pobreza e criado em uma pe-
riferia francesa, costumava se perguntar – “o que o país, 
realmente, tem feito para evitar a formação de monstros 
furiosos.”           

Nesse final cabe uma pergunta. É conveniente se criar 
um fim precipitado, em nome de um combate que, de 
antemão, se sabe  não trará vitória. Ver–se vidas produti-
vas serem ceifadas por via do  fanatismo religioso será o 
caminho para se chegar ao céu?  Que prazer pode haver 
numa existência assustada?  Quem não se recorda de 
Salman  Rushdie  que passou 25 anos recluso. 

Em 14 de fevereiro de 1989, o aiatolá Ruhollah Kho-
meini, então líder religioso do Irã, promulgou uma “fatwa” 
(édito religioso muçulmano) exigindo a morte do autor 
indo-britânico, autor dos Versos Satânicos. A alegação 
firmava-se em blasfêmias contra o profeta do Islã, Maomé, 
como julgava a autoridade superior dos xiitas.

Será mesmo despropositada a ira que os muçulmanos 
dirigem contra os divulgadores do pasquim Charlie Heb-
do. A punição decretada contra Rushdie terá sido fora de 
propósito, e ele, injustamente difamado? Parece a alguns 
homens de letras e de pensamento, que têm o direito de 
ofender em nome da liberdade de imprensa. 

O papa Francisco, chefe da Igreja Católica, em um 
depoimento sobre o fato recente de intolerância religiosa 
disse: “a liberdade de expressão é um direito fundamen-
tal, mas não permite insultos à fé dos outros. Matar em 
nome de Deus é uma aberração.” É o pensamento de um 
homem santo, que leva com equilíbrio seu pontificado.

Jornalista (Texto reproduzido do  Observatório da Imprensa)
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Roteiro

Cursos

Trupe Arlequin oferece oficinas 
de férias durante todo este mês

Pena de morte: 
um atraso defendido por muitos

(Reflexão sobre a execução do brasileiro na 
Indonésia)

Quanto vale a vida de um ser humano? Dentro de uma 
visão moralista, religiosa e até filosófica, podemos dizer que 
uma vida humana é infinitamente importante. Essa concepção 
presente, mas não predominante, na atualidade é resultado de 
uma evolução histórica que nos permitiu chegar a um ponto 
bastante avançado no que diz respeito à defesa dos direitos 
humanos.

De tempos em tempos, somos sacudidos por algum fato, 
geralmente destacado fortemente pela mídia, e nos colocamos 
a pensar sobre como a sociedade está lidando com a problemá-
tica do direito à vida.

O último acontecimento marcante foi a execução, por 
fuzilamento, do brasileiro, Marco Archer Cardoso Moreira, de 
53 anos, na Indonésia. Em 2004, ele tentou entrar no país asiá-
tico com 13 quilos de cocaína escondidos em uma asa delta. O 
brasileiro foi detido no aeroporto, conseguiu fugir e foi preso 
novamente, sendo condenado à morte pelo crime.

Apesar do apelo do governo brasileiro e do empenho pes-
soal da presidenta Dilma Rousseff, os indonésios cumpriram a 
dura lei daquele país e ceifaram a vida de Archer na tarde do 
sábado (17/01), horário de Brasília. 

Na seara dos direitos humanos, algumas questões são 
levantadas e elas não são simples ou pouco polêmicas. Real-
mente devem existir leis duras para o crime de tráfico de dro-
gas, afinal essa é uma chaga causadora de diversos males em 
todo o mundo. Porém, a pergunta que se faz é: Marco Archer 
mereceu morrer por causa do crime que cometeu? Os outros 
estrangeiros executados na Indonésia no mesmo dia também 
mereceram a morte pelo mesmo motivo?

Para mim, a resposta é não. Mas, muita gente achou justa a 
punição. Pelo WhatsApp, Facebook, Twitter e outras redes so-
ciais, as pessoas se manifestaram a favor da morte do brasileiro 
e até comemoraram o fato. O argumento principal é de que Ar-
cher prejudicaria a vida de muitos e poderia causar muitas mor-
tes através do tráfico de drogas. Até piadas circularam pedindo a 
eleição do presidente indonésio, Joko Widodo, em 2018, aqui no 
Brasil, para que ele implante leis do tipo no nosso país.

No Brasil, a alta da criminalidade e a sensação de insegu-
rança terminam por fazer crescer um sentimento de “cada um 
por si”. E, na medida em que os criminosos agem desvalori-
zando a vida, as pessoas passam a se sentir no direito de des-
valorizar também. Ao ver o caso da Indonésia, os brasileiros 
terminam por clamar legislação do tipo para o nosso país, sem 
notar o quão atrasada é esse tipo de norma.

Nada nos dá o direito de tirar a vida de outro ser humano, 
a não ser em legítima defesa da sua ou da vida de outrem. De-
vemos considerar que nos países onde a pena de morte é legal, 
existem diversas distorções nas quais membros de minorias ou 
os menos favorecidos economicamente são os mais punidos. 
No Brasil, um país racista e ainda em desenvolvimento, essas 
distorções seriam ainda maiores e nada nos garante que a 
pena capital ajudaria na redução da criminalidade.

Lutemos então por leis mais duras que punam de acordo 
com a gravidade de cada crime, para que o indivíduo pague 
pelo que fez e possa se ressocializar, quando for o caso. Não es-
queçamos também de pedir o fortalecimento das instituições 
que garantem a aplicabilidade dessas leis e exigir o fortaleci-
mento de ações sociais, principalmente na área educacional. 

A sociedade tem que ser melhor do que o indivíduo e, en-
quanto ente coletivo, deve prezar pela vida e renegar qualquer 
tipo de ação que vá em direção oposta a essa premissa.

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque

Humor 

baRtolo

Em cartaz

FoToS: Divulgação

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

SERVIÇo

Lucas Duarte
Especial para A União

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.

A comédia brinca com o fato das peças ganharem vida  

Cristovão tadeu

As máscaras confeccionadas na atividade poderão ser usadas durante folia mumesca

O Arlequin trupe de circo e 
teatro está com oficinas de férias 
gratuitas durante todo este mês 
pensando nos foliões que gostam 
de brincar o Carnaval. É uma óti-
ma oportunidade para aqueles que 
adoram festejá-lo e ainda não sabem 
como irão se produzir. Para parti-
cipar basta solicitar sua ficha de 
inscrição através do e-mail: trupe-
arlequin@gmail.com.  A sede fica 
localizada na Rua Barão de Maman-
guape, nº 1096, Torre e as vagas 
para os cursos são limitadas.

São oferecidos dois cursos: 
Oficina de Confecção de Máscaras e 
Oficina de Técnicas Circenses. Uma 
oficina ensinará como confeccionar 
a sua mascara para sair nos blocos 
relembrando os lindos bailes de 
máscara, já a outra objetiva traba-
lhar técnicas específicas de artes 
circenses. Abertas a todo tipo de 
público, iniciados ou iniciantes nas 
artes circenses, elas são gratuitas, 
oficinas aéreas (tecido e trapézio) 
ou de solo (acrobacias, malabares e 
swing de fitas).

Trupe Arlequin
Fundada em 2008 na cidade de 

João Pessoa, Paraíba, pelo artista e 
arte-educador formado pela Univer-
sidade Federal da Paraíba Diocélio 

Barbosa, nasceu com o intuito de 
dar continuidade a uma pesquisa 
coletiva iniciada em 2000 quando 
integrante do Grupo Quem Tem Boca 
é Pra Gritar. A Trupe é formada por 
artistas que já possuem uma trajetó-
ria de trabalhos voltada para a arte 
do circo e do teatro: Diocélio Barbo-
sa, Claudia Cavalcante, Filipi Maciel, 
Márcio de Paula, Ana Valentim, Isa-

bella Medeiros, Agustina Arán e Dan 
Oliveira.

Oficina de férias
Técnicas Circenses (20, 22, 27 e 

29 de janeiro às 9h).
Oficinas de Máscaras (20, 21, 27 e 

28 de janeiro às 14h).
Estação Digital (20, 21, 27 e 28 de 

janeiro às 14h).

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 108 min. Classificação: 
14 anos. Direção:  Roberto Santucci. 
Com  Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, 
Márcio Garcia Cinebiografia Malu (Ingrid 
Guimarães) tem 40 anos e trabalha 
como secretária de Samuel (Márcio Gar-
cia), o homem de sua vida. Apesar de 
estarem namorando há três anos, não 
há o menor indício de que um pedido de 
casamento esteja por vir. Um dia, Malu 
percebe que faltam algumas camisinhas 
no estoque pessoal do namorado e logo 
deduz que ele tem uma amante. Após 
contratar um detetive particular, ela 
descobre que há mais duas mulheres 
na vida de Samuel: a dançarina de boate 
Lúcia (Suzana Pires) e a fanática religiosa 
Maria (Tatá Werneck). É claro que as três 
irão disputar a preferência do amado. 
Manaíra 2:  13H10, 15H30, 18H e 20H30
Manaíra 4:  14h10, 16h30,  19h e 21h30
CinEspaço 1: 14h20, 16H40,  19H10 E 21H40
Tambiá 5: 14H40,16H40, 18H40 E 20H40 

O HOBBIT: A BATALHA DOS CINCO EXÉRCITOS 
(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 montanha de Erebor, o 
dragão Smaug ataca com fúria a cidade 
dos homens que fica próxima ao local. 
Após muita destruição, 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 Armi-
tage) 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. Para-
lelamente a estes eventos, Bilbo Bolseiro 
(Martin Freeman) e Gandalf (Ian McKellen) 
tentam impedir a guerra. Manaíra 8: 
18h55 e 22h15 Tambiá 1: 16h10  e 20h40

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 apresentação de uma grande invenção, de 
forma a convencer o professor Callahan (James 
Cromwell) a matriculá-lo. Entretanto, as coisas 
não saem como ele imaginava e Hiro, deprimi-
do, encontra auxílio inesperado através do 
robô inflável Baymax (voz Scott Adsit), criado 
pelo irmão. Manaíra 7: 13h20, 15h45, 18h15 
e 20h45 CinEspaço 4: 14h, 16h e 18h Tambiá 
5: 16h40 e 18h40. Tambiá 6/3D: 16h05.
T a m b i á 3 : 1 6 h 4 0  e  1 8 h 4 0 .

ÊXODOS: DEUSES E REIS (EUA 2014). Gênero: 
Épico. Duração: 149 min. Classificação: 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 (Christian 
Bale), nascido entre os hebreus na época em 
que o faraó ordenava que todos os homens 
hebreus fossem afogados. Moisés é resgata-
do pela irmã do faraó e criado na família real. 
Quando se torna adulto, Moisés recebe or-
dens 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   18h30 e 
21h45 Manaíra6 13h, 16h, 19h20   e 22h30 . 
CinEspaço 3: 18h e 21h. Tambiá  3:  14h e 20h40
Ta m b i á 6 / 3 D : 1 8 h 0 5  e  2 0 h 5 0

OS CARAS DE PAU EM O MISTERIOSO ROUBO 
DO ANEL (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 85 min. Classificação: 10 anos. 
Direção: Felipe Joffily. Com Leandro Hassum, 
Marcius Melhem e Christine Fernandes. A 
socialite Gracinha 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 3 12h30, 14h45, 17h, 19h10 
e 21h15:  CinEspaço 4: 20h e 22h. Tam-
biá 2: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50.

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) con-
ta a Ana suas aventuras sexuais com 
o namorado (João Vicente de Castro), 
e onde um convidado traficante (Tau-
maturgo Ferreira) faz os seus negócios. 
Na noite da virada do ano, tudo pode 
acontecer. Tambiá1: 14h20 e 18h50. 

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 
inusitado 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 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. Manaíra 
1: 12h45 15h 17h15, 19h30 e 22h. Ci-
nEspaço 2: 14h20, 16h40, 19h e 21h20.
Tambiá4:  14h45, 16h45, 18h45, e 20h45.
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Diversidade

Governo do Estado prorrogou até 23 de fevereiro o prazo 
para inscrições de projetos no FIC Augusto dos Anjos

Nova chance

Foto: Divulgação

Despesas de filmes para ir a festivais

A Agência Nacional de Ci-
nema (Ancine) poderá custear 
as despesas com a ida de filmes 
nacionais de curta, média e 
longa-metragem selecionados 
para apresentação em festivais 
de outros países, para estimular 
a internacionalização do cine-
ma  brasileiro, conforme medida 
divulgada no Diário Oficial da 
União do último dia 16.

Um total de R$ 1,85 mi-
lhão estará disponível para 
90 festivais e 31 laboratórios 
ou workshops. O auxílio será 
proporcionado pelo Progra-
ma de Apoio à Participação de 
Filmes Brasileiros em Festivais 
Internacionais e de Projetos de 
Obras Audiovisuais em Laborató-
rios e Workshops Internacionais 
em 2015, do Ministério da Cultu-
ra e da Ancine.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Da Agência Brasil 

Atendendo às solicitações 
de produtores culturais 
de todo a Paraíba, o Go-
verno do Estado prorro-
gou o prazo para ins-
crições de projetos dos 
três editais do Fundo de 
Incentivo à Cultura (FIC) 

Augusto dos Anjos. Com isso, os propo-
nentes poderão submeter seus projetos 
até o dia 23 de fevereiro. Em forma de 
aviso,  a medida foi publicada na edição 
do Diário Oficial do último sábado, dia 
17. No total,  a soma a ser investida é de 
R$ 7 milhões. A expectativa é que mais 

de 420 iniciativas sejam beneficiadas. 
Todos os materiais necessários para a 
inscrição encontram-se disponíveis no 
site www.paraiba.pb.gov.br/fic.

“É mais uma oportunidade para 
aqueles que ainda não concluíram seus 
projetos tenham tempo de adequá-los 
às exigências dos editais”, justificou o 
secretário-executivo do FIC Augusto 
dos Anjos, Pedro Santos, para quem “a 
participação em editais públicos ainda 
é um desafio para artistas e produtores 
culturais”. No intuito de superá-lo, com 
o objetivo de aproximar o setor cultural 
dos editais em vigência, servidores da 
Secretaria de Estado da Cultura rea-
lizaram, durante o último mês de de-
zembro, oficinas de capacitação em 34 

municípios paraibanos. “Encontramos 
um quadro delicado. A maior parte dos 
artistas e produtores que estavam nos 
encontros nunca participou de uma 
seleção pública nesse formato, por isso 
optamos por ampliar o prazo para as 
inscrições”, ressaltou.

A soma total do investimento dos 
três editais cujas inscrições ainda per-
manecem abertas é de R$ 7 milhões. O 
Edital Tradicional, no valor de R$ 4 mi-
lhões, por exemplo, selecionará projetos 
nas áreas de Arquivo, Museus, Memória, 
Patrimônio, Artes Integradas, Culturas 
Digitais, Artes Visuais, Audiovisual, 
Circo, Culturas Populares e Identitárias, 
Dança, Economia Criativa, Livro, Leitu-
ra, Literatura, Biblioteca, Música, Teatro, 

Formação e Pesquisa em Cultura.
Já o Edital de Microprojetos de 

Circulação Artística destinará R$ 1,5 
milhão aos projetos provenientes dos 
115 municípios paraibanos aderidos ao 
Sistema Nacional de Cultura. E o Edital 
Linduarte Noronha selecionará dois 
projetos de longa-metragem, no valor 
de R$ 750 mil cada. 

 Lançado no mês de dezembro 
de 2014 pelo governador da Paraíba, 
Ricardo Coutinho, o conjunto de editais 
resulta de parcerias. Nesse sentido, do 
valor total, R$ 3,5 milhões são oriun-
dos do Tesouro Estadual, outros R$ 2,5 
milhões do Fundo Nacional de Cultura 
e R$ 1,5 milhão do Fundo Setorial do 
Audiovisual. 

O escritor e poeta paraibano Augusto dos Anjos doa seu nome ao principal elemento de incentivo à cultura da Paraíba e conta com memórial em Sapé, a sua terra natal

Para receber os recursos, os 
filmes ou projetos devem ter sido 
selecionados e convidados oficial-
mente pela organização do festival 
e os interessados devem se inscrever 
no site da própria Ancine, com um 
mínimo de 30 dias de antecedência 
em relação à data do evento.

Os apoios a serem concedidos 
para a participação dos filmes estão 
classificados em função da categoria 

para a qual a obra foi inscrita. Por 
isso, podem variar de ajuda no 
fornecimento de cópias legenda-
das em suporte digital, transporte 
do material para as cidades onde 
é realizado o evento e promoção 
dos filmes, entre outros.

O número máximo de apoios a 
serem concedidos por evento pas-
sará a ser três, com exceções. Nos 
três festivais mais importantes, por 
exemplo, os de Cannes, na França, 
Berlim, na Alemanha e Veneza, 
na Itália, o programa incluirá até 
sete filmes. Caso haja mais solici-
tações do que o limite definido, 
alguns critérios da própria Ancine, 
como dar prioridade ao filme que 
tiver recebido o menor número 
de apoios pelo programa até o 
momento do evento ou a ordem 
cronológica do pedido, definirão 
aqueles que vão participar. Todos 
os projetos e filmes que desejarem 
ser contemplados pelo benefício 
devem requerer, e ter contempla-

do o seu pedido de registro como 
obra brasileira (CPB) até o final do 
prazo da prestação de contas.

Para a promoção do filme, a 
concessão do apoio só será efetiva-
da se destinada à efetiva participa-
ção, no evento, do representante 
do filme no festival para qual a 
obra for selecionada e só será libe-
rada após a assinatura do Termo 
de Concessão de Apoio Financeiro 
por Adesão e da Declaração. Esse 
apoio se destina prioritariamen-
te ao custeio das despesas desses 
representantes no que envolver a 
participação apenas na promoção 
do filme e dependerá do destino. 
 
Para a América do Sul, o valor 
individual pode chegar a 2 mil 
reais, passando para 3.500 para a 
América do Norte e Central, 4 mil 
para a Europa (menos Rússia e Es-
tônia) e chega a 5 mil para festivais 
realizados na Ásia, África, Rússia e 
Estônia.
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Novas regras facilitam a 
retomada de veículos e 
motos, adverte o Idec

Casa própria 
Família deve esperar até 2 anos para comprar o imóvel

O trabalhador que pensa em 
adquirir a casa própria neste mo-
mento deve rever sua intenção, 
adotar uma postura de cautela e 
aguardar um pouco mais antes de 
assinar um contrato de financia-
mento. A dica é do presidente do 
Instituto Brasileiro de Estudo e 
Defesa das Relações de Consumo 
(Ibedec), Geraldo Tardin. Ontem, 
entraram em vigor as novas taxas 
de juros para o financiamento imo-
biliário da Caixa Econômica Federal 
tanto para o Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) quanto para o Sis-
tema Financeiro Imobiliário (SFI) e 
o impacto para o mutuário será de 
até 14,3% nas prestações.

“Se ele está pesquisando para 
comprar, o conselho é que, nos pró-
ximos dois anos, reveja essa opção. 
É um período de inflação (mais ele-
vada) e o contrato, além dos juros, 
é corrigido pela TR [Taxa Referen-
cial]. Com a previsão de inflação 
neste ano e no início do próximo, 
os contratos vão subir muito”, disse 
Tardin. Com os contratos pesando 
mais no bolso do trabalhador, outro 
problema é o risco de o comprador 
ter que devolver o imóvel, uma vez 
que terá dificuldade para pagar as 
prestações. “Se ele já está devendo 
e contrair nova dívida, terá dificul-
dade de pagar também as presta-
ções da casa própria.

No caso da pessoa que já es-
colheu o imóvel, o representante 
do Ibedec aconselha que não com-
prometa mais de 20% da renda. “A 
lei permite 30%, mas, se ela com-
prometer 20%, terá condições de 
passar por esse momento de forma 
mais tranquila. Ele pode, também, 
dar uma entrada maior, fazendo 
uma poupança antes ou comprar 
um imóvel de menor valor, desde 
que a prestação se encaixe em 20% 
do orçamento”, destacou Tardin. 
Aqueles que pouparem para dar 

Foto: Reprodução/Internet

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

Adquirir imóvel na planta das construtoras para fazer uso do financiamento bancário não é um bom negócio, diz associação

uma entrada maior podem ser be-
neficiados pela alta de estoque de 
imóveis, uma vez que a elevação 
dos juros pode reduzir a procura. 
Segundo Geraldo Tardin, a queda 
na procura pode criar um cenário 
com boas ofertas para os interes-

sados. A Associação Nacional de 
Executivos de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade (Anefac) 
avalia que os financiamentos mais 
altos serão os mais afetados pelas 
novas taxas para os novos contra-
tos.

Financiamentos
As novas taxas para os finan-

ciamentos habitacionais foram 
anunciadas pela Caixa no dia 15. 
Nos financiamentos do SFH, os ju-
ros variavam entre 8% e 9,15% 
ao ano e agora ficarão entre 8,5% 

e 9,15% ao ano. Nas operações do 
SFH, as taxas passarão de 8,8% a 
9,2% ao ano para 10,2% a 11% ao 
ano. O banco justificou o reajuste 
com base no aumento da taxa Selic 
(juros básicos da economia), que 
passaram de 10% para 11,75% ao 
ano, em 2014.

O presidente da Associação 
Nacional dos Mutuários, Marcelo 
Augusto Luz, mostrou-se preocupa-
do com a elevação dos juros da casa 
própria. Ele pondera que mesmo as 
taxas anteriores já eram considera-
das altas.

Imóvel na planta
Para Marcelo Luz, os com-

pradores de imóvel na planta que 
adquirirem das construtoras, para 
fazer uso do financiamento ban-
cário, principalmente o da Caixa, 
também serão prejudicados. “Já se 
alterou o plano de compra do imó-
vel, porque a partir do momento 
em que for fechar o financiamento, 
encontrará taxa maior. Esses com-
pradores vão ter dificuldades nas 
primeiras prestações e no aumen-
to da dívida porque o saldo deve-
dor acaba sendo alterado também 
para mais.”

Luz explicou que um imóvel 
que custa R$ 250 mil, que considera 
habitação de médio valor, terá a pri-
meira prestação de R$ 2,5 mil pelo 
Sistema de Amortização Crescente 
(Sacre), usado pela Caixa. Ele lem-
brou que é difícil encontrar imóveis 
abaixo de R$ 190 mil e os que estão 
cotados acima desse valor serão 
afetados pelos juros mais altos. “A 
maioria dos imóveis que são cons-
truídos no Brasil tem valor entre R$ 
250 mil e R$ 800 mil. A orientação 
é financiar o menos possível. Se o 
mutuário for ao banco para fazer 
a captação de 80% a 90%, prova-
velmente terá dificuldades, com a 
queda da renda, ao longo dos anos. 
Tudo pode acontecer, já que exis-
tem contratos com prazos acima de 
400 meses”, destaca.

A Caixa estreou, no último do-
mingo (18), uma campanha publi-
citária para incentivar a adesão dos 
trabalhadores ao serviço de envio 
do extrato do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) via SMS.

A campanha conta com filme de 
TV, spot de rádio e peças digitais nos 
canais da Caixa, sites e redes sociais. 
Atualmente, o banco já faz a remessa 
eletrônica do extrato do FGTS para 
2,7 milhões de trabalhadores em 
todo o Brasil. Estreladas pelo cantor 
e compositor Carlinhos Brown, as pe-
ças publicitárias chamam a atenção 
para a praticidade do SMS. 

A ideia, segundo Henrique José 
Santana, gerente nacional do Passivo 
do FGTS, é mostrar ao trabalhador 
que ele tem uma opção mais rápida 
de receber informações sobre sua 
conta vinculada. Uma mensagem 
avisa sempre que há qualquer mo-
vimentação no FGTS, seja depósito, 
saque ou rendimento. 

“Fica mais fácil, se houver al-
guma ocorrência, para ele procurar 
a empresa e pedir a correção, e não 
deixar isso para o momento em que 
for sacar”, explica Santana. O cidadão 
pode aderir ao serviço pelo endereço 
do FGTS na Caixa ou pelo 0800 726 
0207, opção 3. São emitidos anual-
mente 320 milhões de extratos do 
FGTS em papel. 

O aumento de juros para os novos financia-
mentos da Caixa Econômica Federal para a casa 
própria terão impacto de até 14,3% nas presta-
ções. Segundo levantamento da Associação Na-
cional de Executivos de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac), os financiamentos mais 
caros serão os mais afetados pelas novas taxas, 
que passaram a vigorar para os contratos assina-
dos a partir de ontem.

Para as linhas de crédito do Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário (SFI), que financiam imóveis 
acima de R$ 650 mil na maior parte do país e de 
R$ 750 mil em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, 
em São Paulo e no Distrito Federal, as novas taxas 
farão a prestação subir entre 11,24% e 14,35%. 
Para as operações do Sistema Financeiro da Habi-
tação (SFH), que financia unidades entre R$ 190 
mil e R$ 650 mil (ou R$ 750 mil, em Minas, no Rio, 
em SP e no DF), o impacto nas parcelas será bem 
menor, ficando entre 0,83% e 4,69% nas linhas 
que sofreram reajuste.

As novas taxas valem para os novos financia-
mentos habitacionais concedidos com recursos da 
caderneta de poupança, sendo que as operações 
mais caras do SFH não terão os juros alterados. 
De acordo com a Caixa, os mutuários que já assi-
naram contrato não terão mudança. Os imóveis 
financiados com recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) ou pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida também não tiveram os 

juros alterados. As duas modalidades financiam 
apenas unidades de até R$ 190 mil para famílias 
de menor renda.

As novas taxas para os financiamentos habi-
tacionais foram anunciadas pela Caixa na última 
quinta-feira (15). Nos financiamentos do SFH, os 
juros, atualmente entre 8% e 9,15% ao ano, fi-
carão entre 8,5% e 9,15% ao ano. Nas operações 
do SFI, as taxas passarão de 8,8% a 9,2% ao ano 
para 10,2% a 11% ao ano. O banco justificou o 
reajuste com base no aumento da taxa Selic (juros 
básicos da economia), que passaram de 10% para 
11,75% ao ano em 2014.

Os juros dos financiamentos habitacionais 
da Caixa são definidos conforme o perfil do 
comprador. Quem tem relacionamento com o 
banco (é correntista ou tem investimentos na 
instituição), tem conta-salário e é servidor públi-
co paga juros mais baixos à medida que o mutuário 
preenche cada um dos requisitos. Como a Caixa 
concentra 70% do crédito imobiliário no país, as 
taxas cobradas pela instituição servem de refe-
rência para operações semelhantes nos demais 
bancos.

A Anefac fez a simulação do impacto da alta 
dos juros nas prestações com base num financia-
mento de R$ 500 mil no SFH e no SFI em duas 
modalidades: prestação constante (tabela price) 
e amortização constante, quando o valor das par-
celas diminui com o tempo. No caso do sistema 
de amortização constante, o impacto foi calcula-
do para o valor da primeira prestação. Na última 
parcela, praticamente não há aumento.

Taxa terá impacto de 14,3% na parcela
Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil 

Caixa envia extrato 
do FGTS via SMS

Custo do dinheiro 
subirá 0,5% hoje
Mariana Branco
Repórter da Agência Brasil 

Analistas do mercado financei-
ro consultados pelo Banco Central 
(BC) esperam elevação de 0,5 ponto 
percentual na taxa básica de juros, a 
Selic, na reunião do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) marcada para 
hoje e amanhã. A taxa básica está em 
11,75% ao ano. Com o ajuste previsto 
pelo mercado, ficaria em 12,25% ao 
ano pelos próximos 45 dias. Ao fim 
de 2015, a expectativa do mercado 
é que a Selic chegue a 12,5% ao ano. 
Na última reunião de 2014, o Copom 
intensificou o aperto monetário, com 
elevação de 0,5 ponto percentual na 
Selic. No encontro anterior, em ou-
tubro, o aumento havia sido de 0,25 
ponto percentual. Apesar da intensi-
ficação e das previsões do mercado, 
o BC sinalizou que pretende ter cau-
tela com os juros. A ata da reunião de 
dezembro do Copom destaca que “a 
política monetária deve se manter 
especialmente vigilante, de modo a 
minimizar riscos de que níveis eleva-
dos de inflação persistam. A reunião 
do Copom dura dois dias, com anún-
cio da nova Selic amanhã. A taxa Selic 
é o principal instrumento do BC para 
manter a inflação oficial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA).
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Retomada de bens ficou mais fácil 
FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS E MOTOS

Economia 

Com um dia de atraso, 
bancos já podem iniciar 
processo de busca

Quem fez um financia-
mento de veículo deve ficar 
atento. No caso de inadim-
plência, mudaram as regras 
para retomada dos carros, 
motos e demais produtos au-
tomotivos financiados. Elas 
entraram em vigor em 14 de 
novembro de 2014. Dentre 
as mudanças, está a defini-
ção de que, com apenas um 
dia de atraso no pagamento 
da parcela, o banco já pode 
enviar uma notificação para o 
devedor, iniciando o processo 
de busca que pode recuperar 
o veículo em menos de uma 
semana, sem que haja tempo 
para negociação da dívida ou 
correção de eventuais falhas 
no processo de pagamento.

Com o objetivo de orien-
tar os consumidores sobre 
essas novas regras, o Idec 
(Instituto Brasileiro de Defe-
sa do Consumidor) elaborou 
a cartilha Financiamento de 
Veículos: principais cuida-
dos. A proposta é orientar o 
consumidor sobre os novos 
procedimentos e sobre as 
precauções gerais que ele 

deve ter antes de comprar 
um carro financiado.

Com as novas medidas, 
o governo espera aumentar 
a oferta de financiamento de 
veículos, pois assegura aos 
bancos maior rapidez na re-
tomada do veículo em caso 
de inadimplência. As medi-
das ampliam a segurança 
para as instituições financei-
ras - que, diante das garan-
tias, podem tornar mais sim-
ples a avaliação de crédito e 
aumentar sua oferta -, mas 
resultam em desequilíbrio 
financeiro. “Isso protege as 
instituições financeiras, one-
ra o consumidor e aumenta 
ainda mais as possibilidades 
de endividamento e o risco 
de inadimplência quase que 
imediata”, afirma Ione Amo-
rim, economista do Idec.

As novas regras valem 
para os casos em que a com-
pra do veículo é feita por 
financiamento e o próprio 
veículo financiado é dado 
como garantia ao banco. “O 
banco tem permissão legal 
para ingressar com ação de 
busca e apreensão do veículo 
em casos de inadimplência. 
Basta o simples envio de car-
ta registrada, com aviso de 
recebimento, para o devedor 

PGR quer lista do 
trabalho escravo

Biodiesel tem mais 
óleo de cozinha

Mega e Lotomania 
acumulam prêmios

Brasil vai construir
submarino nuclear

A vice-procuradora-geral da 
República, Ela Wiecko, recorreu ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) contra a 
liminar que suspendeu a divulgação da 
Lista Suja do Trabalho Escravo, relação 
com o nome de empresas e pessoas 
físicas autuadas pela fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Emprego ao 
submeter trabalhadores a formas de-
gradantes de trabalho ou a condições 
análogas ao trabalho escravo. Em de-
zembro, o presidente da Corte, Ricardo 
Lewandowski, aceitou pedido da  As-
sociação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc) para suspender 
divulgação da lista, que foi retirada 
da página do ministério na internet. 
No recurso da última quinta-feira, a 
procuradora argumenta que a decisão 
do presidente prejudica o direito cons-
titucional de acesso à informação e o 
combate ao trabalho escravo. 

Duas usinas da Petrobras 
Biocombustível, em Candeias (BA) e 
Quixadá (CE), processaram, em 2014, 
aproximadamente 232 mil litros de 
óleos e gorduras residuais (OGR), 
um aumento de 29 mil litros em re-
lação ao ano anterior. A ampliação 
é resultado de uma parceria entre a 
Petrobras Biocombustível e 28 coo-
perativas e associações de catadores 
no Ceará (Quixadá e Fortaleza) e na 
Bahia (Região Metropolitana de Sal-
vador). Quase 600 catadores estão 
envolvidos diretamente na parceria, 
que estabeleceu um eficiente sistema 
de coleta para o reaproveitamento de 
óleo de fritura por meio do Programa 
Cuidar. As cooperativas e associações 
de catadores reúnem os óleos vindos 
de hospitais, condomínios, hotéis ou 
escolas parceiras do projeto.

A Lotomania acumulou mais 
uma vez e pode pagar o prêmio de 
R$ 2,3 milhões para o apostador que 
acertar os 20 números do concur-
so 1.523. O sorteio será realizado, 
amanhã, às 20h (horário de Brasília), 
no Caminhão da Sorte da Caixa, que 
está na cidade de Gurupi (TO). Na 
poupança, o prêmio renderia mais 
de R$ 12 mil por mês. Os sorteios 
da Lotomania são realizados duas 
vezes por semana, às quartas-fei-
ras e sábados. A Mega-Sena segue 
acumulada e pode pagar o prêmio de 
R$ 27 milhões para quem acertar os 
seis números do concurso 1.671. O 
sorteio será realizado, amanhã, às 
20h25 (horário de Brasília), no estú-
dio da Rede TV, em Osasco (SP), com 
transmissão ao vivo pelo programa 
Momento da Sorte. 

A Nuclebrás Equipamentos Pe-
sados S.A. (Nuclep), empresa vinculada 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), está construindo os 
cascos das cinco unidades do Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub) do governo federal. Fruto de 
um acordo de cooperação e transfe-
rência de tecnologia, firmado em 2008, 
entre Brasil e França, o Prosub viabiliza-
rá a produção do primeiro submarino 
brasileiro de propulsão nucelar (SN-BR) 
e mais quatro submarinos conven-
cionais diesel-elétrico. A Nuclep está 
encarregada da construção dos cascos 
resistentes dos submarinos. Para tal, 
profissionais de diversas áreas, entre 
elas, engenharia e soldagem, foram 
enviados à França a fim de conhecer 
as técnicas de construção da Marinha 
francesa. No final do ano passado, a 
Nuclep recebeu as seções de quali-
ficação, o que atesta a competência 
técnica da empresa para a produção 
dos cascos. 

para que seja comprovada a 
falta de pagamento”, alerta 
Claudia Almeida, advogada 
do Idec. A nova lei prevê que 
o aviso de recebimento pode 
ser assinado por alguém di-
ferente do devedor. Assim, 

qualquer pessoa - e não ne-
cessariamente o consumidor 
que contraiu a dívida - pode 
assinar o comprovante de re-
cebimento da carta enviada 
pelo banco, que terá as infor-
mações sobre o atraso de pa-

gamento e a possível busca e 
apreensão do veículo.

Para ter acesso ao ma-
terial, basta acessar o ende-
reço http://www.idec.org.
br/especial/financiamento-
-de-veiculos.

Recuperação de veículos pelos bancos ocorre em menos de uma semana agora, adverte o Idec

Unicred inaugura 
agência e atende 
os cooperados 
de Guarabira

Amanhã, às 19h, mais 
uma agência da Unicred João 
Pessoa será inaugurada. Des-
ta vez a agência atenderá 
seus cooperados da cidade de 
Guarabira e está localizada no 
Shopping Cidade Luz, ponto 
expressivo em expansão de 
negócios na cidade.

O cooperado Unicred em 
Guarabira contará com uma 
instalação moderna e confor-
tável. Ele terá à sua disposi-
ção uma equipe formada por 
gerente, assistente e caixa, 
que darão atenção especial 
às suas transações financei-
ras. Tudo isso em uma área de 
260 metros quadrados, com 
funcionamento das 8h às 17h.

Para esta ocasião, foram 
convidados cooperados, au-
toridades e parceiros, que 
serão recepcionados com um 
delicioso coquetel. O descer-
ramento da fita de inaugura-
ção será feita pela Diretoria 
Executiva da Unicred João 
Pessoa. “A inauguração da 
Unicred em Guarabira é mais 
uma importante conquista 
que nos envaidece pelo traba-
lho que já tem sido feito junto 
aos empresários e parceiros 
na região. A nova agência tra-
rá conforto e qualidade no 
atendimento aos cooperados, 
que irão contar com todos os 
principais serviços financei-
ros”, afirmou Romildo Mon-
tenegro, presidente do Con-
selho de Administração da 
Cooperativa.

Para o presidente execu-
tivo da Unicred João Pessoa, 
João Bezerra Júnior, a nova 
agência em Guarabira, repre-
senta um grande avanço para 
o cooperativismo financeiro 
na Paraíba. “Vamos propor-
cionar aos cooperados um 
atendimento diferenciado, so-
bretudo oferecendo produtos 
financeiros competitivos com 
as vantagens do Cooperativis-
mo de Crédito.

A Estação Cabo Branco – Ciên-
cia, Cultura e Artes, no Altiplano, 
inscreve para o curso de Astronomia 
Básica, que será ministrado a partir 
do mês de fevereiro. Estão à dispo-
sição dos interessados 30 vagas para 
as aulas que terão início no dia 3 fe-
vereiro e seguem atpe 3 de março, 
sempre às terças e quintas, das 19h 
às 21h, na Sala de Audiovisual, lo-
calizada no 2o pavimento da Torre 
Mirante. Os interessados devem ter 
a partir de 10 anos e procurar a re-
cepção do auditório para preencher 
uma ficha de inscrição. As inscrições 
podem ser feitas até a véspera do 
curso.

Com duração total de 24 horas/

aula, o curso é dividido em módu-
los. Durante as aulas, o aluno vai 
conhecer em abordagens teóricas e 
práticas a história da Astronomia, as 
principais constelações, a Terra e os 
seus movimentos, bem como apren-
der a operar os equipamentos de 
observação dos astros (lunetas, te-
lescópios e binóculos).

De acordo com o professor Mar-
cos Jerônimo, que será responsável 
pelo curso, dentro do cronograma, 
as aulas práticas ocorrerão nos dias 
26 de fevereiro e 3 de março no Ter-
raço Panorâmico - espaço destinado 
normalmente à observação pública 
da Lua e dos planetas, todos os do-
mingos à noite. “A linguagem será 

a mais didática, com o foco nas pes-
soas que têm interesse em aprender 
mesmo não sendo versadas na ciên-
cia dos astros”, anuncia o professor.

O professor
Marcos Jerônimo Roque Barre-

to é geógrafo formado pela UFPB 
e astrônomo amador há 43 anos. É 
diretor técnico-científico da Associa-
ção Paraibana de Astronomia (APA). 
Tem especialização em Direito Am-
biental (ex-Faculdade Francisco 
Mascarenhas, atual FIP), em Ensino 
de Astronomia (Universidade Cru-
zeiro do Sul – SP) e coordena o La-
boratório de Astronomia da Estação 
Cabo Branco.

Estação Cabo Branco inscreve 
para curso de Astronomia Básica

30 VAGAS

FOTO: Reprodução Internet

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), através da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes), inscreve a partir do 
dia 27 (próxima terça-feira) para 
o processo seletivo do curso de 
Marcenaria Básica Sustentável, 
unidade coordenada pela Dire-
toria de Economia Solidária e Se-
gurança Alimentar e Nutricional 
(Dessan). 

As inscrições serão realizadas, 
gratuitamente, na própria Mar-
cenaria, localizada na Avenida 
Santa Bárbara, s/n, Jardim Cidade 
Universitária, Centros de Assistên-
cia Social (CRAS), Centros de Refe-
rência da Cidadania (CRC’s) e nas 
Cozinhas Comunitária, de segun-
da-feira à sexta-feira, no horário 
de 8h às 12h e das 14h às 17h.

O coordenador da Marce-
naria Escola e instrutor do curso, 
José Vando Pires Arruda, infor-
mou que só poderão se inscrever 
os beneficiários da Bolsa Família 

ou que esteja inscrito no Cadú-
nico, pessoas com idade mínima 
de 16 anos e escolaridade com-
provada a partir do 6o ano do 
Ensino Fundamental (na ausência 
do certificado/ declaração da es-
colaridade, será autodeclarante 
sendo o candidato submetido à 
avaliação).

Para Vando Arruda, a iniciativa 
visa proporcionar uma nova pers-
pectiva para essas pessoas. “A Pre-
feitura de João Pessoa está dando 
aos jovens oportunidade para que 
eles possam ingressar no mercado 
de trabalho e assim garantir seu su-
cesso profissional”, ressalta.

O número de vagas é limita-
do. Estão sendo disponibilizadas 
apenas 24 vagas, sendo 12 no tur-
no da manhã e as outras à tarde, 
com carga horária de 570 horas-
-aulas. O curso terá duração de 
um ano, onde o candidato sairá 
apto a trabalhar por conta pró-
pria ou se colocar no mercado de 

trabalho com competência. As 
aulas ministradas são totalmente 
práticas.

A prioridade será para os 
candidatos em maior situação de 
vulnerabilidade social. Os alunos 
selecionados receberão no decor-
rer do curso uma bolsa auxílio no 
valor de R$ 200,00, lanche e pas-
sagem. Para obter o certificado 
de conclusão, o aluno terá obri-
gatoriamente que frequentar no 
mínimo 75% do total da carga 
horária do curso de Marcenaria 
Básica sustentável.

Seleção
ocorrerá nos dias 20 a 27 de 

fevereiro. O resultado da seleção 
será no dia 2 de março e o curso 
terá início de 4 de março até o 
dia 18 de dezembro de 2015. As 
aulas serão ministradas nas se-
gundas, quartas e sextas-feiras, 
no horário de 8h às 12h e das 
13h30 às 17h30.

Aulas de Marcenaria Sustentável
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E DISCOS 

PARA TACÓGRAFOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2014. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015 - 

RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAIS: VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e CT Nº 
00009/2015 - 09.01.15 - AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA (FILIAL) - R$ 760.195,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA ÁREA DE 

EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2014. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e CT Nº 00010/2015 - 09.01.15 - FOCO 
CONSULTORIA LTDA - R$ 321.200,00

EXTRATO 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº 

PP001/2014-CPL. VALOR UNITÁRIO DO COMBUSTÍVEL FICARÁ NA IMPORTÂNCIA DE: GASOLI-
NA: R$ 2,98, A SEREM PRATICADOS A PARTIR DE 25/11/2014. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA/PB – CNPJ Nº 08.993.909/0001-08 E AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ 
LTDA. – CNPJ Nº 08.503.413/0001-09. ASSINATURAS: 25/11/2014. 

EXTRATO 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº 

PP004/2014-CPL. VALOR UNITÁRIO DOS COMBUSTÍVEIS FICARÃO NA IMPORTÂNCIA DE: 
ÓLEO DIESEL COMUM BS500 – R$ 2,53 / ÓLEO DIESEL ESPECIAL  BS10 – R$ 2,73, A SEREM 
PRATICADOS, A PARTIR DE 25/11/2014. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/
PB – CNPJ Nº 08.993.909/0001-08 E AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ LTDA. – CNPJ Nº 
08.503.413/0001-09. ASSINATURAS: 25/11/2014. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2014, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E DISCOS PARA TACÓGRAFOS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSÉ 
LTDA (FILIAL) - R$ 760.195,00.

Esperança - PB, 08 de Janeiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo maior percentual de desconto. Objeto:Aquisição de medi-
camentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a 
tabela da ABCFarma, destinados a Secretaria de Saúde, visando atender a população em situação 
de vulnerabilidade social. Data: 03/02/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Secretaria de 
Saúde,Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h 
às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de janeiro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 001/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Locação de Veículos e Motocicletas. Data de 
abertura: 07/02/2015 às 08h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinen-
tes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 19 de janeiro de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 002/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando o Fretamento de Veículos e Motocicletas. Data de 
abertura: 02/02/2015 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinen-
tes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109

Prata, 19 de janeiro de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 003/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Locação de Máquinas Copiadoras. Data de abertura: 
02/02/2015 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 19 de janeiro de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 001/2015, Tipo 

Menor Preço Global, cujo objeto é a Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedo de Diversas 
Ruas, no município de Prata - PB. Data de abertura: 05/02/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras infor-
mações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 19 de janeiro de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 002/2015, Tipo 

Menor Preço Global, cujo objeto é a Construção do Muro do Cemitério na cidade de Prata - PB. Data 
de abertura: 05/02/2015 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinen-
tes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 19 de janeiro de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 07.457/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.173/2014
DATA DE ABERTURA: 04/02/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MONITORES DO HOSPITAL MUNICIPAL 

SANTA ISABEL
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Patrícia de 

Souza Onofre, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global do item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial de Licitação, 
situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso prevista para o exercício 
financeiro de 2014: SUS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 
3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e 5.717/2006, e, subsidiariamente, Lei 
nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h 
às 12:00h., no telefone/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.   

João Pessoa, 19 de Janeiro de 2015. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
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 30 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de conzinha recarga 13 
kg - GLP e água mineral recarga 20 litros, destinado a Secretária 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, 19 de Janeiro de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
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 30 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de conzinha 
recarga 13 kg - GLP e água mineral recarga 20 litros, 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, 19 de Janeiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00004/2015, do tipo menor preço por item, para aquisição de gêneros alimentícios, cuja abertura 
será no dia 06.02.2015 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu 
Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 19 de janeiro de 2015.
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00005/2015, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de limpeza, cuja 
abertura será no dia 06.02.2015 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado,  no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 19  de Janeiro de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 002/2015SAU
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP050/2014
Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Contratada: Antônio de Sa 

Leite Junior-ME CNPJ nº 35.429.745/0001-55. Objeto: Prestar serviço de mão-de-obra especializada 
no alimento, balanceamento e cambagem, nos veículos da linha leve e nos veículos da linha pesada, 
pertencente da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Valor Contratado: R$ 21.800,00. Do-
tação Orçamentária: QDD/2014, passando automaticamente a ser incorporado a dotação orçamentaria 
e a provada para o exercício de 2015. Fonte de recursos: Recursos do Fundo Municipal de Saúde de 
Desterro/PB. Vigência: Será de 01 (um) ano. Data da ass.: 19/01/2015. Partes ass.: Rubens Marques 
das Neves (Sec. de Saúde) e Samuel Alcântra Tomaz, CPF nº 093.448.584-46 (Pela Empresa).

Desterro/PB, 19 de janeiro de 2015.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2014
A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar público para conhe-

cimento dos interessados, a interposição de recurso administrativo protocolado no dia 03/12/2014, 
pela pessoa jurídica Construtora F S Empreendimentos Ltda-ME, CNPJ Nº 17.615.353/0001-07, 
contra o resultado de habilitação da Tomada de Preços Nº TP003/2014, para que os demais licitantes, 
querendo, apresentarem impugnação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termo do Art. 109 inciso 
3º, da Lei 8.666/93. Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) 
às 12h:00mn (doze horas).

Desterro/PB, 19 de janeiro de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2014
A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar público para conhe-

cimento dos interessados, a interposição de recurso administrativo protocolado no dia 16/01/2015, 
pela pessoa jurídica Viga Engenharia Eireli-EPP, CNPJ Nº 14.575.353/0001-24, contra o resultado 
de habilitação da Tomada de Preços Nº TP003/2014, para que os demais licitantes, querendo, 
apresentarem impugnação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termo do Art. 109 inciso 3º, da 
Lei 8.666/93. Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 
12h:00mn (doze horas).

Desterro/PB, 19 de janeiro de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

AVISO DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA
TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2014
A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar público e NOTIFICA 

a pessoa jurídica Construtora F S Empreendimentos Ltda-ME, CNPJ Nº 17.615.353/0001-07, para 
querendo apresentar defesa referente a interposição de recurso administrativo por parte da pessoa 
jurídica Viga Engenharia Eireli-EPP, CNPJ Nº 14.575.353/0001-24, contra a sua habilitação na 
Tomada de Preços Nº TP003/2014, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termo do Art. 109 inciso 
3º, da Lei 8.666/93. O interessado poderá comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) 
às 12h:00mn (doze horas).

Desterro/PB, 19 de janeiro de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba a se 

reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a ser realizada no dia 
21/01/2015, no SENAC em Campina Grande PB, à Avenida Manoel Tavares, nº 300, Alto Branco, às 
19:30 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Analisar contra proposta feita 
pelo SINDIFARMA PB referente ao reajuste salarial 2014/2015 data base 1º Julho/2014; 2- Autorização 
da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores ou 
instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3-Outros informes. João Pessoa, 
17 de Janeiro de 2015. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP. 

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Marcação Convoca uma Assembleia Geral 
Extraordinária.

Edital
A Conselho Fiscal, convoca a Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Servidores Públicos 

do Município de Marcação/PB,a ser realizada no dia 24 de janeiro 2015, às 9:00 horas em primeira 
convocação, ou às  10:00 horas em segunda convocação com qualquer numero de filiados conforme o 
artigo 10, na Câmara Municipal de Marcação com  endereço na Rua: Principal, 1 – Centro, Marcação 
PB, Cep: 58297-000,conforme preceitua o Artigo 11 Letra A, Art. 12 § 1 e 2, que promoveram emcon-
formidade com o Art.  21 do mesmo ESTATUTO, e tendo em vista os pontos de pautas: a) Informes 
b) Afastamento do Advogado sem o devido substabelecimento e pagamento de honorários, sem o 
consentimento da categoria c) Falta de prestação de contas,   d) A impossibilidade de movimentação 
da conta corrente da entidade.e) outros pontos de pautas. Fica a presidenta  da entidade Sr.ª Lucia 
Inocêncio, convocada através de Edital conforme o Estatuto, não podendo a Presidente se abster 
na Assembleia, ficando também a serem discutidos e votados assuntos relativos descumprimento 
do Estatuto, e será oferecido a  oportunidade de apresentação de sua defesa.

Devendo ainda ser salientado que na impossibilidade da falta de um dos titulares será substituído 
pelo suplente.Colocado em votação e aprovado pela a maioria da diretoria e sócios presentes.

 Para instauração de instância ou celebração de Assembleia Geral Extraordinária de acordo, 
observar-se-á na 1ª e 2ª convocação, o “quórum” legal.

Marcação, 17 janeiro de 2015.
Conselho Fiscal: 

Antonio Celestino da Silva
Samuel Marcelino Vieira
Itelvina de Nazare Neves
Luiz Henrique da Silva

Maria Aparecida Nascimento da Silva
Rosemary Maria da Silva

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RDC PRESENCIAL nº 33002/2014
HOMOLOGO a licitação na modalidade RDC PRESENCIAL nº 33002/2014, Processo Nº 

2014/102773, destinada a “Contratação de Empresa, ou consórcio de empresas, para elaboração 
do projeto executivo de engenharia e execução da requalificação das Vias de Acesso ao Porto do 
Capim, em João Pessoa - PB”, a qual culminou como DESERTA, conforme demonstra o relatório da 
Comissão Especial de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da SEPLAN.

João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RDC PRESENCIAL nº 33004/2014
HOMOLOGO a licitação na modalidade RDC PRESENCIAL nº 33004/2014, Processo Nº 

2014/113332, destinada a “Contratação de empresa ou consórcio de empresas para requalificação do 
Porto do Capim, em João Pessoa-PB, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 
“Cidades Antigas”, a qual culminou como DESERTA, conforme demonstra o relatório da Comissão 
Especial de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da SEPLAN.

João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento

MORENINHA INDUSTRIA E COMÉRICO LTDA – CNPJ 07.297.188/0001-20 – IE Nº 16.144.674-4, 
notifica que foram extraviados os seguintes documentos: 2 talões de nota fiscal de saída, modelo  1, 
do número 000.001 ao 000.100, conforme CERTIDÃO data de João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.

COOPERATIVA DOS APICULTORES DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
10.757.730/0001-95 – Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1946/2014 em João Pessoa, 4 de julho de 2014 – Prazo; 
730 dias.  Para a atividade de Industrialização e Comercialização de Produtos de Mel e Derivados. 
Na (o) – Rua Francisco Elido Dias, nº 254 – Conj. Pe. Pedro Serrão – Catolé do Rocha – Município: 
UF:PB. Processo: 2014-003150/TEC/LO-7679.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS – CNPJ Nº 01.612.967/0001-97 – Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação 
– Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas do Município de Pedro Regis INV 165.535.12 – Emp 
04 – Pedro Regis. Processo nº 2014-008984-TEC-LI-3724.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS – CNPJ Nº 01.612.967/0001-97 – Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Insta-
lação – Pavimento e Drenagem em Diversas Ruas de Pedro Regis INV 523.146.55- Pedro Regis. 
Processo nº 2014-008986/TEC/LI-3726.

EBRASI GAS ENERGIA S.A – CNPJ Nº 20.311.076/0001-45 – Torna público que requereu a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da Licença Prévia nº  
C8/2014/Proc. nº 14-003385=Usina Termoelétrica com matriz energética a gás natural=AC:25.00
0m²=IT:1.015.000.000 = NE:300= L/ATV: Porto de Cabedelo – Cabedelo – PB. Processo nº 2015-
000236/TEC/LP-2339. 

ELETRICIDADE DO BRSIL S/A – CNPJ Nº 10.538.273/0001-48 – Torna público que requereu da SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Ren. Da Licença Prévia nº C6/2014/
Proc. nº 14-003142 = Usina Termoelétrica com matriz energética a carvão mineral = AC:50.000m²=IT: 
1.400.000.000 = NE:150=L/ATV: Fazenda Tambauzinho, Gleba III – Santa Rita – PB. Processo nº 
2015-000238/TEC/LP-2340.

ELETRICIDADE DO BRASIL  S/A – CNP 10.538.273/0001-48 – Torna público que requereu a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Ren. Da Licença Prévia nº C7/2014/
Proc. nº 14-003716 = Usina Termoelétrica com Matriz energética a gás natural = AC: 50.000m² = IT: 
1.350.000.000 = NE:150 = L/ATV: Gleba III. Fazenda Tambauzinho, s/n Santa Rita – PB. Processo 
nº 2015-000239/TEC/LP-2341.

CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO –ME – CNPJ/CPF Nº 03.544.390/0001-59 – Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
4818/2014 em João Pessoa, 26 de dezembro de 2014 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LAVRA 
DE AREIA NO LEITO DO RIO PARAÍBA COM UTILIZAÇÃO DE DRAGA. ÁREA REFERENTE AO 
PROCESSO DNPM Nº 846.280]2005. Na (o) Fazenda Oiteiro- Município: São Miguel de Taipu – UF: 
PB. Processo: 2014-008163/TEC/LI-3639. 

UNIPROJ ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ/CPF 10.398.811/0001-46, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação para a 
atividade de: EDIFICIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, SEMI-PILOTIS + 02 PAVIMENTOS, COM 
07 APARTAMENTOS, situado na RUA REJANE FREIRE CORREIA, QUADRA 113, LOTE 093, 
JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA – PB. Processo nº 2015-000195/TEC/LI-3775. 

ANDRADE PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF 18.211.248/0001-67, torna pú-
blico que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de 
Instalação para a atividade de: LOTEAMENTO JARDIM ACAUÃ COM ÁREA TOTAL DE 4,8391 ha, 
COMPOSTO POR  10 QUADRAS E 182 LOTES, situado na POVOADO MELANCIA - NA MARGEM 
DA ESTRADA QUE LIGA MELANCIA À JUREMA, NA  PROPRIEDADE FAZENDA VOLTA, ZONA 
URBANA – ITATUBA/PB. Processo nº 2014-009207/TEC/LI-3750. 

ANDRADE PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF 18.211.248/0001-67, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença 
Prévia para a atividade de: LOTEAMENTO PORTAL DA SERRA COM ÁREA TOTAL DE 20,06 ha, 
COMPOSTO POR 23 QUADRAS E 662 LOTES, situado na RIACHÃO DO ANGICO TORTO, ZONA 
URBANA – ITATUBA/PB. Processo nº 2014-008869/TEC/LP-2307.

ENGENHO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF Nº 02.229.685/0001-78 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3/2015 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação, 
Envasamento e Comercialização de cachaça. Na(o) - FAZENDA IMACULADA CONCEIÇÃO, S/N  
Município: DUAS ESTRADAS - UF: PB. Processo: 2014-004578/TEC/LO - 8079 

JOSÉ BARBOSA DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 11.989.746/0002-77 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4377/2014 
em João Pessoa, 25 de novembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade: Comércio de Com-
bustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel) e lubrificantes. Na (o)  Rua Presidente João Pessoa – Nº 
135 – Município: Natuba – UF:PB. Processo: 2014-005673/TEC/LO-8280.

ECOM CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ: 10.745.917/0001-79 situada a Av. Cônego Mathias Freire, nº 
14- Sala 07-Torre  João Pessoa –PB, torna publica que requereu junto à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação, Nº do processo 2014-008645/TEC/
LI-3691. De Edf. Multifamiliar com 120 apartamentos,IT 500.000.00=AC:17.787M2=NE:80= L A TV : 
Av. Mal. Esperidião nº 214- Expedicionário – João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS  
Nº  00006/2015,  do tipo menor preço por item, para fornecimento de refeições, cuja abertura será no 
dia 06.02.2015 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº,Centro - Aguiar-PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 11:00 e contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1040.

Aguiar-PB, 19 de janeiro de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE REPROVAÇÃO DE AMOSTRA

REGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-109/2014
O Pregoeiro da Prefeitura do Município de João Pessoa-PB, no uso de suas atribuições legais, 

considerando as amostras apresentadas pela empresa vencedora na etapa de lances e considerando o 
comunicado emitido pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania – SEMUSB, referentes 
à análise das amostras referentes ao Pregão Presencial nº 04-109-2014, torna público a REPROVAÇÃO 
DA AMOSTRA do item 01, da empresa: SPORT MAGAZINE LTDA., CNPJ: 04.826.424/0001-60, Na 
oportunidade, informamos que fica aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação da amostra 
do referido item pela Empresa: WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME, a amostra deverá ser entregue 
diretamente na sede da SEMUSB, na Av. Almirante Barroso, nº 668, Centro, João Pessoa- PB. As 
dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser sanados através do telefone (83) 3214-1730 ou 3218-9005.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2014
MANOEL TAIGY DE Q M NETO 

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 10:30 horas do dia 30 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Verduras e Hortaliça destinados à 
Merenda Escolar - Esperança/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 19 de Janeiro de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 19 de Janeiro de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE SUSPENSÃO
Tomada de Preços nº 16/2014
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento a 
Lei 8.666/93, a SUSPENSÃO “SINE DIE”, do Processo Licitatório acima citado,.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administra-
tivo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte 
– Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 19 de janeiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna pública a ANULAÇÃO da licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados à merenda 
escolar e demais secretarias deste Município. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 19 de Janeiro de 2015
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Ata de Registro de Preçonº 005/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 29 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 terceiro para realização de serviços de poda de arvores e 
similares em vias publicações. 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, 19 de janeiro de 2015.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 001/2015. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço para 
locação e manutenção mensal dos softwares de contabilidade pública, folha de pagamento, programa 
de doação, e um portal de transparência, destinados à manutenção das atividades administrativa da 
Prefeitura Livramento.Data: 30/01/2015. Horário: 08h00min. local:Sala de Reuniões da CPL - Sede 
da Prefeitura Municipal a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, CEP Nº 
58.690-000, Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital:A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 19 de janeiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva

Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PBatravés do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 002/2015. Objeto:Aquisição de 01 (uma) Carreta hidráulica com as seguintes 
especificações mínimas: Carreta hidráulica basculante em chapa metálica, 01 eixo, rodado duplo, feixes 
de molas e pneus novos, e Aquisição de 01 (uma) Grade Aradora com as seguintes especificações 
mínimas: Grade aradora controle remoto de 16x24’’ x 6,00mm; largura de corte: 1730 mm; Espaçamen-
tos: 230mm., conforme contrato de repasse Nº 1009315-30/2013 – MAPA.Data: 30/01/2015. Horário: 
10h00min; Local:Sala de Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura Municipal a Rua José Américo de 
Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal:Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. 
Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 19 de janeiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB

PREGÃO PRESENCIAL 002/2015
ADENDO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
O MUNICÍPIO DE quixaba por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela   

Portaria nº 003/2014, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que passarão a fazer 
parte do Edital PREGÃO PRESENCIAL  nº 002/2015, que será realizada as 09:00 horas (horário de 
Brasília), do dia 30 de Janeiro de 2015, as Cláusulas e condições seguintes:

No segundo parágrafo do Edital onde Lê:
2.DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão, na condição de proponente, Empresários Individuais, Socie-

dades Comerciais, Civis, regularmente estabelecidas neste país, que sejam nacionais e que atenderem 
a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos.

Lê-se corretamente:
2.DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão, na condição de proponente, Empresários Individuais, Socie-

dades Comerciais, Civis, regularmente estabelecidas neste país, que sejam nacionais e que atenderem 
a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos.

2.1.1. Só Poderão participar os interessados que entregarem até o dia 30/01/2015, as 09:00 horas 
(horário de Brasília), duas amostras de cada produto na embalagem original e fechada, para análise e 
aprovação, onde além das características básicas da embalagem e rotulagem, serão avaliadas outras 
características por meio de exame visual, medições simples (temperatura) e propriedades sensoriais 
(aspecto, cor e odor), ficando em poder da Administração os itens vencidos no certame. as amostras 
(02) duas de cada item deverão ser entregue no almoxarifado central no endereço Rua Francisco 
Pereira de Assis, 295, centro, Quixaba/PB

Considerando que a alteração não afeta a elaboração das propostas. Ficam por este instrumento, 
ratificadas as demais cláusulas, mantidos mesmo horários e data de abertura publicada no aviso em 
jornais nos termos do Art.. 21 da Lei 8.666/93.

Quixaba, 19 de janeiro de 2015
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro PMQ

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00052/2014, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2015; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FOCO CONSULTORIA LTDA - R$ 321.200,00.

Esperança - PB, 08 de Janeiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 001/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP049/2014
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Antônio de Sa Leite Junior-ME CNPJ nº 

35.429.745/0001-55. Objeto: Prestar serviço de mão-de-obra especializada de mecânico nos veículos 
da linha leve e nos veículos da linha pesada, pertencente a Prefeitura (Lote I). Valor Contratado: R$ 
147.000,00. Dotação Orçamentária: QDD/ 2014, passando automaticamente a ser incorporado a 
dotação orçamentaria e a provada para o exercício de 2015. Fonte de recursos: Recursos próprios. 
Vigência: Será de 01 (um) ano. Data da ass.: 19/01/2015. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) 
e Samuel Alcântra Tomaz, CPF nº 093.448.584-46 (Pela Empresa).

Desterro/PB, 19 de janeiro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 002/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP050/2014
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Antônio de Sa Leite Junior-ME CNPJ nº 

35.429.745/0001-55. Objeto: Prestar serviço de mão-de-obra especializada no alimento, balanceamento 
e cambagem, nos veículos da linha leve e nos veículos da linha pesada, pertencente a Prefeitura. 
Valor Contratado: R$ 21.800,00. Dotação Orçamentária: QDD/2014, passando automaticamente a ser 
incorporado a dotação orçamentaria e a provada para o exercício de 2015. Fonte de recursos: Recursos 
próprios. Vigência: Será de 01 (um) ano. Data da ass.: 19/01/2015. Partes ass.: Rosângela de Fátima 
Leite (Prefeita) e Samuel A. Tomaz, CPF nº 093.448.584-46 (Pela Empresa).

Desterro/PB, 19 de janeiro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE ASÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 001/2015SAU

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP049/2014
Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Contratada: Antônio de Sa 

Leite Junior-ME CNPJ nº 35.429.745/0001-55. Objeto: Prestar serviço de mão-de-obra especializada 
de mecânico nos veículos da linha leve e nos veículos da linha pesada, da Secretaria de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde (Lote II). Valor Contratado: R$ 73.500,00. Dotação Orçamentária: QDD 2014, 
passando automaticamente a ser incorporado a dotação orçamentaria e a provada para o exercício 
de 2015. Fonte de recursos: Recursos do Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB. Vigência: Será 
de 01 (um) ano. Data da ass. Contrato: 19/01/2015. Partes ass.: Rubens Marques das Neves (Sec. de 
Saúde) e Samuel Alcântra Tomaz, CPF nº 093.448.584-46 (Pela Empresa).

Desterro/PB, 19 de janeiro de 2015.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde



Empresário Charles Pereira 
Silveira, ex-prefeito Aluísio 
Régis, advogado Eduardo 
Figueiredo, fotógrafo Toddy 
Holand, Sras. Aurinete Diniz 
Zenaide e Idalina Lemos, 
médico Flávio Expedito 
Lessa, procurador Waldir 
dos Santos Lima, executivo 
Sebastião Ribeiro.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos
  A Canadá Investimentos 
Ltda., empresa que tem so-
ciedade com o grupo Hapvida, 
adquiriu 57,5% dos Diários 
Associados no Nordeste.
  Inclui a TV Borborema, a 
Rádio e TV O Norte.

Zum Zum Zum
   O compositor e cantor Paulinho da Viola está lançando uma canção 
em homenagem à sua filha Beatriz, denominada de “Bloco do Amor”. É linda!

FoTo: Dalva Rocha

FoTo:: Dalva Rocha

Festejos

Para o álbum da família Coutinho: Leo, a festejada Diana, Abelardo e Isolda

Diana Coutinho com as amigas Maria do Carmo e Leda Figueiredo, da sociedade campinense

   Segundo o site The Hollywood Reporter, o ator brasileiro Rodrigo 
Santoro poderá fazer o papel de Jesus Cristo no remake do famoso filme “Ben 
Hur”, que terá produção assinada pela MGM e a Paramount.

Calçados
RETORNARAM, 

no último sábado, os 
empresários Fátima 
Lisboa e Telmo Lopes 
com muitas novidades 
para a coleção outo-
no-inverno das lojas 
Calzature e Tell Passo.

Estiveram em São 
Paulo participando da 
Couromoda e no Rio 
Grande do Sul, em fei-
ras de calçados.

A EMPRESÁRIA 
Diana Coutinho rece-
beu em grande estilo, 
no último sábado, 
amigos e familiares 
para comemorar seu 
aniversário.

o festivo en-
contro foi no Salão 
Veneza, da Maison 
Blu´nelle, de sua pro-
priedade, decorado 
com muito bom gosto 
pela sua nora, Isolda 
Coutinho e regado 
ao caprichado buffet 
característico daquela 
casa de festas.

Oneyde Moraes e a aniversariante de hoje Idalina Lemos

FOTO: Goretti Zenaide

Melhor figurino
ESTÁ marcada para o próximo dia 22 de fevereiro 

o oscar, a maior festa do cinema mundial e na lista dos 
indicados para esta edição quanto ao Melhor Figurino, o 
destaque poderá ser o filme “o Grande Hotel Budapeste”.

o filme, que conta a história de um concierge do 
período entre as duas Guerras Mundiais, tem o figuri-
no assinado por Milena Canonero, famosa por já ter 
faturado a estatueta por seu trabalho nos filmes “Maria 
Antonieta”, “Carruagens de Fogo”, “Laranja Mecânica” e 
“o Iluminado. É uma craque no assunto!

FOTO: Dalva Rocha

Hélia Botelho, Socorro Ribeiro e Maria José Barbosa na Maison Blu´nelle

“A internet aumentou 
a comunicação e a 
distância entre as 
pessoas”

“Hoje, apesar da solidão, 
a comunicação virtual se 
tornou uma questão de 
sobrevivência”

HIDERALDO MONTENEGRO SONIA VALÉRIO DA COSTA

Vanessa Coutinho nos festejos para sua ilustre avó Diana Coutinho

FOTO: Dalva Rocha

Peças teatrais
ENCERRAM-SE no próximo dia 30 as inscrições para a 

maior seleção pública para circulação de peças teatrais no 
país, o Programa Petrobras Distribuidora de Cultura, com 
investimento de R$ 15 milhões para 2015/2016.

Desde a edição passada que o programa seleciona, no 
mínimo, 5% dos projetos inscritos por diferentes pessoas 
jurídicas em cada região, que fez com que houvesse um  
aumento de 70% nos projetos inscritos no Nordeste.

Ação social
O CRESCER 2015, 

o Encontro da Família 
Católica que acontece-
rá dias 15 a 17 de fe-
vereiro no Spazzio, em 
Campina Grande, vai ter 
pregrações dos padres 
Chrystian Shankar, de 
Divinópolis,  MG e Adria-
no Zandoná, da Canção 
Nova, de São Paulo.

os participantes de-
vem trazer alimentos não 
perecíveis para a Ação 
Social “Faça por Mim”, 
que doa cestas básicas 
para famílias carentes 
campinenses.

Feira
TERMINA hoje em 

Cabedelo a tradicional 
Feira de São Sebastião, 
padroeiro do bairro de 
Camalaú. o evento é 
composto de missas na 
Capela e apresentações 
artísticas-culturais.

Amar, verbo intransitivo
A FLIP - FESTA Literária de Paraty deste ano vai pres-

tar homenagem ao escritor Mário de Andrade, por conta 
dos 70 anos de morte do famoso romancista brasileiro.

o evento vai acontecer de 1 a 5 de julho, reunindo 
pessoas de todo o país, onde vão ser relembradas as obras 
mais significativas do escritor paulista como “Macunaíma” 
e “Amar, Verbo Intransitivo”.

Cinema
O FILME “Ausên-

cia”, de Chico Teixeira, 
foi selecionado para 
participar da 36a Mos-
tra Panorama do 65o 
Festival de Berlin, na 
Alemanha. Estará ao 
lado de grandes es-
treias mundiais.

o longa já rece-
beu vários prêmios em 
São Paulo e também 
no Fest Aruanda 2014, 
como o Prêmio de 
Crítica, Melhor Direção 
e Melhor Ator.

O MÉDICO paraibano Breno Moreno Gusmão, após 
17 anos residindo na Espanha, onde fez mestrado e 
doutorado na Universidade Complutense de Madrid, está 
de volta ao Brasil, para alegria de seus pais Aucélio e 
Wilma Gusmão.

Aqui, se estabeleceu em São Paulo, onde atua no 
Hospital Albert Einstein, em Hematologia com link em 
Leucemia e Linfoma, tornando-se referência em Mieloma 
e realiza transplante de medula e célula tronco.

Referência médica

   Será no dia 7 de fevereiro a saída dos blocos A Baratona, de dia 
e Piabas, de noite. O primeiro, na orla da Praia do Cabo Branco e o segundo, 
defronte ao restaurante Appetito Trattoria, agora totalmente climatizado. 
Vai ser uma farra!
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Polícia apreende mais 
de duas toneladas de 
drogas em 2014 na PB
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Ação dos vândalos pode 
ser denunciada pelo 190 
da Polícia Militar 

Furtos causam prejuízo e acidentes
BOCAS DE LOBO ABERTAS

A cada ano, aumentam 
os prejuízos da Companhia 
de Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa) com furtos 
e destruição de tampas de 
bocas de lobo ou poços de 
visitas (PV’s), na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. O pior é que as bocas 
de lobo abertas represen-
tam constante perigo de 
acidentes para condutores 
de veículos, motoqueiros, 
ciclistas e pedestres. 

Só na Grande João Pes-
soa, de acordo com a Dire-
toria de Operação e Manu-
tenção da Cagepa, no ano 
passado cerca de 700 tam-
pões tiveram de ser substi-
tuídos por estarem danifi-
cados, o que provocou um 
prejuízo de cerca de R$ 52 
mil. Cada tampão ou boca 
de lobo custa R$ 750,00 à 
companhia. 

A Diretoria de Opera-
ção e Manutenção não tem 
como mensurar o número 
aproximado de bocas de 
lobo, mas admite que são 
milhares em todo o Estado. 
Para se ter uma ideia do nú-
mero desses tampões, só no 
Bairro das Indústrias exis-
tem cerca de 300 poços de 
visitas.

Atendimento Cagepa
No sentido de evitar 

os furtos e destruições das 
bocas de lobo, a diretoria 
da companhia vem reali-
zando a substituição dos 
tampões simples por tam-
pões articulados, o que di-
ficulta a ação dos vândalos. 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Além disso, a Cagepa conta 
com a ajuda da população 
para denunciar os crimes 
de furto de tampões. Quem 
presenciar esse ato cri-
minoso, basta ligar para 
o número 190 da polícia. 
E para solicitar junto ao 
atendimento da companhia 
a reposição dos tampões 
furtados ou destruídos, as 
pessoas podem ligar para o 
número 115 (Atendimento 
Cagepa).

Ainda segundo infor-
mações da Diretoria de 
Operação e Manutenção, no 
ano passado aumentou o 
número de substituições de 
tampões em relação a 2013, 
entretanto, a companhia 
não soube precisar se esse 
crescimento foi apenas de-
corrente de furtos, uma vez 
que esse tipo de crime só é 
registrado nas delegacias 
da Polícia Civil.

Bem público
O furto de tampas de 

poços de visita equivale à 
subtração de bem público e 
a pena varia de um a quatro 
anos de reclusão. Como as 
denúncias são feitas dire-
tamente à polícia, a Cagepa 
não detém a informação so-
bre os furtos. A direção da 
companhia acredita que os 
tampões furtados são ven-
didos diretamente a em-
presas que comercializam 
ferros velhos.

Para fazer a reposição 
dos tampões danificados 
ou furtados, a companhia 
realiza fiscalizações perma-
nentes pelas ruas da Grande 
João Pessoa. O modo de exe-
cução da reposição depen-
de do tipo do equipamen-
to, podendo ser simples ou 
articulado, que dificulta a 
ação dos vândalos. 

O período de matrícu-
las para os alunos novatos 
da rede estadual de ensino 
começou no dia 2 deste mês 
e vai até o dia 30, podendo 
acontecer durante todo o ano 
letivo, caso o estudante ve-
nha transferido de outra ins-
tituição de ensino. O Governo 
do Estado disponibiliza 100 
mil novas vagas na rede esta-
dual e garante vagas para to-
dos os alunos. Os veteranos 
foram matriculados automa-
ticamente durante o mês de 
dezembro de 2014.

No ato da matrícula, pais 
ou responsáveis preenche-
rão um formulário e deverão 
entregar a documentação ne-
cessária: duas fotos 3×4, cer-
tidão de nascimento ou RG 
e o histórico escolar. O ano 
letivo de 2015 terá 202 dias 
letivos e vai começar no dia 
9 de fevereiro para os cursos 
diurnos e noturnos. As Ge-
rências Regionais de Educa-
ção (GRE) deverão organizar 
postos de informações sobre 
as vagas de cada escola e 
utilizar estratégias de divul-
gação em conjunto com os 
diretores.

No período de 2 a 6 de 
fevereiro, será realizado o 
planejamento escolar. Du-

rante o processo, os gesto-
res e a equipe pedagógica 
se reúnem para projetar os 
próximos 200 dias letivos e 
fazer a revisão do Plano Po-
lítico Pedagógico (PPP), do-
cumento que marca a iden-
tidade da escola e indica os 
caminhos para que os ob-
jetivos educacionais sejam 
atingidos. Cada escola deve 
elaborar seu planejamento e 
o dia da acolhida. 

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE) orienta 
aos gestores que garantam 
que os espaços estejam lim-
pos e organizados, com ex-
posição das produções de 
estudantes e professores 
em corredores e nas salas 
de aula para criar familiari-
dade e valorizar o trabalho 
realizado.

Dia da Acolhida
Após planejar o ano, 

cada escola vai organizar a 
recepção dos estudantes no 
dia 9 de fevereiro. A reco-
mendação da SEE é que cada 
escola convide a comunidade 
com o objetivo de acolher os 
estudantes e compartilhar 
as atividades educativas que 
foram planejadas para o ano 
letivo de 2015.

Matrículas de alunos 
novatos vão até dia 30 

REDE ESTADUAL

O clima de verão aquece o comér-
cio do pet animal, tendo como princi-
pal atrativo os acessórios de praias e 
fantasias de Carnaval. Tem modelos 
para todos os gostos e entre os produ-
tos mais procurados estão as fantasias 
exóticas, biquínis, sungas, laços, banda-
nas e roupinhas, que têm até numera-
ção específica para raça e tamanho do 
animal, além de camas, casinhas, pier-
cings em forma de adesivos coloridos, e 
até mesmo os sanitários higiênicos, que 
proporcionam melhor comodidade aos 
proprietários dos bichinhos e estão fa-
zendo sucesso nos estabelecimentos.

 Além do comércio, o período 
da alta estação movimenta também o 
ramo de serviços dedicados aos animais 
de estimação. Os novos acessórios ofer-
tados aliados à alimentação de qua-
lidade, acompanhamento do médico 
veterinário, bem como os serviços de 
higiene e limpeza dos animais de esti-
mação requer um custo mensal no or-
çamento doméstico. 

 “Se somarmos os custos com ali-
mentação, vacinação, cuidados essen-
ciais ao bem-estar do seu bichinho, o 
custo mensal fica em torno de R$ 300 a 
R$ 400 ao mês, dependendo do tama-

nho do animal”, revelou José Augusto 
Júnior, empresário que atua no ramo 
do pet shop em João Pessoa há quase 
seis anos.

Para que os serviços sejam de qua-
lidade, os estabelecimentos devem ter 
médico veterinário, farmacêutico veteri-
nário e profissional com formação para 
atuar no centro estético animal. Os equi-
pamentos são os mais diversificados, a 
exemplo de secadores apropriados ao 
tamanho do animal, gaiolas adequadas, 
máquinas de secagem, tesouras e má-
quinas de tosa, entre outros itens.

 “Os serviços oferecidos em um pet 
devem conter todos esses itens para um 
atendimento seguro e de qualidade, 
porém, um fator que é primordial é o 
trabalho com amor, ou seja, os profis-
sionais devem gostar de lidar com os 
animais”, destacou. 

Conforme o empresário, a vaida-
de dos proprietários dos bichinhos de 
estimação é tanta que eles não têm 
pena de gastar e investir na moda, 
a exemplo da febre do momento, as 
roupas de praia, cujos preços variam 
entre R$ 40,00 a R$ 50,00.

Os principais itens que compõem 
os gastos com animais são alimenta-
ção, veterinário, medicamento, vacina, 
banho, tosa, acessórios, hotel, creche e 
adestramento. 

Alta estação aumenta vendas 
e serviços nos pet shops de JP

CUIDADOS COM O ANIMAL
Central Móvel 
atende turistas 
na capital e na 
Praia do Jacaré

Para ampliar a divulgação 
dos principais roteiros turísti-
cos da Paraíba junto aos turis-
tas que visitam João Pessoa e 
Cabedelo durante a alta esta-
ção, a Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) vai utilizar a 
Central Móvel de Informações 
Turísticas (CIT). A unidade é 
uma van adesivada com ima-
gens dos principais atrativos 
turísticos do Estado. Hoje, a 
van vai estar na Praia do Jaca-
ré, a partir das 15h. 

Segundo o subcoordena-
dor de Divulgação e Eventos 
da PBTur, João Paulo, a Cen-
tral Móvel vem atendendo 
aos turistas desde o início da 
alta temporada. Foi feita uma 
programação nas Praias do 
Cabo Branco, em João Pessoa, 
e na praia fluvial do Jacaré, em 
Cabedelo. “Estamos posicio-
nados em pontos estratégicos 
dessas localidades, onde exis-
te a concentração de centenas 
de turistas”, disse. 

Na opinião da presiden-
te da PBTur, Ruth Avelino, a 
Central Móvel de Informação 
Turística é uma ferramenta 
importante para divulgar o 
potencial turístico da Paraíba, 
além de ser de utilidade públi-
ca para turistas. “A van dispo-
nibiliza material informativo 
sobre nossos principais atra-
tivos, além de nossos técnicos 
estarem aptos a tirar dúvidas 
dos turistas”, explicou. 

Seis centrais
A PBTur conta com seis 

centrais de informação turísti-
cas funcionando todos os dias, 
inclusive aos domingos e feria-
dos. O atendimento é feito por 
pessoas qualificadas, com es-
tudantes de Turismo Bilíngues 
e com profundo conhecimento 
do patrimônio turístico da Pa-
raíba. Eles estão prontos para 
oferecer informações atualiza-
das e completas sobre os even-
tos que ocorrem na cidade, os 
atrativos turísticos, a infraes-
trutura, serviços e acessos. 

No ano passado, a Cagepa substituiu cerca de 700 tampões na Região Metropolitana de João Pessoa; cada um custa R$ 750

FOTO: Evandro Pereira

Custo mensal com alimentação, vacinação e outros cuidados pode chegar a R$ 400

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

FOTO: Divulgação
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Caps disponibiliza tratamento 
humanizado a mais de 600 usuários
Nos últimos três anos 
foram atendidos mais de 
3 mil dependentes químicos

O Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps AD III - álcool 
e drogas) Jovem Cidadão, per-
tencente à rede estadual de 
saúde, atendeu 3.196 usuários, 
291 famílias e fez 185 visitas 
domiciliares nos últimos três 
anos. O serviço é referência 
para todo o Brasil, de acordo 
com o Ministério da Saúde, e 
disponibiliza assistência aos 
usuários de João Pessoa e ou-
tras cidades do Estado. 

O Caps atende atualmen-
te 628 usuários dependentes 
químicos com uma equipe 
multiprofissional formada por 
médicos, psicólogos, farmacêu-
ticos, nutricionistas, educador 
físico, enfermeiros, psicanalis-
tas, arte terapeuta, artesãos, 
entre outros profissionais. A 
partir deste ano, o serviço dis-
ponibiliza os serviços no final 
de semana para todos os usuá-
rios que desejarem atendimen-
to e atividades terapêuticas.

A diretora-geral do Caps, 
Marileide Martins, considera 
imprescindível a atuação da 
família na prevenção do uso de 
drogas psicoativas, assim como 
na recuperação e reinserção 
social do dependente químico. 

Ela explicou que uma 
das ações desenvolvidas pelo 
Caps é a busca ativa dos usuá-
rios que são resgatados e 
trazidos para o serviço, onde 
recebem assistência para 
deixar o vício. “Dependência 
química não é loucura e não 
há necessidade de se internar 
o usuário em um hospital psi-
quiátrico, porque a cura pode 

FOTO: Roberto Guedes

ser alcançada por meio de um 
trabalho terapêutico sem a 
necessidade do uso de drogas 
que prejudicam o usuário”, ex-
plicou Marileide Martins.

Um dos usuários do servi-
ço, que prefere não ser identi-
ficado, destaca o atendimento. 
“Aqui eu tenho um atendimen-
to humanizado e uma atenção 
especial e isso me ajuda muito 
na luta contra o vício”, afirmou.

Outro paciente do Caps 
contou que procurou o Cen-
tro no ano passado, com aju-
da de um amigo, e depois que 
passou a frequentar o local 
percebeu as melhorias. “Tudo 
depende da gente, mas se a 
pessoa não tiver um incen-
tivo, a situação é mais com-
plicada e aqui eu encontrei o 
apoio que estava precisando”, 
disse o jovem que participa 

das oficinas terapêuticas. 
Marileide Martins explica 

que o uso de drogas é consi-
derado um problema de saúde 
pública. “Falar sobre o assunto 
é discutir o processo saúde/
doença, considerando-se os 
modelos que contribuem para 
a compreensão do fenômeno 
no momento atual e das estra-
tégias de intervenção estabele-
cidas”, comentou.

Tratamento 
Ainda de acordo com Ma-

rileide Martins, o Caps Jovem 
Cidadão oferece atendimento 
individual e familiar ao usuá-
rio de álcool e drogas. “Esse 
é um dos nossos diferenciais, 
porque outros serviços ofere-
cem apenas o tratamento em 
grupo”. Ela explica que, se a 
família não conseguir conven-
cer o paciente a ir até o Caps, 

é possível ligar e uma equipe 
de profissionais se desloca até 
a residência e, com ajuda da 
Unidade de Saúde da Família, 
faz uma avaliação do paciente 
e toma as providências para o 
tratamento. 

O Caps Jovem Cidadão está 
localizado na Rua Sinésio Gui-
marães, 163 – bairro da Torre, 
em João Pessoa. O telefone é 
(083) 3218-5902.

O Caps tem como foco o trabalho terapêutico sem internação; no local, os pacientes recebem assistência para deixar o vício do álcool ou das drogas

O Governo da Paraíba lançou edi-
tal para processo seletivo que oferece 
cinco vagas para Residência Multipro-
fissional em Saúde da Criança no Com-
plexo de Pediatria Arlinda Marques. 
O projeto foi aprovado pela Comissão 
Nacional de Residência Multiprofissio-
nal em Saúde (CNRMS).

As inscrições podem ser efetuadas 
até o próximo dia 28, das 9h às 12h e das 
14h às 1730, pessoalmente ou por procu-
ração particular e pessoal no Centro For-
mador de Recursos Humanos (Cefor), da 
Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba 
(SES-PB), situado no Complexo Psiquiá-
trico Juliano Moreira, na Av. D. Pedro II, 
bairro da Torre, em João Pessoa. A prova 
será aplicada no dia 7 de fevereiro, pela 
manhã. O edital está disponível no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude.

De acordo com a chefe do Núcleo 
de Ações Estratégicas do Arlinda Mar-
ques, Gilsandra de Lira Fernandes, o 
projeto da Residência Multiprofissio-
nal em Saúde da Criança foi aprovado 
pela Portaria Conjunta nº 11 de 18 de 
dezembro de 2013. “Os primeiros re-
sidentes foram selecionados pelo pro-
cesso seletivo que ocorreu em fevereiro 
de 2014 e iniciaram suas atividades em 
março do mesmo ano. Pelo segundo 
ano consecutivo estamos selecionando 
residentes.  Desde o início do programa 
podemos comparar e avaliar resultados 
positivos com sua implantação, pois vi-
sualizamos as mudanças ocorridas em 
nossos cenários práticos com a inserção 
dos residentes nos serviços”,  explicou. 

Entre os pontos positivos da resi-

dência, Gilsandra Fernandes destacou 
o aumento na produção das atividades 
científicas, dos espaços que estão reali-
zando seus rodízios e da construção de 
novos protocolos clínicos assistenciais. 

“Um fator muito importante é a 
influência que nossos residentes exer-
cem sobre os demais profissionais, in-
centivando-os a procurar se atualizar e 
se capacitar cada vez mais. Felizmente 
quem sai ganhando com isso são os nos-
sos usuários, que cada vez mais podem 
desfrutar de uma assistência especializa-
da com excelência nas áreas de cuidado 
integral à saúde da criança”.

As atividades da Residência Mul-
tiprofissional em Saúde da Criança 
(Remusc) são realizadas na sua maior 
parte no Complexo de Pediatria Ar-
linda Marques, hospital referência em 
pediatria na Paraíba, que oferece as-
sistência à saúde da criança em regi-
me de prevenção, promoção de saúde 
e função restaurativa de média a alta 
complexidade, com diagnóstico, tra-
tamento e reabilitação em diversas 
especialidades, a exemplo de cirurgia 
cardíaca, neurológica e ortopédica. 

Residência Multiprofissional em Saúde
Instituída pela Portaria Interminis-

terial nº 1.077, DE 12 de novembro de 
2009. Constitui modalidade de ensino 
de Pós-Graduação lato sensu destinado 
às profissões da saúde, sob a forma de 
curso de especialização caracterizado 
por ensino em serviço, com carga ho-
rária de 60 horas semanais e duração 
mínima de dois anos.

Arlinda Marques inscreve para 
Residência Multiprofissional 

SAÚDE DA CRIANÇA

O Sistema Nacional de 
Emprego de João Pessoa (Si-
ne-JP) inicia a semana dispo-
nibilizando 895 vagas de tra-
balho. Há oportunidades para 
todos os níveis de escolarida-
de, no setor de serviços, no co-
mércio e na indústria. 

O maior número de opor-
tunidades é para a função de 
operador de telemarketing. Há 
600 vagas e, para concorrer, os 
candidatos devem ter Ensino 
Médio concluído e conhecimen-
tos em informática. Como não 
há exigência de experiência, a 
função é indicada para quem 
busca o primeiro emprego.

Ainda no setor de servi-
ços, nos estabelecimentos de 
alimentação há vagas para au-

xiliar de cozinha (15), cozinhei-
ro (5), auxiliar de confeitaria 
e pasteleiro. No atendimento, 
há demanda para garçom (8), 
barman (3), auxiliar de bar (3) 
e atendente de lanchonete (3). 

Outras funções bem requi-
sitadas pelas empresas da ca-
pital são as de vendedor (31), 
encanador (20), auxiliar de 
limpeza (19), manicure (14), 
mecânico automotivo (12) e 
empregada doméstica (9).

Nos bairros
O Sine-JP dá continui-

dade ao cadastramento e en-
caminhamento às vagas de 
emprego nos Centros de Re-
ferência da Juventude (CRJ), 
numa iniciativa para facilitar o 

acesso ao primeiro emprego. 
Nesta terça (20) e quinta-feira 
(22) o atendimento será feito 
no CRJ Reuben Ramalho, no 
Rangel. No primeiro dia é feito 
o cadastramento e a seleção, 
no segundo. Os interessados 
devem levar RG, CPF, Carteira 
de Trabalho e currículo.

Amanhã, o Sine-JP estará 
participando da Ação Territó-
rios Empreendedores, na Feira 
de Jaguaribe, a partir das 8h. A 
ação é promovida pela Secre-
taria do Trabalho, Produção e 
Renda da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), para 
levar crédito do Banco Cida-
dão, capacitação aos microem-
preendedores e oportunidades 
de emprego à população.

Sine tem 895 oportunidades 
de emprego disponíveis em JP

vAgAS DE tRAbAlho

Partos normais chegam a 54% 
no Instituto Cândida Vargas

No Brasil, atualmente, o 
percentual de partos cesáreos 
é de 84% na saúde suplemen-
tar. Na rede pública, segundo 
o Ministério da Saúde (MS) 
este número é menor, de cerca 
de 40% dos partos. Em 2014, 
de todos os partos realizados 
no Instituto Cândida Vargas 
(ICV), 54,12% foram normais 
e 45,88% foram por meio de 
cirurgia cesariana.

O MS lançou recentemen-
te medidas para estimular o 

parto normal, mas na capital 
pessoense a prática já é co-
mum no Instituto Cândida 
Vargas (ICV), maternidade re-
ferência no Estado para partos 
de alto risco.  

A agricultora Maria José 
dos Santos aguarda ansiosa a 
chegada da primeira filha, Ma-
ria Caroline. Para o nascimento 
do bebê, ela optou pelo parto 
normal. “Eu preferi o parto 
normal pelas facilidades que 
ele vai me proporcionar, é mais 

prático já que não tem grandes 
cortes, a recuperação é mais 
rápida e traz outros benefícios 
também durante o resguardo”, 
comentou.

De acordo com o diretor 
técnico da área de obstetrícia 
do ICV, Juarez Augusto, o parto 
normal é o meio mais fisiológi-
co que existe, sendo sempre o 
mais indicado e que proporcio-
na mais benefícios para a mãe 
e o bebê quando há a possibi-
lidade de optar por esse meio.
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Mais de duas toneladas de drogas 
são apreendidas em 2014 na PB 
Ações foram realizadas 
em João Pessoa e nos 
Litorais Sul e Norte Pela cidade

TV Borborema
Por falar em veículos de comunicação, 

repercutiu bastante em CG a notícia de que a 
TV Borborema está incluída na negociação dos 
Associados com o grupo Hapvida, que controlará 
a emissora, assim como outras no Nordeste, 
incluindo a Clube, da capital.

Não vingou
Deu para trás já na reta final o processo de 

negociação da Igreja Assembleia de Deus, ministério 
de Campina Grande, com uma emissora FM (107.3, que 
não conta atualmente com programação local) que seria 
arrendada pela denominação evangélica. 

Desacerto
Integrantes da cúpula da Assembleia de Deus já 

haviam chegado a anunciar, através das redes sociais, o 
fechamento do acordo. A rádio seria rebatizada e o nome 
da emissora foi revelado: Rede Esperança. O desacerto 
teria sido quanto a detalhes contratuais.

A repressão qualificada 
ao tráfico de drogas executa-
da pela Polícia Civil da Paraí-
ba resultou em 2.276 quilos 
de drogas apreendidas em 
2014 somente pela Delega-
cia de Repressão a Entor-
pecentes (DRE) da capital. 
Segundo relatório de ativi-
dades da delegacia, no ano 
foram apreendidas 2,19 to-
neladas de maconha, 64 qui-
los de crack e 22 quilos de 
cocaína em ações que acon-
teceram em João Pessoa e 
também na região dos Lito-
rais Sul e Norte, que integra 
a 1ª Região Integrada de Se-
gurança Pública (Reisp).

Ainda de acordo com o 
balanço, as apreensões de 
entorpecentes realizadas 
pela DRE aumentaram ano a 
ano desde 2011. Foram 118 
quilos de drogas nesse ano, 
seguidos de 303 quilos em 
2012, 384 quilos no ano se-
guinte, chegando aos mais 
de dois mil quilos entre ma-
conha, cocaína e crack de 
janeiro a dezembro de 2014. 
Nos quatro anos de trabalho, 

O primeiro fim de sema-
na de cumprimento da por-
taria regional conjunta do 
Ministério Público da Paraíba 
e do Poder Judiciário que re-
gulamenta a entrada e per-
manência de menores de 18 
anos nos bares, casas de espe-
táculos, bailes, shows, boates, 
danceterias e congêneres foi 
considerado positivo pelas au-
toridades envolvidas. 

A ação é integrada por 
representantes do Ministério 
Público, Polícias Civil e Militar, 
fiscais do Juizado da Infância 
e da Juventude, além de inte-
grantes de Conselhos Tutela-
res, que visitaram vários es-
tabelecimentos, mas nada de 
anormal foi detectado.

Anteontem, antes da rea-
lização do Fest Verão, em Ca-

bedelo, foi exigido o documen-
to que autoriza a entrada de 
menores de 16 acompanha-
dos dos pais ou responsáveis 
e daqueles com idade entre 
16 e 18 anos acompanhados 
dos pais ou responsáveis, que 
devem apresentar uma autori-
zação com firma reconhecida. 

Apenas com pequenos 
desentendimentos por conta 
da exigência, a maioria dos 
pais e responsáveis concordou 
com a portaria, já que garante 
a sensação de segurança. 

Durante reunião realiza-
da na semana passada para a 
preparação do cumprimento 
da portaria, a promotora da 
Criança e Adolescente, Soraya 
Escorel, disse que a mensa-
gem é clara, fácil e direta. “A 
partir do momento que os res-
ponsáveis deixam uma autori-
zação ou estão acompanhados 
dos filhos menores, facilitarão 

e muito a vida dos proprietá-
rios dos estabelecimentos”.

O promotor Manoel Sere-
jo, da Comarca de Santa Rita, 
mais que também responde 
pela Promotoria de Lucena, 
disse que todos os proprietá-
rios daquele município reco-
nheceram a necessidade de 
uma medida proibitiva ou res-
tritiva que garante a seguran-
ça das crianças e adolescentes. 
“Mesmo antes da portaria nós 
já havíamos orientado os do-
nos de estabelecimentos a evi-
tarem a presença de menores”, 
acrescentou.

De acordo com a porta-
ria, os estabelecimentos que 
forem abordados com a per-
manência dos menores de 16 
anos desacompanhados serão 
multados e poderão ser fe-
chados por 15 dias e se estes 
adolescentes estiverem con-
sumindo bebidas alcoólicas os 

estabelecimentos responde-
rão criminalmente, dependen-
do da advertência. 

 A autorização expressa 
dos pais ou responsável legal 
que detenha sua guarda terá 
que ser reconhecida em car-
tório, devendo constar expres-
samente a data e o local do 
evento para o qual é direcio-
nada a autorização. A portaria 
estabelece ainda que os donos 
e responsáveis pelos eventos e 
estabelecimentos ficam obri-
gados a exigir, no ato da en-
trada nos recintos, a carteira 
de identidade do responsável 
para fins de comprovação do 
parentesco e da maioridade, 
e, quando for o caso, o termo 
de guarda, deixando retida na 
entrada a autorização com 
firma reconhecida, pelo perío-
do de 48 horas, para fins de 
monitoramento da equipe de 
fiscalização.

A Polícia Civil retirou de circulação no Estado 2.190 quilos de maconha, 64 de crack e 22 de cocaína 

mais de três toneladas de 
drogas ilícitas foram retira-
das de circulação pela dele-
gacia especializada.

O delegado titular da 
DRE, Allan Terruel, revela 
que hoje a delegacia moni-
tora e acompanha todas as 
informações referentes ao 
tráfico em toda sua região 
de atuação. “Dominamos es-
sas ações em nível de conhe-
cimento e em quatro anos 
indiciamos 670 traficantes, 
descapitalizando o comércio 

de drogas por meio de ações 
executadas por equipes for-
tes, comprometidas e que 
têm funções específicas que 
incluem operação, inteligên-
cia, cartório, entre outras”, 
afirma. Fazem parte da dele-
gacia especializada 22 poli-
ciais, entre delegados, agen-
tes de investigação, escrivães 
e técnicos em perícia.

Terruel lembrou que no 
ano passado, os destaques 
foram as apreensões de 
drogas realizadas na comu-

nidade Paulo Afonso, bairro 
de Jaguaribe, em João Pes-
soa; a apreensão de 1,580 
tonelada de maconha no 
Litoral Norte, quando dois 
traficantes foram presos e 
um veículo apreendido; e 
ainda a prisão de Samuel 
Mariano da Silva, 35, conhe-
cido como ‘Samuca’, acusa-
do de liderar uma quadrilha 
no Litoral Sul, durante uma 
operação iniciada no fim de 
dezembro e encerrada em 
janeiro deste ano.

Policiais do Batalhão 
de Policiamento de Trânsito 
apreenderam um carro Che-
vrolet Camaro, avaliado em 
quase R$ 150 mil reais, du-
rante blitz realizada no últi-
mo domingo (18), no bairro 
do Bessa, em João Pessoa. O 
veículo estava com o licen-
ciamento atrasado desde 
2011, além de débitos de ou-
tras taxas. O valor total para 
regular a situação do carro 
soma mais de R$ 14 mil reais. 

De acordo com os poli-
ciais que realizaram a apre-
ensão, o condutor é servidor 
público e durante a abor-
dagem ainda tentou intimi-
dar os policiais dizendo que 
era irmão de um oficial da 
reserva hierarquicamente 
superior a eles. O carro foi 
recolhido imediatamente ao 

pátio do BPTran.
O comandante do Ba-

talhão de Policiamento de 
Trânsito destacou o papel 
imparcial que a Polícia Mili-
tar desempenha em prol da 
sociedade. “Existe uma in-
quietação na população di-
zendo que as blitze só apre-
endem motos e ciclomotores, 
o que não é verdade, como 
mostra a apreensão deste 
Camaro, veículo que em um 
passado não muito distante 
nem parado era. 

O foco nas motos é por 
causa da mancha criminal 
que aponta o uso desse veí-
culo como transporte de fuga 
após cometimentos de cri-
mes, mas não deixamos de 
estender o trabalho de fisca-
lização aos outros veículos, 
seja ele qual for”, comentou.

Estabelecimentos cumprem portaria

Polícia recolhe carro de luxo em blitz 

MENORES DE 18 ANOS

LICENCIAMENTO ATRASADO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Apreensão do Camaro, avaliado em R$ 150 mil, aconteceu no  Bessa

l HISTóRIA
O questionamento é quanto às mudanças que 

serão implementadas na emissora. Um dos receios é 
que, além de demissões, haja mudança no nome da TV, 
que foi a primeira da Paraíba e uma das primeiras do 
Nordeste, assim como já aconteceu com a rádio.

l RECEIO
A TV Borborema foi fundada em 1966 por Assis 

Chateaubriand, como uma das emissoras da Rede 
Tupi. Atualmente, o grupo Hapvida comanda o Sistema 
Opinião de Comunicação. Em 2012, os associados já 
haviam fechado o Diário da Borborema.

Salário mínimo 
A Câmara Municipal de Campina Grande se reúne 

hoje, às 10h, para votar o projeto de lei que adequa o 
valor do salário mínimo pago aos servidores municipais 
ao novo mínimo nacional, de R$ 788. A adequação do 
mínimo, uma exigência legal, interrompe as férias dos 
vereadores, que, no entanto, não recebem os chamados 
jetons por conta da convocação extraordinária. O ajuste 
causará um impacto de R$ 500 mil mensais aos cofres 
do município, segundo a Secretaria de Finanças.

Emprego
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) 

em Campina Grande informou ontem que há a 
disponibilidade de quase 170 vagas de emprego neste 
início de semana. A maioria das vagas disponíveis – 50 
no total – é para operador de máquinas em geral.

Vagas
Há, dentre outras, vaga para operador de 

telemarketing (20), pedreiro (10), garçom (7), 
costureira de máquina industrial (5), consultor 
de vendas (15), auxiliar de manutenção elétrica e 
hidráulica (8), ajudante de eletricista (8) e atendente de 
lanchonete (6).

Projeto Rondon
Um grupo formado por alunos e professores do 

Campus I da UEPB viajou no fim de semana passado 
para participar do Projeto Rondon 2015. Os estudantes 
dos cursos de Enfermagem, Odontologia, Serviço 
Social, Educação Física, Direito, Pedagogia, Biologia 
e Comunicação Social vão viver a experiência de 
passar 15 dias realizando ações nas diversas áreas do 
conhecimento, em uma comunidade carente de Mata 
Roma, no Maranhão.

Operação Jenipapo
A equipe de estudantes da UEPB integra a 

“Operação Jenipapo”, que funcionará em parceria 
com o Centro Universitário de Votuporanga, de São 
Paulo. Mais de 15 municípios do Maranhão foram 
contemplados com a edição 2015 do Projeto Rondon. 
Os estudantes partiram de Campina Grande e retornam 
à Paraíba no dia 2 de fevereiro. O Projeto Rondon é 
um programa do Governo Federal, promovido pelo 
Ministério da Defesa.

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB
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Explanação da estimativa 
entre receita e despesa 
aconteceu na ALPB

O secretário de Esta-
do do Planejamento, Orça-
mento, Gestão e Finanças, 
Tárcio Pessoa, participou, 
ontem pela manhã, no audi-
tório João Eudes, na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), da audiência pública 
para prestar esclarecimentos 
do projeto de Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) 2015, que 
estima a receita e a despesa 
do Estado para o exercício fi-
nanceiro deste ano. 

No contexto geral, Tár-
cio disse que a previsão para 
este ano não é boa e alertou 
para a retração da economia 
nacional e como isso pode 
afetar a Paraíba. Com um 
orçamento total de R$ 6,809 
bilhões, 3,18% a mais do 
que a LOA  2014 que fechou 
e R$ 5,99 bilhões.

O orçamento é dividido 
em R$ 3,159 bilhões, oriun-
dos do Fundo de Partici-
pação dos Estados e R$ 2,8 
bilhões do ICMS (Imposto). 
E segundo o secretário de 
Planejamento, o FPE é in-
constante no envio mensal e 
que isso preocupa em como 
incrementar a receita com 
essa oscilação. Neste mês de 
janeiro o repasse do FPE foi 
18% inferior ao mesmo mês 
do ano passado.

LOA 2015
O responsável pelo Pla-

nejamento e Finanças do 
Estado explicou que na mon-
tagem da Lei Orçamentária 
Anual 2015 foram levadas 
em consideração as infor-
mações passadas pela Secre-

Secretário de Planejamento, Tárcio Pessoa, alertou para situação econômica de retração do país e como isso pode afetar a Paraíba

Satva Nélia Costa
Satva_nelia@yahoo.combr

taria do Tesouro Nacional. 
Essas previsões, repassadas 
pela STN, foram utilizadas 
para as perspectivas de cons-
trução das peças orçamentá-
rias. Nesses últimos quatro 
anos, as previsões vieram 
acima daquilo que foi reali-
zado na prática através das 
transferências financeiras 
por conta do FPE. 

Ele ressaltou que no 
ano passado, entre o que 
foi previsto pela STN, que 
foi implantado na LOA, e 
que foi efetivamente reali-
zado monetariamente, hou-
ve uma redução de R$ 50,6 
milhões. “Somando os qua-
tro últimos anos, na prática, 
essa diferença foi de R$ 522 
milhões entre o que foi es-
tabelecido como previsão 
e o que foi realizado. Essa 
inconstância traz uma certa 
preocupação por parte dos 
setores de planejamento 
dos Estados de como incre-
mentar essa receita oscilan-
te”, acrescentou.

O secretário disse ainda 
que a Paraíba tem um terço 
da sua economia dependen-
te do setor público nas três 
esferas: federal, estadual e 
municipal. “E partindo des-
sa premissa e de dados que 
trazem uma composição da 
evolução dos últimos quatro 
anos (2011 a 2014), o Gover-
no do Estado acompanhou 
uma inconstância econômica 
extremamente preocupante, 
a exemplo da crise mundial 
em 2008, que abalou basi-
camente todas as economias 
tanto de países desenvolvi-
dos quantos os em desenvol-
vimento, e a crise em 2011. 
Por conta disso tivemos um 
comportamento desequili-
brado dos repasses do Fundo 
de Participação dos Estados 
(FPE), consequentemente 
dos municípios.

A Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais 
na Paraíba realizou, na úl-
tima quinta-feira (18), sua 
45ª Sessão de Julgamento 
em 2014. Nos dois últimos 
anos, a TR julgou 40.599 
feitos, ao tempo em que 
houve a distribuição, no 
mesmo período, de 25.295 
novos processos judiciais.

Segundo o juiz federal 
Rudival Gama do Nasci-
mento, presidente da TR, o 
julgamento de significativo 
número de processos judi-
ciais “provocou decréscimo 
no número de feitos que 
aguardam julgamento, se-
guindo a mesma linha do 
que fizemos em 2013, com 
43 eventos dessa natureza”, 
acentuou. 

Em 2013, o total de ses-
sões de julgamento atingiu 
43 eventos. Rudival Gama 
acrescentou ainda que, em 
relação aos feitos que tra-
mitavam exclusivamente na 
Presidência do órgão, esta-
beleceu a Meta Zero como 
foco principal, e conseguiu 
concluir 2014 praticamen-
te sem pendências.

Comissão divulga edital de convocação
Ao final da audiência, 

a Comissão de Orçamento 
divulgou um edital de con-
vocação para uma reunião 
ordinária para apreciação do 
parecer definitivo às 8h da 
próxima quinta-feira, 22, no 
plenário José Mariz.

Também estiveram pre-
sentes representantes do 
Poder Judiciário, Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), Defenso-
ria Pública do Estado (DPE), 
entre outros membros de en-
tidades.

O presidente da Comis-
são e relator da LOA 2015, 

deputado Raniery Paulino 
(PMDB), iniciou a audiência 
pública destacando a impor-
tância da democratização na 
tramitação do projeto.  

O parlamentar acrescen-
tou ainda que “acredita que 
haverá mudanças a partir das 
emendas parlamentares, pois 
a audiência aconteceu exata-
mente para ouvir os repre-
sentantes da sociedade”.

“Espero que ocorram 
alterações para que possa-
mos democratizar o espaço 
e buscar melhoras. A peça or-
çamentária é elaborada pelo 
Poder Executivo, mas ela é 
melhorada aqui na ALPB, que 
é o que nós queremos fazer 

através das emendas parla-
mentares”, explicou Raniery 
Paulino.

De acordo com o calen-
dário aprovado pela Comis-
são de Orçamento da ALPB, 
entre a próxima terça-feira 
e a segunda-feira da semana 
seguinte, dia 26, o deputado 
Raniery Paulino deverá fa-
zer a análise e a inclusão das 
366 emendas recebidas on-
tem na peça orçamentária. 

Esse é o prazo para 
apreciação do parecer defi-
nitivo. O relatório final será 
apresentado por ele até dia 
27 de janeiro, a partir de 
quando a matéria deve se-
guir para inclusão na Ordem 

do Dia para aprovação em 
plenário.

Após renegociação, na 
nova peça, o valor do duodé-
cimo a ser repassado para 
os Poderes passa a ser de R$ 
1.183.671,00. Em 2014, o duo-
décimo executado pelos Po-
deres foi de R$ 1.049.545,00. 

Na proposta inicial da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o exercício de 
2015, enviada pelo Gover-
no, o valor total seria de R$ 
1.102.504,00. Isso represen-
ta, portanto, um aumento de 
12,78% sobre o valor execu-
tado em 2014 e um aumento 
de 7,36% em relação ao va-
lor da peça inicial.

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba entrega hoje as no-
vas instalações do Juizado 
Especial Misto de Cabedelo. 
As obras vão dotar o  prédio 
do Juizado de uma nova es-
trutura para abrigar cerca de 
dez ambientes, destinados a 
gabinetes de juiz, salas de 
conciliação, de audiências, 
cartório, Defensoria Pública, 
e Ministério Público.

Para o juiz Paulo Regis, 
titular do Juizado Especial, 
a instalação desse novo pré-
dio trará muitos benefícios 
para a população. “Facili-
tará tanto para o juizado, 
que terá seu espaço pró-
prio e ampliado, mas tam-
bém para quem precisar de 
atendimento na 5ª Vara que 
atualmente funciona em um 
prédio afastado do fórum, o 
que dificulta o acesso àque-
les com menos condições 
financeiras”, explicou o juiz.

Atualmente no Fórum 
de Cabedelo tramitam cerca 
de 15 mil processos, funcio-
nam quatro Varas e o Jui-
zado Especial, que não tem 
uma estrutura adequada 
para receber as demandas, 
já que por ele transitam 

cerca de 1.800 processos 
divididos entre criminais e 
cíveis. Com a inauguração 
do novo prédio, a 5ª Vara 
passará a funcionar no pró-
prio Fórum, o que facilitará 
o acesso da população.

Outra facilidade que o 
Juizado Misto tem propor-
cionado para a população é 
o fato de que há dois anos 
tem trabalhado em parceria 
com a Delegacia de Polícia 
Civil. De acordo com o ma-
gistrado, o convênio com a 
Delegacia tem por objeti-
vo receber os Termos Cir-
cunstanciados (TCOs) com 
a designação da audiência 
preliminar na própria dele-
gacia, devendo ser realizada 
em até 30 dias e, ainda, a 
devida intimação das partes 
envolvidas (autor do fato e 
vítima). Por fim, a prolata-
ção da sentença na própria 
audiência.

Com relação aos pro-
cessos cíveis, são realiza-
das audiências unas, tendo 
um prazo de 40 dias para a 
sua realização após a devi-
da distribuição do processo 
e a sentença é prolatada na 
própria audiência.

Cabedelo recebe novas 
instalações para Justiça

JuiZAdO ESpEciAl MiSTOSociedades de 
advogados têm 
até dia 30 para 
entrar no Simples

Turma Recursal 
fecha ano com 
45 sessões de 
julgamentos

As sociedades de advo-
gados que quiserem optar 
pelo Supersimples têm até 
o último dia útil de janeiro 
para aderir ao sistema. Os 
que escolherem esse regime 
tributário farão o pagamento 
unificado de impostos fede-
rais, estaduais e municipais 
(ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, 
IPI, ICMS e ISS), ficando a 
contribuição previdenciária 
sujeita à legislação em vigor. 
“Pode ser mais vantajoso op-
tar pelo Supersimples para 
os advogados de início de 
carreira e para os escritórios 
com estruturas menores”, 
afirma o presidente da OAB 
Nacional, Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho.

A advocacia foi incluída 
neste regime tributário em 
agosto deste ano e, com isso, 
passou a integrar a tabela 
IV de tributação do Simples 
Nacional, que prevê fatura-
mento anual entre R$ 180 
mil e R$ 3,6 milhões, com 
alíquotas variando de 4,5% 
a 16,85%, respectivamente.  
Antes, a alíquota para quem 
faturava R$ 180 mil era de 
11,2%.

Deverá ser promul-
gado hoje pela Assem-
bleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) o reajuste 
salarial do governador 
Ricardo Coutinho, da 
vice-governadora, Lígia 
Feliciano, dos secretá-
rios e auxiliares de go-
verno. A medida, no 
entanto, não terá efeito 
algum. No último sába-
do, 17, o governador 
renunciou o aumento 
do próprio salário e sus-
pendeu reajustes dos 
vencimentos da vice e 
de seus auxiliares. 

A ação faz parte do 
pacote de medidas para 
a contenção de gastos e 
enxugamento da máqui-
na pública. “Tudo isso 
faz parte de um conjun-
to de medidas que esta-
mos tomando e ainda 
vamos tomar para ga-
rantir ao máximo atingir 
as metas de fazer mais 
com menos”, ressaltou 
Ricardo Coutinho.

Ainda como parte 
das ações para conten-
ção de gastos, o gover-
nador anunciou a dimi-
nuição de 60% no teto 
das diárias dos servido-
res, que antes era de dez 
diárias por mês e hoje 
passa a ser de quatro 
diárias a cada 30 dias.

Desde o final de 
2013, o governador Ri-
cardo Coutinho vem 
anunciando medidas 
fiscais para reduzir os 
gastos públicos no Esta-
do. A primeira medida 
foi a reestruturação das 
secretarias, redução dos 
cargos comissionados 
e corte nos gastos com 
custeios; a segunda foi a 
suspensão das despesas 
relativas ao patrocínio 
de festividades e even-
tos para os próximos 60 
dias. Na próxima sema-
na, outras medidas para 
contenção de gastos pú-
blicos serão anunciadas 
pelo governador.

Reajuste salarial será 
promulgado sem valia

“FAZER MAiS cOM MEnOS”

Foto: Divulgação/ALPB
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Corte nos gastos é 
exemplo a ser seguido

Os 36 deputados estaduais paraibanos, entre 
eleitos e reeleitos, seguiram o exemplo do governa-
dor Ricardo Coutinho e também decidiram suspen-
der o reajuste nos seus salários. A decisão coletiva 
de congelar os vencimentos foi motivada pelo 
momento de possível retração na economia do país. 
Com o Brasil desacelerando, cai também a verba 
federal prevista para a Paraíba, em números totais, 
nos Fundos de Participação de Estados e Municípios. 
Os parlamentares acharam que seria mais prudente 
conter despesas.

O que foi dito acima não é verdade, mas bem que 
pode vir a ser. Lembra a típica notícia divulgada após 
uma suposta decisão unânime, mas unânime e de 
bom grado parece que só votam quando é aumento. 
Fato mesmo é que o anúncio feito pelo chefe do Exe-
cutivo Estadual sacudiu a cena política no final de 
semana. Deixou muita gente que está com diploma 
na mão, prestes a tomar posse, de orelha em pé. 

Ações populares tiram o sono dos políticos 
tradicionais. A nova forma de fazer política apro-
xima o cidadão do gestor. Há comunicação direta e 
também identificação particular. Ora, se eu preciso 
fazer uma reforma na minha casa e não terei renda 
extra ao longo do ano, só há uma forma de fechar a 
conta: cortando! Assim, na própria carne, o governo 
dá exemplo.

A medida austera de congelar o próprio salário, 
da vice-governadora e dos auxiliares demonstra 
compromisso com a máquina pública no enxuga-
mento dos gastos.  Assim, tudo o que já foi anuncia-
do, como a fusão de secretarias, redução de comis-
sionados e suspensão de verba para festas faz cada 
vez mais sentido. O zelo com o bem de todos começa 
com arrocho no bolso dos próprios gestores. Quero 
ver qual é o cidadão que não gosta de ouvir isso.

O que o Legislativo tem a ver com a decisão do 
Executivo? Nesse caso, nada. Pode dar de ombros, 
seguir adiante como se nada tivesse acontecido e 
gozar do aumento que vem em efeito cascata desde 
o contracheque de ministro do Supremo Tribunal 
Federal. Mas com que cara a oposição vai combater 
o governo, ou teoricamente defender regiões pobres 
da Paraíba, se foram eleitos pelo povo, puderam e 
não deram o mesmo exemplo?

Então, o café da manhã de cada político paraiba-
no começou com um certo tom de pressão. Mesmo 
que ainda não tenham sido questionados, eles sen-
tem, no olhar de cada cidadão, como adaga perfuran-
te: “Vai congelar ou não?”. 

Que sigam o exemplo, por quatro anos congela-
dos! Se o fizerem, veremos o espetáculo da eficiência 
pública e a Paraíba nas manchetes nacionais, pois 
com mais 36 sem aumento de salário teremos um 
efeito cascata inverso e estendido - por pura pressão 
moral - a vereadores e prefeitos do Litoral ao Sertão. 

Todos pela paz
Se reúnem hoje com o governador Ricardo 

Coutinho o secretário da Segurança e Defesa 
Social, Cláudio Lima; o delegado-geral de Polícia 
Civil, João Alves; o comandante-geral da Polícia 
Militar, coronel Euller Chaves; e o comandante-ge-
ral do Corpo de Bombeiros, Jair Carneiro; gestores 
das regiões, das áreas integradas da Segurança 
Pública e representantes do Ministério Público e 
do Judiciário. Na pauta está o balanço do Progra-
ma Paraíba Unida pela Paz.

Capital educadora
A Prefeitura de João Pessoa acompanha o 

slogan da presidente da República, Dilma Rousseff, 
quando categoriza o Brasil como “pátria educado-
ra” e segue investindo na pasta. O prefeito Luciano 
Cartaxo autorizou a construção da primeira de 
cinco escolas de tempo integral que deverão ser en-
tregues até o final de seu mandato, em 2016. Esta, 
no Alto do Mateus, vai garantir educação para 500 
crianças e adolescentes do bairro. O dia inteiro na 
escola, verdadeiramente uma segunda casa, longe 
de qualquer outro perigo. 

Do total liberado pelo 
crédito, R$ 17,9 bilhões 
irão para as estatais

Foto: Pedro França/Agência Senado

Tramita no Congresso 
Nacional a Medida Provisória 
666/14, que libera R$ 20,1 
bilhões do orçamento a diver-
sos órgãos federais, incluin-
do empresas estatais, para 
gastos com investimentos e 
custeio. Desse total, R$ 17,9 
bilhões são destinados a esta-
tais, sendo que a Petrobras (e 
as empresas coligadas, como 
Transpetro e BR) ficou com 
a maior parcela – R$ 15,9 bi-
lhões.

De acordo com o gover-
no, o crédito extraordiná-
rio para investimentos vai 
possibilitar a adequação 
dos planos estratégicos das 
empresas, que passaram 
por uma revisão no final de 
2014. O Executivo alega que 
o aporte financeiro é neces-
sário para evitar paralisa-
ção nos investimentos.

Além da estatal petro-
lífera, o crédito beneficia 
bancos públicos e o siste-
ma Eletrobras (incluindo 
Eletronuclear, Eletronorte, 
Furnas e Chesf, entre ou-
tras). Na mensagem que 
acompanha a MP 666/14, 
o governo afirma que os 
recursos serão usados em 
diversas ações, como im-
plantação de um parque 
eólico na Bahia, e conclu-

Se continuar à frente da Petrobras, a presidente Graça Foster terá a maior fatia: R$ 15,9 bilhões

são de estações de trans-
missões em Rondônia e 
São Paulo.

Ainda de acordo com o 
Executivo, os créditos para 
investimentos estavam pre-
vistos em quatro projetos de 
lei que não chegaram a ser 
apreciados (PLNs 15, 16, 28 
e 29) em 2014. Essas pro-
postas chegaram a ser apro-
vadas na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO), mas não 
tiveram a votação final no 
Plenário do Congresso.

Além do aporte para as 
estatais, a MP destina R$ 2,2 
bilhões do orçamento fiscal 
para investimento e custeio de 

nove ministérios. A maior par-
cela vai para o Ministério da 
Integração Nacional (R$ 522,1 
milhões). A exposição de moti-
vos explica que o dinheiro irá 
para atendimento de popula-
ções atingidas por desastres 
naturais e revitalização da ba-
cia do Rio São Francisco. O Mi-
nistério das Cidades também 
recebeu um aporte significati-
vo na MP (R$ 259,8 milhões), a 
ser aplicado em investimentos 
na Política Nacional de Desen-
volvimento Urbano.

Caças
O texto ainda autori-

za o governo a contrair um 

empréstimo externo para 
financiar o Projeto FX-2, do 
Ministério da Defesa. O pro-
jeto destina-se a modernizar 
a frota de aeronaves da For-
ça Aérea Brasileira (FAB). A 
principal ação do FX-2 é a 
compra de 36 caças Gripen 
NG da empresa sueca Saab, 
por 5,4 bilhões de dólares.

Tramitação
A MP será analisada 

pela Comissão Mista de 
Orçamento. Se aprovada, 
seguirá para exame do Ple-
nário do Congresso (ses-
são conjunta de Câmara e 
Senado).

A balança comercial – diferen-
ça entre exportações e importações 
– registrou déficit de US$ 479 mi-
lhões na terceira semana de janei-
ro, divulgou há pouco o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. O resultado ele-
vou para US$ 1,462 bilhão o déficit 
acumulado nas três primeiras se-
manas do ano.

Apesar do desempenho nega-
tivo, o déficit da balança comer-
cial está menor do que no mesmo 
período do ano passado. Nas três 

primeiras semanas de 2014, o país 
tinha importado US$ 2,049 bi-
lhões a mais do que tinha expor-
tado. A queda no déficit é expli-
cada pelo fato de as importações 
estarem caindo em ritmo maior 
que as exportações.

No acumulado do ano, o país 
exportou US$ 7,515 bilhões, que-
da de 6,2% pela média diária em 
relação a janeiro de 2014. As im-
portações somaram US$ 8,977 bi-
lhões, com recuo de 10,6%, tam-
bém pela média diária.

A queda nas exportações nas 
três primeiras semanas de janeiro 
está sendo puxada pelos produ-
tos manufaturados, cujas vendas 

caíram 23,3% principalmente por 
causa de aviões, automóveis e la-
minados de ferro e de aço.

As vendas de produtos semi-
manufaturados subiram 8,5%, 
impulsionadas pelo óleo de den-
dê, ferro fundido e borracha sin-
tética. As exportações de produ-
tos básicos aumentaram 4%, por 
causa de petróleo bruto, trigo em 
grão, caulim e argila e soja em 
grão. Em relação às importações, 
segundo o ministério, o recuo foi 
maior nas compras de combustí-
veis e lubrificantes (-36,5%), ce-
reais (-30,4%), veículos e partes 
(-20,9%) e equipamentos mecâ-
nicos (-17,8%).

Balança comercial acumula déficit 
de US$ 1,4 bilhão em janeiro de 2015

ECONOMIA EM BAIXA

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil

Os investidores e analis-
tas do mercado financeiro ele-
varam pela terceira vez conse-
cutiva a projeção de inflação 
para 2015, medida pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). A estimativa 
passou de 6,6% para 6,67%. 
A previsão continua acima do 
teto da meta, que é 6,5%. Os 
dados são do boletim Focus, 

divulgado ontem pelo Ban-
co Central (BC). Para 2016, 
o mercado aposta em fecha-
mento do IPCA em 5,7%.

O boletim Focus da últi-
ma semana também reduziu, 
pela terceira vez, a projeção 
do crescimento da econo-
mia para 2015, de 0,4% para 
0,38%. A estimativa para os 
preços administrados, que 
sofrem algum tipo de influên-
cia do governo, teve alta pela 
sexta semana, passando de 
8% para 8,2%.

Com relação à taxa básica 
de juros, a Selic, a previsão para 
2015 permanece em 12,5% ao 
ano. Hoje, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do BC dá 
início à primeira reunião de 
2015 para decidir a taxa bási-
ca, atualmente em 11,75% ao 
ano. O Copom elevou a Selic 
nas últimas reuniões, a fim de 
conter a pressão inflacionária.

A projeção de câmbio foi 
mantida em R$ 2,80. A estima-
tiva da dívida líquida do setor 
público passou de 37,25% 

para 37% em relação ao Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma 
dos bens e serviços produzi-
dos no país). A projeção do 
déficit em conta-corrente, que 
mede a qualidade das contas 
externas, passou de US$ 77,4 
bilhões a US$ 78 bilhões.

O saldo da balança co-
mercial continuou em US$ 5 
bilhões. Os investimentos es-
trangeiros foram estimados 
em US$ 58,2 bilhões contra 
US$ 60 bilhões das projeções 
anteriores.

Mercado financeiro prevê inflação 
de 6,67% em 2015 e 5,7% em 2016

REtOMAdA dO CREsCIMENtO

Mariana Branco 
Repórter da Agência Brasil
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Governo patrocinou o ato 
público contra publicação 
da caricatura de Maomé

Protesto contra o ‘Charlie Hebdo’ 
reúne mais de 800 mil na Chechênia

Centenas de milhares de 
pessoas marcharam ontem 
pelo centro da capital cheche-
na Grózni, segurando cartazes 
com frases do tipo “Tirem as 
mãos do nosso amado profe-
ta” e entoando “Allahu Akbar” 
(Deus é grande).

Segundo o Ministério do 
Interior da Rússia, mais de 
800 mil pessoas participaram 
da manifestação, patrocinada 
pelo governo e transmitida ao 
vivo pela televisão estatal.

“Este é um protesto con-

tra aqueles que apoiam a pu-
blicação de caricaturas do pro-
feta Maomé”, disse à multidão 
o líder pró-Kremlin da região 
predominantemente muçul-
mana, Ramzan Kadyrov..

Uma caricatura de Mao-
mé voltou a ser publicada 
pelo semanário satírico fran-
cês Charlie Hebdo na semana 
passada, dias depois de um 
atentado na sede da publica-
ção, em Paris, que  deixou 12 
pessoas mortas. Os autores 
afirmaram que o ataque foi 
para vingar o profeta, estam-
pado várias vezes em edições 
anteriores.

Kadyrov criticou o go-
verno francês por autorizar a 

publicação das caricaturas e 
condenou outras publicações 
que as reproduziram.

O protesto de Grózni foi 
o mais recente de uma série 
de manifestações em países 
muçulmanos contra as char-
ges do Charlie Hebdo. Apro-
ximadamente 15 mil pessoas 
participaram de uma marcha 
similar na república russa vi-
zinha da Inguchétia neste fim 
de semana.

Ao mesmo tempo em que 
o Kremlin ofereceu suas con-
dolências à França depois dos 
recentes atentados, várias pu-
blicações russas foram adver-
tidas contra a reimpressão das 
caricaturas de Maomé.

opinião

Ainda vai haver “sim, mas”?
Gérard Biard

Há uma semana, Charlie, jornal 
ateu, realiza mais milagres do que todos 
os santos e profetas juntos.  O milagre 
que mais nos orgulha é que você tem em 
suas mãos o jornal que sempre fizemos, 
na companhia daqueles que sempre o fi-
zeram. O que mais nos fez rir foi que os 
sinos de Notre Dame dobraram em nos-
sa honra... Há uma semana, Charlie move 
em todo o mundo mais do que apenas 
montanhas. Há uma semana, como tão 
bem desenhou Willem, Charlie está cheio 
de novos amigos. Anônimos e celebrida-
des planetárias, humildes e endinheira-
dos, descrentes e dignitários religiosos, 
sinceros e jesuítas, aqueles que vamos 
manter para toda vida e aqueles que es-
tão apenas de breve passagem. Hoje, va-
mos somar todos, não temos tempo nem 
coração para selecionar. Não somos tolos 
por isso. Agradecemos de todo coração 
àqueles, em milhões, quer sejam simples 
cidadãos ou que representem as institui-
ções, que estão realmente do nosso lado, 
que sinceramente e profundamente são 
Charlie e que irão se reconhecer. E saca-
neamos os outros, que em todo caso, não 
se importam...

Uma pergunta, porém, nos ator-
menta: vamos finalmente livrar do 
vocabulário político e intelectual a no-
jenta expressão “laicista integrista”? 
Vamos enfim parar de inventar acadê-
micas circunvoluções semânticas para 
qualificar da mesma maneira os assas-
sinos e suas vítimas?

Nos últimos anos, nos sentimos 
um pouco sozinhos, tentando rechaçar 
a golpes de lápis as torpezas diretas e 
as sutilezas pseudo intelectuais que nos 
jogavam na cara, e na cara dos nossos 
amigos que defenderam firmemente a 
laicidade: islamófobos cristanófobos, 
provocativos, irresponsáveis, “tacado-
res de mais lenha na fogueira”, racistas, 
“vocês-procuraram”... Sim, nós conde-

namos o terrorismo, mas. Sim, ameaçar 
de morte cartunistas não é bom, mas. 
Sim, incendiar um jornal é errado, mas. 
Todos nós já ouvimos e nossos amigos 
também. Tentamos frequentemente rir 
disso, porque isso é o que fazemos de 
melhor. Mas, agora, gostaríamos de rir 
de outra coisa. Porque isso já está re-
começando. O sangue de Cabu, Charb, 
Honoré, Tignous, Wolinski, Elsa Cayat, 
Bernard Maris, Mustapha Ourrad, Mi-
chel Renaud, Franck Brinsolaro, Frédé-
ric Boisseau, Ahmed Merabet, Clarissa 
Jean-Philippe, Philip Braham, Yohan 
Cohen, Yoav Hattab, François-Michel 
Saada, ainda não tinha secado quando 
Thierry Meyssan explicou aos seus fãs 
no Facebook que se tratava, evidente-
mente, de um complô judaico-america-
no-ocidental. Já ouvimos aqui e acolá, 
gente fazendo beicinho e amuos diante 
da manifestação de domingo passa-
do, babando pelo canto dos lábios as 
eternas argúcias para justificar aber-
tamente ou baixinho, o terrorismo e o 
fascismo religioso e se indignando, en-
tre outras coisas, que se aplaudam os 
policiais = SS. Não, nesse massacre, não 
há mortes menos injustas que outras. 
Franck, que morreu nas dependências 
do Charlie, e seus colegas mortos du-
rante esta semana de barbárie morre-
ram para defender ideias que, talvez, 
não fossem nem mesmo as suas.

Ainda assim, vamos tentar ser oti-
mistas, embora não seja a temporada. 
Esperamos que a partir deste 07 de ja-
neiro de 2015 a firme defesa da laicidade 
seja óbvia para todos, vamos finalmente 
parar, por postura, por interesse eleito-
ral ou covardia, de legitimar ou mesmo 
tolerar o comunitarismo e o relativismo 
cultural, que abrem caminho para uma 
única coisa: o totalitarismo religioso. 
Sim, o conflito Israel-Palestina é uma 
realidade, sim, a geopolítica internacio-

nal é uma série de manobras e truques 
sujos, sim, a situação social das, como 
dizem, “populações de origem muçulma-
na” na França é profundamente injusta, 
sim, o racismo e a discriminação devem 
ser combatidos implacavelmente. Feliz-
mente, existem várias ferramentas para 
resolver estes graves problemas, mas 
todas elas são inoperantes se apenas 
uma faltar: a laicidade. Não a laicidade 
positiva, não a laicidade inclusiva, não a 
laicidade lengalenga, a laicidade e ponto 
final. Apenas ela permite, pois defende a 
universalidade dos direitos, o exercício 
da liberdade, igualdade, fraternidade, 
sonoridade. Apenas ela permite a plena 
liberdade de consciência, a liberdade 
negada, mais ou menos abertamente, 
de acordo com o seu posicionamento 
no mercado, todas as religiões, quando 
deixam o campo da estrita intimidade e 
partem para o campo político. Ironica-
mente, apenas ela permite que os cren-
tes e os outros possam viver em paz. 
Todos aqueles que pretendem defender 
os muçulmanos, aceitando o discurso to-
talitário religioso, na verdade defendem 
seus algozes. As primeiras vítimas do 
fascismo islâmico são os muçulmanos.

Os milhões de pessoas anônimas, 
todas as instituições, todos os chefes 
de Estado e de governo, todas as per-
sonalidades políticas, intelectuais e mi-
diáticas, todos os dignitários religiosos 
que esta semana proclamaram “Eu sou 
Charlie” devem saber que isso também 
significa “Eu sou a laicidade”. Acredi-
tamos que, para a maioria dos nossos 
apoiadores, isso está claro. Deixamos 
que os outros se virem com isso.

Só mais uma coisa, importante. Gos-
taríamos de enviar uma mensagem ao 
Papa Francisco, que também “ é Charlie” 
esta semana: só aceitamos que os sinos de 
Notre Dame dobrem em nossa honra se 
for a galera do Femen que toque o badalo.

o último dia 14, circulou a primeira edição 
do Charlie Hebdo depois do atentado 
terrorista de 7 de janeiro que matou 
jornalistas, colunistas e cartunistas 
da publicação. A união divulga hoje, 
numa tradução da professora doutora 
Aglaé Fernandes, de Língua e Literatura 
Francesas, da UFPB, o editorial daquela 
edição histórica, com tiragem superior 
a 5 milhões de exemplares, em que o 
chefe de Redação Gérard Biard discute 
questões relacionadas ao ataque e ao 
terrorismo, à linguagem da publicação, 
à liberdade  de expressão e ao Estado 
laico.

N

Desde a semana passada, ocorrem protestos contra o jornal francês Charlie Hebdo em vários países

Portaria dos Ministérios 
da Saúde e Educação publi-
cada ontem no Diário Oficial 
da União reajusta de R$ 10 
mil para R$ 10.513,01 o va-
lor da bolsa-formação paga 
a profissionais do Programa 
Mais Médicos.

De acordo com o tex-
to, a bolsa poderá ser paga 
pelo prazo máximo de 36 
meses e entra em vigor hoje 
com efeitos financeiros a 

contar da competência de 
janeiro deste ano.

Criado em 2013, o pro-
grama tem como meta am-
pliar a assistência na atenção 
básica fixando médicos em re-
giões com carência de profis-
sionais. Dados do governo in-
dicam que 14.462 médicos do 
programa passaram a atender 
uma população de 3.785 mu-
nicípios, o equivalente a 68% 
das cidades do país.

Remuneração do ‘Mais 
Médicos’ é reajustada

BoLSA-FoRMAÇÃo

Filipinas  (AFP) - O papa 
Francisco anunciou ontem 
que visitará a Bolívia, o Para-
guai e o Equador em 2015, em 
declarações à imprensa que o 
acompanha no voo de volta do 
Sri Lanka e das Filipinas.

“Tenho o projeto de vi-
sitar a Bolívia, o Paraguai e 
o Equador este ano”, afirmou 
o papa argentino, sem reve-
lar as datas de sua viagem à 
América Latina.

Segundo antecipou on-
tem o presidente boliviano, 
Evo Morales, o pontífice 
viajará em julho para a Bolí-
via, embora não tenha espe-
cificado quantos dias ficará 
no país.

“Em 2016, tenho o pro-
jeto, mas não é nada certo, 
de visitar Chile, Argentina 
e Uruguai”, acrescentou o 
papa diante dos cerca de 70 
jornalistas.

Papa visitará Bolívia, 
Paraguai e Equador

AGEndA dESTE Ano

Preocupada com a 
crescente violência do 
grupo radical islâmico 
Boko Haram na Nigéria, 
a Petrobras e suas sócias 
na operação naquele 
país adotaram medidas 
para garantir a seguran-
ça e a integridade dos 
funcionários e das insta-

lações. A Nigéria é um 
dos 10 maiores produto-
res mundiais de petróleo.

Entre as ações, a 
que mais chama a aten-
ção é a restrição aos 
deslocamentos dos em-
pregados em locais pú-
blicos. seja necessário, 
adotar outras medidas.

Petrobras adota ação 
antiterror na Nigéria

MEdIdAS dE SEGuRAnÇA

FOTOS: Reprodução/Internet

Reprodução da capa da primeira edição depois do atentado
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CAMPEONATO PARAIBANO

Gol de Placa salva 1ª Rodada
5.540 ingressos do 
Programa do Governo 
foram utilizados

Página 22

Botafogo elege o 
Paraibano e Série C 
como prioridades

MP faz vistoria 
nos estádios de CG

O procurador de Justiça Valberto  
Cosme de Lira, presidente da Comissão 
Estadual de Combate à Violência nos 
Estádios da Paraíba, estará hoje de 
manhã em Campina Grande, quando 
fará vistorias nos estádios Amigão 
e Presidente Vargas. No período da 
tarde, ele terá reunião com dirigentes 
do Campinense Clube, Lucena e Treze. 
O encontro será na sede do Ministério 
Público. Representantes das torcidas 
organizadas também estarão presentes 
a convite da Procuradoria-Geral.

Curtas

Mary Emanuelle é 
vice em Carpina

A campinense Mary Emanuelle foi 
vice-campeã da 8ª Corrida de Santos Reis, 
que ocorreu no último domingo, na ciedade 
de Carpina, interior de Pernambuco. Esta 
foi a primeira competição da paraibana 
depois de uma gravidez. A corrida reuniu 
atletas de vários Estados do país e foi 
promovida pela Cuca - Corredores Unidos 
de Carpina. Miriam Farias, de Garanhuns, 
foi a vencedora, seguida por Mary 
Emanuelle e Maria de Lourdes, da Usina 
São José. No masculino, a vitória foi de 
Márcio Leão, do Cruzeiro.

Luana Lira treina na 
UNB visando 2016

A saltadora Luana Lira está desde 
o último sábado, no Centro de Excelência 
da Universidade de Brasília, participando 
juntamente com os principais atletas e 
técnicos de Saltos Ornamentais do Brasil 
do 20 Training Camp da Seleção Brasileira 
da modaliade.  O objetivo principal é 
preparar os atletas para as Olimpíadas Rio 
2016. A única exceção é César Castro, que 
vive nos EUA. O Centro de Excelência é um 
projeto do Ministério do Esporte e da UNB 
em parceria com a Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos (CBDA).

FPF admite fazer o 
Paraibano Feminino

O presidente da Federação 
Paraibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues afirmou em recente 
entrevissta que este ano a entidade 
deverá realizar o Campeonato 
Paraibano de Futebol Feminino, parado 
desde o ano de 2012, quando o Clube 
Recreativo Kashima se sagrou campeão 
e representou a Paraíba na Copa do 
Brasil de 2013. O dirigente já autorizou 
o Departamento Técnico a viabilizar as 
disputas, cujas atletas deverão ter no 
máximo 23 anos de idade.

Brasileiro de Xadrez 
continua na capital

Tem sequência hoje o Campeonato 
Brasileiro de Xadrez Absoluto, que termina 
no próximo domingo, no Hotel Atlântico, 
localizado no final da Praia de Cabo Branco. 
Os 12 melhores no ranking de 2014 estão 
presentes, com dois representantes 
paraibanos, Francisco Cavalcanti e 
Luismar Brito. O grande destaque e 
forte candidato ao bicampeonato é o 
maranhense Rafael Leitão, correndo por 
fora, os paulistas Felipe Aldebs e Krikor 
Mekitarian.  Para Francisco, não será fácil, 
mas lutará até o final para surpreender 
os grandes favoritos do país.

O Programa Gol de Pla-
ca, do Governo do Estado, foi 
a salvação das equipes pro-
fissionais da Primeira Divi-
são, na rodada de abertura 
do Campeonato Paraibano 
de 2015, na tarde do últi-
mo domingo, nos três jogos 
realizados. No total foram 
5.540 ingressos comercia-
lizados nas bilheterias dos 
Estádios Almeidão, Amigão 
e Marizão. O maior número 
de bilhetes foi na partida 
entre Sousa x Auto Espor-
te, vencida por 1 a 0 pela 
equipe sertaneja, quando, 
do público pagante de 2.562 
pessoas, 2.500 adentraram à 
praça esportiva com ingressos 
do Gol de Placa.

O programa do Governo 
também foi bastante utili-
zado no jogo entre Lucena 
x Atlético de Cajazeiras, no 
Estádio Amigão, em Campi-
na Grande. Foram 2.186 in-
gressos do Gol de Placa uti-
lizados, numa demonstração 
de que as equipes aderiram 
100% ao programa. A par-
tida entre CSP x Santa Cruz, 
realizada no Estádio Almei-
dão, na capital, foi a que me-
nos se utilizou os ingressos 
do programa, em relação aos 
outros dois confrontos. Do 
público pagante de 993 pes-
soas, 854 entraram com in-
gressos do Gol de Placa.

A primeira rodada do Es-
tadual 2015 (nos três jogos 
realizados) proporcionou 
uma renda de R$ 114.580, 
para um público pagante 
(incluindo os ingressos do 
Programa Gol de Placa) de 
5.771 pessoas. Lucena x Atlé-
tico teve uma renda de R$ 
44.320,00; CSP x Santa Cruz, 
R$ 19.500,00; enquanto Sou-
sa x Auto Esporte, a renda foi 
de R$ 50.760,00. Esses nú-
meros prometem serem am-
pliados a partir do mês de fe-
vereiro, quando as principais 
equipes da primeira divisão 
do Paraibano, no caso Bota-
fogo-PB, Treze e Campinense 
estarão em ação.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

SErviço

renda Geral - r$ 114.580

Público Pagante Geral - 

5.771 pessoas

ingressos do Programa Gol 

de Placa utilizados - 5.540

Lucena 3 x 2 Atlético 

renda - r$ 44.320,00

Público pagante - 2.216 pessoas

ingressos do Gol de Placa - 2.186

CSP 2 x 0 Santa Cruz

renda - r$ 19.500,00

Público pagante - 993 pessoas

ingressos do Gol de Placa - 854 

Sousa 1 x 0 Auto Esporte

renda - r$ 50.760,00

Público pagante - 2.562 pessoas

ingressos do Gol de Placa - 2.500

No Estádio Amigão, em Campina Grande, o time do Lucena sofreu para vencer o Atlético de Cajazeiras por 3 a 2 e largou na frente

O Botafogo aplicou 
uma goleada de 7 a 0 no 
Cabense-PE, ontem, na 
Maravilha do Contorno, 
em João Pessoa, nos pre-
parativos para o Estadual. 
Marcaram para o Alvine-
gro, Rafael Oliveira (2), 
Juninho, Hércules, Jona-
tas Beluso, o mexicano 
Hernandes e Romarinho.  
Após derrotar o time per-
nambucano, o Botafogo 
fará o último amistoso da 
pré-temporada, contra o 
Alecrim-RN, no próximo 
sábado, às 16h, no Está-
dio Almeidão. A equipe 
estreia no Paraibano no 
dia 1º de fevereiro, às 16h, 

diante do Miramar de Ca-
badelo, na maior praça de 
esportes da capital. 

Na vitória contra o 
Cabense, o treinador 
Marcelo Vilar colocou em 
campo os jogadores que 
não atuaram na vitória 
diante do América-RN (1 
a 0), no último sábado, 
no Almeidão. De acor-
do com  Vilar,  o teste foi 
válido para dar oportuni-
dade aos jogadores que 
vem sendo pouco apro-
veitado. Ele frisou que 
deseja motivar o elenco 
para que todos tenham 
motivação quando forem 
convocados para jogar.

Belo goleia o Cabense: 7 a 0
NA MARAvILhA dO CONTORNO

O treinador do Auto 
Esporte, Jazon Vieira, deve 
fazer mudanças no Auto Es-
porte para a partida do pró-
ximo domingo diante do Mi-
ramar de Cabedelo, às 16h, 
no Estádio Almeidão, pela 
segunda rodada do Estadual 
2015. O lateral esquerdo 
Rogerinho deve estreiar no 
primeiro compromisso da 
equipe em seus domínios. 
Ele aguarda também a con-
tratação de dois atacantes 
solicitados à diretoria, posi-
ção carente que conta atual-
mente com Junior Mandaca-
ru, Jó Boy e Gil. Peças para 
deixar o grupo mais forte e 
brigar por uma das vagas 
para o quadrangular final 
da disputa. 

 “Há uma necessidade e 
estamos aguardando que os 
reforços cheguem com ur-
gência para fazer parte do 
grupo. Espero contar com 

opções para o próximo con-
fronto”, disse. 

Sobre a derrota para o 
Sousa na estreia (1 a 0), no 
último domingo, no Marizão, 
o comandante Alvirrubro 
afirmou que o resultado foi 
injusto pelo que o time fez 
em campo, principalmente 
na etapa final, quando estava 
melhor e levou um gol.

Segundo ele, houve até 
uma penalidade que não foi 
marcada. “Todo mundo viu 
o zagueiro colocar a mão na 
bola dentro da área. Poderia o 
resultado ser outro totalmen-
te diferente”, avaliou. Ele fri-
sou que aproveitará a sema-
na para treinar finalizações e 
um melhor posicionamento 
da equipe que perdeu várias 
chances de marcar. “Tivemos 
oportunidades para sair de 
Sousa com pelo menos um 
empate, porém, quem não 
faz leva”, frisou Jazon.

Após derrota, técnico 
garante fazer mudanças

AUTO ESPORTE

O Campinense fará 
o teste mais difícil da 
pré-temporada, quando 
enfrentará o Santa Cruz
-PE, no próximo domin-
go, às 16h, no Estádio do 
Arruda, em Recife-PE. 
Último compromisso 
antes da estreia no Esta-
dual, diante do CSP.

Para o treinador 
Francisco Diá, a Raposa 
vem mantendo um ín-
dice técnico, acumulan-
do resultados positivos, 
com um bom aprovei-
tamento nos jogos. Se-
gundo ele, o último e 
maior teste do time na 
preparação será contra, 
um adversário tradicio-
nal que sempre cres-
ce ao lado da torcida. 
“Será um teste de fogo 

contra um concorrente 
qualificado que se pre-
para para as disputas da 
temporada. Gosto de 
desafios e o Santa Cruz 
sempre foi difícil em 
Recife. Uma equipe for-
te ao lado da torcida”, 
afirmou.

No confronto, a 
Raposa espera manter 
os 100% de aprovei-
tamento na fase pre-
paratória. Isso porque, 
a equipe venceu os 
quatro amistosos que 
disputou até agora, 
contra o time sub-20 
do Serrano, por 2 a 0; 
Ferroviário do Cabo-PE, 
por 3 a 0, Seleção de 
Itatuba, por 8  a 0, e no 
teste mais forte, goleou 
o Baraúnas por 4 a 1.

Teste difícil contra 
o Santa Cruz-PE

CAMPINENSE

FoTo: PB Esportes

O Botafogo não teve dificuldades para vencer o amistoso

FoTo: Divulgação



Botafogo elege o Paraibano e 
Série C como as prioridades
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Por outro lado, a bola rolou 
para os times intermediários e 
nenhuma surpresa com as vitó-
rias dos mandantes, destaque 
para a vitória do Sousa (foto) 
sobre o Auto por 1 a 0, jogo 
que começou com um atraso 
de 20 minutos devido à falta 
de médico do clube local;  e o 
Lucena que ganhou de 3 a 2 do 
Atlético, no Amigão; comple-
tando com a vitória do CSP por 2 a 0 sobre o Santa 
Cruz. Por falar em Santa Cruz faço até um apelo 
para que os órgãos de segurança encontrem uma 
forma de liberar o Teixeirão, pelo menos em jogos de 
pequeno porte. Dá pra fazer. Está faltando um pouco 
de bom senso.

Paraibano 2015

 

CBF vai punir os
clubes do Ceará?

Infelizmente o nosso campeonato começou sem 
os clubes de maior expressão porque Botafogo, Campi-
nense e Treze optaram por seguir a cartilha da CBF - o 
tal Regulamento Geral de Competições - e somente 
entrarem na disputa a partir de primeiro de fevereiro. A 
federação implorou pela liberação desses clubes, mas a 
entidade nacional não deu o aval. Diante da insegurança 
jurídica, nenhum dos três quis se arriscar. E o que dizer 
do Campeonato Cearense? Começou antes do nosso e 
com a presença de Ceará, Fortaleza e Icasa sem nenhu-
ma preocupação com punição da CBF e por lá nos meios 
de comunicação o assunto nem apareceu. Pra quem 
tem a memória curta, o site da CBF chegou a divulgar o 
início do Campeonato Cearense com as suas novidades 
e depois recuou, retirando a postagem. Esses clubes 
vão ser punidos? Du-vi-do. 

Em nenhum momento a Confederação Brasileira de 
Futebol se manifestou. Só para refrescar a memória do 
leitor, o Fortaleza iniciou a sua participação na quarta-
feira, dia 14, e o Ceará no dia seguinte. Domingo passado, 
assisti ao vivo o jogo Guarany x Ceará pela TV Diário com 
vitória do time local por 2 a 1. Por aqui, o presidente da 
FPF, Amadeu Rodrigues, já falou que vai cobrar explica-
ções da CBF. No mínimo, exigir que a Entidade se posicio-
ne.

Eu, continuo com o meu pensamento de antes, sem-
pre achando que não existia problema algum para que 
os clubes grandes entrassem logo na disputam, porém 
respeitando a opinião de quem pensa contrário, caso 
do Treze que foi o primeiro a se rebelar.  Esses clubes 
seguem fazendo amistosos na tentativa de fazer caixa 
porque desde dezembro que os jogadores estão traba-
lhando. Resta saber se a equação do Estadual de 2015 
vai fechar antes da bola rolar no Campeonato Brasileiro 
da Série C, quando o Belo deve fazer a sua estreia.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Campinense venceu o Mu-
ricy por 2 a 1 no sábado no 
Amigão, se mantendo 100% 
nos amistosos. A mesma 
sorte não teve o Treze que 
perdeu de 2 a 0 para o Glo-
bo, no mesmo dia, no interior 
do Rio Grande do Norte.

Raposa e Galo

Na primeira rodada do Estadual me chamou atenção o 
público no Estádio Marizão, em Sousa, superior a 2 mil 
pagantes. Na verdade foram 2.562, sendo 2.500 prove-
niente do Gol de Placa, programa de grande sucesso do 
Governo do Estado. A renda foi de R$ 50.760,00.

O lateral esquerdo Alex 
Cazumba foi o nome do 
jogo na vitória de 1 a 0 do 
Botafogo sobre o América 
de Natal, sábado passado 
no Almeidão. Ele não só 
marcou o gol como teve 
uma destacada atuação.

Botafogo

Gol de Placa

Essa questão de liberação de estádios é muito complexa. 
Se for cumprir à risca o Estatuto do Torcedor poucos 
estádios no Brasil seriam liberados. O Estádio Teixeirão 
é melhor do que alguns por aí no Brasil onde a bola rola e 
com aprovação dos órgãos de segurança.

Estádio Teixeirão

Clube inicia participação 
na Copa Nordeste e no
Estadual já em fevereiro

FOTO: Blog do garotão

Com o adiamento da es-
treia no Campeonato Parai-
bano de Futebol, Botafogo e 
Campinense vão estrear em 
duas competições na mes-
ma semana. Ambos os clu-
bes começam a participar 
do Estadual dia primeiro e 
logo em seguida, estreiam 
na Copa do Nordeste, no dia 
5 de fevereiro. O Belo inicia 
a sua participação na Copa 
regional jogando em casa, 
contra o river, do Piauí. Já o 
Campinense vai até Salvador, 
encarar o Bahia.

O campeão paraibano 
está no grupo D, juntamente 
com o Ceará, Fortaleza e river. 
A raposa está no grupo E, com 
o Bahia, CrB e globo. Este ano, 
só se classificam para a segun-
da fase os cinco primeiros co-
locados de cada grupo, mais 
os três segundo colocados. Os 
oito classificados começam o 
sistema mata-mata, com dois 
jogos, nas quartas-de-final, 
depois semifinais e por fim, a 
grande decisão.

Para o Botafogo, a prio-

ridade no planejamento do 
clube é o Campeonato Parai-
bano e o Campeonato Brasi-
leiro da Série C, competições 
que garantem um calendário 
fechado para o ano inteiro 
de disputas. Mas o presiden-
te guilherme Novinho faz 
questão de ressaltar que o 
clube vai encarar a Copa do 
Nordeste com força máxima, 
pensando em classificação. 

"Nós não vamos entrar 
de corpo mole na competi-
ção. Apesar de priorizar o 
Paraibano e a tentativa de se 
classificar para a Série B do 
Brasileiro, nós vamos com 
tudo para tentar uma clas-
sificação, até porque, esta é 
uma competição que paga 
boas  cotas de televisão e 
premiação, além de levar um 
grande público aos estádios. 
Será uma forma de recuperar 
o prejuízo que o clube teve 
com o adiamento da estreia 
no Campeonato Estadual. 
Tivemos que fazer um novo 
planejamento", afirmou Gui-
lherme Novinho.

O presidente do Campi-
nense, Williams Simões, vai 
até mais longe e encara a Copa 
Nordeste com a possibilidade 
de conquistar o título. "Nós 
queremos repetir a façanha de 
2013, quando surpreendemos 

todo mundo e fomos campe-
ões. O Campinense vai para 
a competição para ganhar. 
Sabemos das dificuldades e 
do nível dos adversários que 
vamos enfrentar, mas temos 
condições de brigar para estar 
no topo da tabela, respeitando 
os adversários", disse o presi-
dente da raposa. 

Pela participação na fase 
de classificação da Copa Nor-
deste de 2015, Botafogo e Cam-
pinense têm o direito a receber 
uma cota de r$ 350.000,00. 
Esta verba foi dividida em três 
parcelas, e a primeira já foi paga 
no último dia 10 de janeiro, no 
valor de r$ 105.000,00 líquido. 
As outras duas estão programa-
das para o dia 20 de fevereiro e 
a terceira para 20 de março. 
Caso passe para a segunda fase, 
o valor será mais que o dobro 
da fase de classificação.

Os adversários
Alguns adversários do 

Botafogo já estão em ativi-
dades, participando de jo-
gos oficiais, desde a semana 
passada. Este é o caso do 
Fortaleza e do Ceará, ambos 
participando do primeiro 
turno do Campeonato Cea-
rense. O Fortaleza empatou 
na estreia em 0 x 0 contra o 
Quixadá, fora de casa. Na se-

gunda rodada, no último do-
mingo, o Fortaleza venceu o 
desconhecido São Benedito 
por 3 x 2, jogando na capital 
Cearense. Já o Ceará goleou 
na estreia o Itapipoca, em 
Fortaleza, por 3 x 0. No últi-
mo domingo, acabou sendo 
surpreendido pelo guara-
ni, em Juazeiro, por 2 x 1. 
O river, outro adversário do 
Botafogo, está em fase de 
pré-temporada e só tem feito 
jogos treinos contra equipes 
amadoras.

Todos os adversários do 
Campinense ainda não estão 
participando de competições 
oficiais. O Bahia, time da es-
treia, só começará a jogar 
no próximo final de sema-
na, quando vai participar da 
Copa Amazônia, em Belém do 
Pará. O CrB de Maceió ainda 
não jogou este ano. Já o globo, 
vem se preparando há muito 
tempo para o Campeonato 
Norte-rio-grandense, e nos 
amistosos que tem feito con-
tra os times paraibanos, não 
perdeu nenhum jogo. O time 
de Ceará Mirim empatou em 
2 x 2 e 0 x 0 com o Botafogo, 
venceu o CSP por 1 x 0, em-
patou em 1 x 1 com o Treze e 
venceu no último domingo, o 
mesmo galo, por 2 x 0 no inte-
rior potiguar.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No último sábado, o Botafogo realizou mais um amistoso e venceu o América de Natal, clube que será seu adversário na Série C

Paraibanos brilham na etapa de Brasília

Os paraibanos brilharam na sexta etapa do 
Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia Nacional, 
disputado no último final de semana no Parque 
da Cidade , em Brasília-DF. No feminino, Bruna, 
que faz dupla com Semírames, do Espírito Santo, 
foi campeã, após vencer a conterrânea Andres-
sa, que faz dupla com Tainá, também capixaba, 
por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/12 e 
15/10. Outra paraibana, Thati, que faz dupla 
com a carioca Rachel, ficou com a medalha de 
bronze. No masculino, a dupla genuinamente 
paraibana, formada por Ícaro e Klaus, ficou com 
a medalha de prata, após perder na final para a 
dupla Luizão/Fernandão (AM/ES), por 2 sets a 1, 
com parciais de 21/17/23/25 e15/05. 

Na final feminina,Tainá/Andressa começou 
sacando bem e imprimindo um ritmo forte, ven-
cendo o set inicial . Aos poucos, porém, Semíra-
mes/Bruna acertou a marcação, cadenciou o jogo 
e conseguiu a virada no tie-break. Foi o primeiro 
título da paraibana Bruna na temporada.

“Fechamos a parceria há apenas dois dias 
antes desta etapa. Eu iria jogar com outra atleta, 
mas ela teve um problema e acabei fechando com 
a Semírames. Acredito que nossa grande experi-
ência facilitou nos momentos mais duros. A gente 
se entendeu muito bem na ocupação de espaços. 
Saímos atrás no placar, mas conversamos e fala-
mos: ‘vamos baixar o ânimo, cadenciar um pouco, 
disse a paraibana, após subir ao pódio.

VÔLEI DE PRAIA

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Pódio da etapa de Brasília em que a paraibana Bruna e Semírames foram campeãs

FOTO: Botashow/Divulgação
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"Não poderia abandonar e virar 
as costas ao Botafogo. No momento 
em que mais precisei, o Botafogo es-
tendeu a mão para mim. Foi com este 
time que cheguei à Seleção Brasileira e 
tenho certeza de que vai ser aqui que 
vou permanecer (nas convocações)", 
afirmou o goleiro Jefferson, em entre-
vista à TV Globo.

Em função da grave crise financei-
ra da equipe do Rio de Janeiro, Jeffer-
son viveu uma indefinição em relação 
ao seu futuro, mas acabou renovando 
o contrato até 2017. Agora, quer con-
tinuar jogando bem no Botafogo para 
não correr o risco de perder espaço na 
seleção."Confesso que passou muita 

coisa pela cabeça, com as pessoas falan-
do para eu pensar muito bem. O sonho 
de qualquer jogador é estar na Seleção 
Brasileira e espero que não prejudique, 
porque, pelo rendimento que estou 
mostrando ao Dunga, tenho condições 
de ser titular. Acho que não vai prejudi-
car", acrescentou o goleiro, que ainda 
não falou com o técnico do Brasil sobre 
sua renovação no Botafogo.

O goleiro ainda confirmou que, 
para renovar o vínculo, lembrou-se do 
exemplo de Marcos, que disputou a 
Série B pelo Palmeiras mesmo depois 
de ter sido campeão mundial pelo Bra-
sil e de ter recebido proposta do Arse-
nal, da Inglaterra.

Goleiro revela gratidão pelo 
clube ao renovar o contrato

JEFFERSON

Técnico valoriza jogo com o Vasco
vaNdERlEI luxEmbuRgO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 20 de janeiro de 2015

Para o técnico vale mais 
pela rivalidade e vencer
é obrigação de todos

No primeiro desafio da 
temporada, o Flamengo fi-
cou apenas no empate sem 
gols diante do Shakhtar Do-
netsk (UCR), neste domingo, 
no Estádio Mané Garrinha. O 
segundo teste de 2015, por-
tanto será diante do arquir-
rival Vasco, no Torneio Super 
Séries, em Manaus. Para o 
técnico Vanderlei Luxembur-
go, a partida é muito impor-
tante.

Vasco e Flamengo tem 
uma rivalidade até se o jogo 
acontecer na China. O torce-
dor não quer perder jamais. 
Em Manaus, vai ter divisão 
de torcida e eu não quero 
perder, não. É um jogo im-
portante, todos nós sabemos 
- destacou.

Além de jogar contra 
o time de São Januário, o 
Rubro-Negro enfenta o São 
Paulo pelo triangular, que 
será disputado na Arena da 
Amazônia.

A estreia do Flamengo 
no Campeonato Estadual 
acontece diante do Macaé, 
no Moacyrzão, dia 31 de ja-
neiro, na cidade do Norte 
Fluminense.

Trabalho pesado, visibi-
lidade com amistosos contra 
times grandes e, principal-
mente, bolso cheio. O Flamen-
go entra na última semana 
da pré-temporada certo da 

Times em campo, árbitro posicionado 
e antes do início da partida, uma constata-
ção: não havia médico para começar o jogo 
e sem assistência médica não pode. Espe-
rou-se vinte minutos e então apareceu o tal 
médico, aliás até dois, e finalmente come-
çou o jogo. Iniciou-se assim, o Campeonato 
Paraibano 2015, e já com emoção para o 
torcedor que vaiava nas arquibancadas. A 
cena se passou no Marizão, antes da partida 
entre Sousa e Auto Esporte, abrindo o cam-
peonato estadual, no último domingo. 

Dentro de campo, oito títulos parai-
banos conquistados, mas um jogo sofrível, 
com o Auto Esporte melhor em campo, 
mas provando que não tem ataque. E como 

quem não faz leva, o Sousa aproveitou 
uma bobeira da zaga do Alvirrubro para 
fazer o único gol do jogo. Um resultado 
normal, já que há muitos anos o Auto Es-
porte não consegue ganhar do Dinossauro 
no Sertão.

Em João Pessoa, o sempre organizado 
CSP confirmou o seu favoritismo e venceu 
o Santa Cruz de Mirandinha, que dizia ter 
uma equipe para disputar o título. O Tigre 
mostrou que mais uma vez, sem grandes 
investimentos, pode chegar longe neste 
campeonato.

Em Campina Grande, o Lucena, cam-
peão da segundona, demonstrou que não 
chegou a elite do futebol paraibano para 

ser um mero coadjuvante. O Tubarão do 
Norte venceu o experiente Atlético, por 3 a 
2, no jogo com o maior número de gols da 
primeira rodada.

Enquanto isso, nossos principais times 
fizeram amistosos no final de semana, se 
preparando para a estreia que só acon-
tecerá no início de fevereiro.  O Botafogo 
mostrou uma certa evolução, vencendo e 
convencendo o  América de Natal, em João 
Pessoa. 

Em Campina Grande, o Campinense 
provou que já engrenou e venceu mais uma. 
Desta vez a vítima foi o Murici, de Alagoas. 
A Raposa ganhou por 2 a 1, mas poderia ter 
ganho por bem mais, porque foi bem supe-

rior ao adversário, sobretudo no primeiro 
tempo.  

Já o Treze pegou um adversário difí-
cil e fora de casa. O Galo não resistiu ao 
Globo, em Ceará Mirim, e perdeu por 2 a 0. 
Agora, os considerados grandes vão fazer 
os últimos amistosos de preparação, para 
entrar na competição em ritmo de jogo. No 
Caso de Campinense e Botafogo, a estreia  
de ambos na Copa do Nordeste acontecerá 
poucos dias após a do paraibano. A partir 
daí, não há mais como corrigir os erros. Va-
mos esperar para ver como estarão nossos 
“grandes” clubes. Enquanto isto, os “peque-
nos” seguem fazendo a festa das minorias.  
Domingo tem mais.                                        

Resultados previsíveis

Ivo marques ivo_esportes@yahoo.com.br

fórmula de sucesso adotada 
em 2015. Se o planejamento 
de viajar para Turquia não 
deu certo por falta de logís-
tica que trouxesse a delega-
ção direto de Istambul para 
Manaus, o roteiro que incluiu 
Atibaia e Brasília fechou um 
planejamento que renderá, 
no mínimo, R$ 1,5 milhão 
para os cofres rubro-negros.

vasco
O Vasco terá um reforço 

para a disputa do triangular 
com Flamengo e São Paulo. 
Guiñazu, que não participou 
do jogo-treino com o Volta 
Redonda, no último domin-
go, viajou para a Argentina 
por causa do falecimento de 
seu pai, mas se juntará ao 
grupo hoje, em Manaus. A 
delegação viajou na noite de 
ontem e chegaou à capital do 
Estado do Amazonas às 23h 
(1h no horário de Brasília).

Os jogos com o Flamen-
go e São Paulo serão reali-
zados, respectivamente, na 
quarta-feira, dia 21, e sexta-
feira, 23, ambos na Arena da 
Amazônia. Ontem, a equipe 
realizou um treinamento em 
São Januário, após duas se-
manas em Pinheiral.

O técnico Doriva deve 
manter a escalação usada 
no jogo-treino com o Volta 
Redonda: Martín Silva, Jean 
Patrick, Luan, Rodrigo, Chris-
tiano, Lucas, Sandro Silva, 
Montoya, Bernardo, Marci-
nho e Rafael Silva.

No amistoso do último domingo, o Flamengo só empatou sem gols contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no Mané Garrincha

FOTOS: Reprodução

Três estaduais
continuam sem
data para ter
início em 2015

Os Campeonatos Ama-
paense, Rondoniense e Rorai-
mense são os únicos Estaduais 
que ainda não divulgaram as 
tabelas para 2015. Há indefi-
nição, inclusive, em relação a 
data de estreia da nova edição 
dos torneios. O Campeonato 
Rondoniense, pelo menos, tem 
uma vaga noção de quando co-
locará a bola para rolar. Se nada 
for mudado nos próximos dias, 
é possível que o Estadual de 
Rondônia seja iniciado em 5 de 
abril.

O Campeonato Rondo-
niense ainda seria disputado 
em dois turnos. No ano passa-
do, o campeonato teve início 
em fevereiro. A Federação de 
Futebol do Estado de Rondônia 
(FFER) precisa divulgar a tabe-
la e o regulamento do Estadual 
com 60 dias de antecedência 
em relação a estreia do Esta-
dual.

Pior acontece nos Esta-
duais do Amapá e, principal-
mente, de Roraima. As duas 
competições, em 2014, tiveram 
início em março. Mas como 
não há nem sinal de tabela, os 
Estaduais deverão ter início só 
no meio do ano. A Federação 
Amapaense de Futebol (FAF), 
pelo menos, tem um site oficial 
para se comunicar com o torce-
dor e informar os detalhes do 
Estadual. A Federação Rorai-
mense de Futebol (FRF), por 
outro lado, é a única entidade 
que não conta com site oficial. 

O goleiro Jefferson espera voltar à seleção mesmo jogando pelo Botafogo na Segunda Divisão

O fato mais inusitado do 
futebol inglês neste final de 
semana aconteceu na parti-
da entre Scunthorpe United 
e Bristol City pela terceira di-
visão do país. O time da casa 
perdeu seus dois goleiros 
ainda no primeiro tempo da 
partida. Os dois quebraram o 
braço em disputas com joga-
dores do Bristol. 

O titular Sam Slocombe 
se contundiu aos 10 minutos 
de jogo depois de sair para 
espalmar uma bola alçada na 
área. Seu substituto, James 
Severn, tomou um gol de pê-
nalti aos 35 e jogou até os 42 
minutos da primeira etapa, 
quando também quebrou o 
braço e saída do gol e dispu-
ta com Emmanuel Thomas, 
do Bristol. Restou a Andrew 
Boyce, lateral direito do 
Scunthorpe, jogar no gol até 

o fim da partida, que termi-
nou 2 a 0 para o Bristol. 

A equipe visitante é vice 
líder da Terceira Divisão in-
glesa. Já o Scunthorpe é o 
17º. O técnico da equipe aza-
rada da rodada disse ao site 
oficial do clube que precisará 
contar com um novo goleiro 
para o restante da tempora-
da. "Foi muito azar. Não sei 
quanto tempo eles vão ficar 
em tratamento, mas é certo 
que o clube precisará contra-
tar um novo goleiro", disse 
Mark Robbins. 

lesão
O lateral direito Dou-

glas, do Barcelona, sofreu 
uma lesão no músculo an-
terior da coxa direita e des-
falca a equipe por até quatro 
semanas, informou o clube 
ontem. 

Time perde 2 goleiros
numa mesma partida

bRaÇO QuEbRadO
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JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003486
Responsavel.: ISABEL CRISTINA DA MOTA
CPF/CNPJ....: 423880234-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002570
Responsavel.: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 010967904-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            275,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003727
Responsavel.: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 010967904-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            233,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003709
Responsavel.: MANUEL CANDIDO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 013526947/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.364,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003110
Responsavel.: MRE COM VAREJISTA IMP E EXP DE
CPF/CNPJ....: 015356122/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,34
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003735
Responsavel.: MANUEL CANDIDO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 013526947/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.364,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003109
Responsavel.: MARIA CLAUDETE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 034279884-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            754,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003609
Responsavel.: NECO DISTR MAT CONSTR LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017099434/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            685,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001476
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 161267854-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            787,87
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003494
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 161267854-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,08
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003466
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 161267854-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            399,61
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003464
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 161267854-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 004039
Responsavel.: PEQUENO PE COM. DE ART.INFAN-
TIS LTD
CPF/CNPJ....: 015418811/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.539,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002349
Responsavel.: ROSELI TABALIPA NOGUEIRA
CPF/CNPJ....: 237882752-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.065,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002564
Responsavel.: RAFAELLI DE ARAUJO DUQUE
CPF/CNPJ....: 064393674-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002569
Responsavel.: SILVEIRA MIRANDA RESTAURANTE 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 019881147/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            678,03
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002696
Responsavel.: UBIRACY CABRAL DE FARIAS ME
CPF/CNPJ....: 011093383/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,48
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003462
Responsavel.: STEPHANY DE MEDEIROS RAMALHO
CPF/CNPJ....: 091326314-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001987
Responsavel.: TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA ME
CPF/CNPJ....: 008305639/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.234,78
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000960

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,  20/01/2015
 -Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: AGUIDA CANDISE VIEIRA SANTOS
CPF/CNPJ....: 085288814-74
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            158,69
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002632
Responsavel.: ANTONIO ALMEIDA DE LACERDA
CPF/CNPJ....: 486160104-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001451
Responsavel.: ALEXANDRE DUARTE DA COSTA
CPF/CNPJ....: 073827174-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003443
Responsavel.: ALDEONE ANTUNES MOREIRA
CPF/CNPJ....: 018531471/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            332,50
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001698
Responsavel.: BANHOS & AROMAS COM DE COS-
MET E PRE
CPF/CNPJ....: 003680993/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            343,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001978
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE ROUP
CPF/CNPJ....: 019156093/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.541,05
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003306
Responsavel.: LUCIANA HOLANDA DE ALCANTARA 
CABRAL
CPF/CNPJ....: 004332791/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.155,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000269
Responsavel.: CONFIANCA COM.DE PECAS E 
SERVICOS M
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003048
Responsavel.: CAROLINA ARAUJO DE A RAMALHO
CPF/CNPJ....: 077032194-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            609,00
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070692
Responsavel.: CONSBRASIL CONSTRUTORA BRA-
SIL LTDA
CPF/CNPJ....: 003086586/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.895,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072454
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.126,85
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003637
Responsavel.: DAYSE DE L E GUEDES QUEIROGA 
LOPES
CPF/CNPJ....: 601743904-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            952,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001728
Responsavel.: ERICA MARQUES DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 045569804-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000506
Responsavel.: EXATA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 007347713/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.272,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003120
Responsavel.: EDUARDO JOSE ALEXANDRE
CPF/CNPJ....: 021118593/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            334,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002445
Responsavel.: GLAUCE CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 884387594-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003446
Responsavel.: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS 
DA COM
CPF/CNPJ....: 033621384/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002700
Responsavel.: FLAVIO MARCEL PEREIRA BARREIRO
CPF/CNPJ....: 008479894-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003488
Responsavel.: FT LOG TRANSPORTES E LOGIS-
TICA LTDA
CPF/CNPJ....: 008833333/0002-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.225,73
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04

Protocolo...: 2015 - 002654
Responsavel.: ANTONIO LOURENCO NETO
CPF/CNPJ....: 033248064-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            131,18
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002625
Responsavel.: ANTONIO DE MELO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 013823384/0001-94
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            309,09
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002663
Responsavel.: ARISTIDES CUNHA MENEZES SO-
BRINHO
CPF/CNPJ....: 075601574-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            130,60
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002631
Responsavel.: ARNALDO JOAQUIM DA SILVA
CPF/CNPJ....: 568098594-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            130,60
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002651
Responsavel.: BRASMAR CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 013683570/0001-75
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            727,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002679
Responsavel.: CIA DAS VITAMINAS/DANIELE BRA-
SILEIR
CPF/CNPJ....: 009024412/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.799,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000642
Responsavel.: CIPRIANO AMANCIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 079986942-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            609,28
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000383
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002872
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002873
Responsavel.: CRISLANE ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 019648966/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            481,92
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003962
Responsavel.: DAIANE DE SOUSA MORAIS
CPF/CNPJ....: 020242751/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            458,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003903
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES 
ELETRO
CPF/CNPJ....: 005569233/0002-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            708,89
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002579
Responsavel.: EMIL MELQUIADES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 014728454/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002738
Responsavel.: F C SERVICOS DE INTERNET LTDA
CPF/CNPJ....: 008897071/0001-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.091,52
Apresentante: ANATEL AG NAC DE TELECOMUNI-
CACOES
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002576
Responsavel.: JOSE FRANCISCO IRMAO
CPF/CNPJ....: 020440994-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001745
Responsavel.: JOSE OLINTO LIMA SOARES
CPF/CNPJ....: 009002604-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002782
Responsavel.: JUCIARA DA SILVA MOREIRA 0509065341
CPF/CNPJ....: 018488814/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            361,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002774
Responsavel.: JUCIARA DA SILVA MOREIRA 0509065341
CPF/CNPJ....: 018488814/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002787
Responsavel.: JULIANO LOPES
CPF/CNPJ....: 002568560-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.898,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 002236
Responsavel.: LAYSE DA SILVA DANTAS
CPF/CNPJ....: 617942273-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            757,19
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002952
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 252116094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002691
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            304,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002762
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            304,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002763
Responsavel.: MICHELE FERNANDES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 090313554-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            416,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003897
Responsavel.: PAULO DE TACIO OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ....: 205446934-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.183,55
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000376
Responsavel.: PAULO DE TACIO OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ....: 205446934-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.591,62
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000361
Responsavel.: PB COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014667764/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.672,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002938
Responsavel.: PEQUENO ANJO COM DE ROUPAS 
INFANTIS
CPF/CNPJ....: 018529386/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            576,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002552
Responsavel.: PLANET TULIO BIKE LTDA
CPF/CNPJ....: 005385586/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.633,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000210
Responsavel.: RONALDA BEZERRA BANDEIRA
CPF/CNPJ....: 023326264-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            228,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002558
Responsavel.: SANTOS E MOUREIRA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 013569830/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003869
Responsavel.: VANDA MARIA MOREIRA SA ME
CPF/CNPJ....: 015271165/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.149,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003771
Responsavel.: V & E INDUSTRIA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 006353662/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.092,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002996

E D I T A L
Em razao de que os supracitados devedores 

nao  foram 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,  20/01/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: PROMOBEM PARAIBA DIST E PROM 
DE VEN
CPF/CNPJ....: 013978501/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            128,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071841
Responsavel.: GIVANEIDE MATIAS ALVES SILVA 981078
CPF/CNPJ....: 020294280/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070538
Responsavel.: GYANNE LYS DE ARAUJO GAMA
CPF/CNPJ....: 019022800/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,91
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072679
Responsavel.: TEREZA KARLA GABY PADILHA
CPF/CNPJ....: 048858794-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            742,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071857
Responsavel.: THIAGO ASSIS DE OLIVEIRA TARGINO
CPF/CNPJ....: 046804604-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.031,22
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070529
Responsavel.: THIAGO ASSIS DE OLIVEIRA TARGINO
CPF/CNPJ....: 046804604-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         27.899,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070537
Responsavel.: ACLEUTON KARLOS CANDIDO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 013239014-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            127,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002601
Responsavel.: ADALBERTO ALVES BENTO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 009683724-14
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            128,65
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002599
Responsavel.: ANDRIELY RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 701418364-82
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            130,02
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002657
Responsavel.: ADRINO DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ....: 014573169/0001-45
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            134,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002587
Responsavel.: ALECSANDRO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012493894-96
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            132,76
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002607
Responsavel.: ALYSOM DYEGO DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 017822616/0001-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            175,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002659
Responsavel.: ANA MARTHA ARAUJO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 014804567/0001-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            134,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002661
Responsavel.: ANTONIO DE CASSIO A DA COSTA
CPF/CNPJ....: 424444704-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            132,29
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002645
Responsavel.: APOLONIA MARIA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 020434404-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            634,30
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002621
Responsavel.: AURINA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 343265704-82
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            152,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002643
Responsavel.: CONSTRUTORA JUREMAL LTDA
CPF/CNPJ....: 009598187/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.168,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002368
Responsavel.: DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI
CPF/CNPJ....: 015218934/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            135,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003739
Responsavel.: DULCE MARIA DA CONCEICAO SILVA
CPF/CNPJ....: 049902144-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             54,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003465
Responsavel.: J A S INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
CPF/CNPJ....: 000532023/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            474,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001064
Responsavel.: JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 558264155-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.600,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003574
Responsavel.: MARIA ALIETE CHAVES
CPF/CNPJ....: 089067424-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002309
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO SILVA SAN-
TOS - ME
CPF/CNPJ....: 019549764/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001622
Responsavel.: OTAVIO NICOLAU VALE
CPF/CNPJ....: 838592764-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,76
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003667
Responsavel.: OTAVIO NICOLAU VALE
CPF/CNPJ....: 838592764-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            832,02
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003695
Responsavel.: WILSON JOSE ASSIS DINIZ AP 403
CPF/CNPJ....: 343701964-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001521
Responsavel.: U P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 018513751/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,87
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002451
Responsavel.: U P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 018513751/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            807,76
 Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002470
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES 
MELO
CPF/CNPJ....: 013076084/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.405,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002041
Responsavel.: S & A COMERCIO DE ARTIGOS ES-
PORTIVO
CPF/CNPJ....: 041155482/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            529,35
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000936
Responsavel.: SERGIO HENRIQUE DE MENEZES 
CHAVES
CPF/CNPJ....: 066969444-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 003441
Responsavel.: ADAILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 400702554-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            178,49
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002600
Responsavel.: ALBERTO SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 518604574-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            130,60
 Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002649
Responsavel.: ANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 585812514-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            131,76
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002653
Responsavel.: ANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 585812514-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            123,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA ME e EPP

PREGÃO PRESENCIAL N º 002/2015 - 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 e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço EXCLUSIVO para empresas enquadradas 
como ME e EPP, no dia 04 de Fevereiro de 2015 as 10h00min, tendo como objetivo: Contratação de 
Empresa Para Realização de Formação de Professores das Novas Turmas do EJA – Educação de 
Jovens e Adultos. 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, 13 de Janeiro de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 003/2015 - 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 e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 04 de Fevereiro de 2015 as 14h00min, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO 
DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA 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, 13 de Janeiro de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, de acordo com as disposições da Lei n.º 

8.666/93  e suas alterações,  torna  público  o cancelamento da Licitação – PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 001/2015, por interesse da Administração Municipal.

Baía da Traição - PB, 16 de Janeiro de 2015
GETULIO COSTA DE ARAUJO 

- Pregoeiro-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição - PB, às 
10h00min. do dia 30 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisições parceladas de Combustíveis, Lubrificantes, Reagentes e Filtros diversos, 
para atendimento da frota veicular. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min 
as 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baía da Traição - PB, 19 de Janeiro de 2015.
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR, IMPLANTAÇÃO, CA-
PACITAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLÇOGIA LIMITADA - R$ 75.400,00.

Cajazeiras - PB, 19 de Janeiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO 

ESCOLAR, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: 02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 12.361.1023.2021 - MANUT. DAS ATIV. 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI-
DICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 - MANUT. 
DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MA-
NUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PESSOA JURIDICA 002 - TRANSF. DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. O 
PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 005 - CONTRIBUIÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.361.1023.2040 
- MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINARIOS 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00008/2015 - 19.01.15 - REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLÇOGIA 

LIMITADA - R$ 75.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.001/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DIVERSAS 
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS PARTES: FUNDO MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP VALOR: R$ 
100.000,00 (CEM MIL REAIS) LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 2.05.019/2014/SRP/CPL/
SEMAS. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122 2001 
2214;08 243 1018 2192; 08 243 1034 2212;08 244 1021 2213; 08 244 1018 2196; 08 241 1018 
2202; 08 243 1018 2191;08 244 1018 2195; 08 244 1019 2204; 08 244 1018 2193; 08 243 1018 
2194; 08 244 1018 2199; 08 244 2019 2205 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 Fonte 000/015/016 
VIGÊNCIA: 12 Meses  SIGNATÁRIOS: João Dantas e Rildo Cavalcanti Fernandes Junior DATA DA 
ASSINATURA:12 de Janeiro de 2015.

João Dantas
Secretario Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.002/2015

      OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DIVERSAS 
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS PARTES: FUNDO MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP VALOR: R$ 200.000,00 
(DUZENTOS MIL REAIS) LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 2.05.019/2014/SRP/CPL/
SEMAS. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Funcional 
programática: 04.122 2001 2214;08 243 1018 2192; 08 243 1034 2212;08 244 1021 2213; 08 244 
1018 2196; 08 241 1018 2202; 08 243 1018 2191;08 244 1018 2195; 08 244 1019 2204; 08 244 
1018 2193; 08 243 1018 2194; 08 244 1018 2199; 08 244 2019 2205 ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 Fonte 000/015/016 VIGÊNCIA: 12 Meses  SIGNATÁRIOS: João Dantas e Osvaldo Roberto 
Agra de Souza DATA DA ASSINATURA:12 de Janeiro de 2015.

João Dantas
Secretario Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de fardamentos para atender as necessidades das secretarias 

de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00002/2015 - 19.01.15 - IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA - R$ 164.250,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00004/2015 - 19.01.15 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 

150.639,10    

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
fardamentos para atender as necessidades das secretarias de Poço Dantas; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA - R$ 164.250,00.

Poço Dantas - PB, 19 de Janeiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LEIA COMERCIAL DE LIVROS 
E MAGAZINE LTDA - R$ 150.639,10.

Poço Dantas - PB, 19 de Janeiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA,  CNPJ?CPF  Nº 01.621.539/0001-20.  Torna 
público quea SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 4840/2014,em João Pessoa, 29 de dezembro de 2014 - Prazo: 193 dias. Para a atividade 
de Construção da Barragem Mariano/Bulandeira. Na(o) - SITIO ARIANO/BULANDEIRA. Município: 
BERNARDINO BATISTA. UF: PB. Processo 2014-009014/TEC/LP-2315.

PORTARIA CRDD/PB nº   002/2015, de 14 de janeiro de 2015.
O CONSELHEIRO DIRETOR PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHAN-

TES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, com base na Lei Federal Nº 12.514, de 
28/10/2011, no uso de suas atribuições estatutárias, notadamente as constantes no Art. 32, incisos 
III, IV, IX e XVIII, e Art. 18, inciso VI, e considerando que todos os sujeitos eventualmente atingidos 
pela presente foram devidamente notificados extrajudicialmente, 

R E S O L V E:
Art. 1º - SUSPENDER, por prazo indeterminado, os Despachantes Documentalistas que estiverem 

inadimplentes com a contribuição anual, total ou de parcelas, taxas e emolumentos estabelecidos 
pelo CRDD-PB atrasados por mais de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único - A suspensão encerrar-se-á imediatamente após à regularização das pendências 
financeiras nas quais o Despachante Documentalista esteja inadimplente.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 20 de janeiro de 2015.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

João Pessoa-PB, em 15 de janeiro de 2015.
Carlos Alberto Assis Montenegro

CONSELHEIRO DIRETOR PRESIDENTE

Município de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal

AVISO DE CANCELAMENTO 
PREGÃO PRESCENCIAL N º. 00001/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, Estado 

da Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados O CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 
na modalidade Pregão Presencial Nº. 00001/2015, com objetivo contratação de assessoria contábil 
na área pública, Orientando na gestão orçamentária e financeira, auditagem, das receitas e despesas, 
serviços jurisdicionais, intercambio, multi – disciplinar Elaboração de balancetes Mensais, para a Pre-
feitura Municipal de Santa Terezinha, em razão da necessidade de adequação e correção do objeto.

Santa Terezinha/PB, 16 de janeiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULO 
COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 19 de Janeiro de 2015
ALEXANDRE GONCALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

CARAIBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME, CNPJ/CPF 07.358.177/0001-03, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Licença de Operação para a atividade de: FABRICAÇÃO DE TIJOLOS, situado no SITIO VARZEA 
DA SÉ, S/N, ZONA RURAL – POMBAL/PB. Processo nº 2015-000168/TEC/LO-9249.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro 
Oficial, nomeado pela portaria nº 094/2014, de 26/11/2014, torna público a todos os interessados que 
no dia 30 de janeiro de 2015 às 09h00min, horário local, no prédio do Telecentro Comunitário Abílio 
Cavalcante vizinho a sede da Prefeitura na Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07. - Centro - Cabaceiras 
PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2015, tipo menor preço 
por itens, tendo por objeto a: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de digitação, manutenção e transmissão e dos aplicativos de informações do SUS: CNES, e-SUS, 
API, CADSUS, SIASUS, SIM, SINASC, SINANET, SINANET ONLINE, SISPNCD, SISPRENATAL, 
e SISCAN, para o exercício de 2015.

O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. 
Maiores informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou 
através do telefone (83) - 3356.1117/9922.6776 das 09h00min as 12h00min (horário local). JOSÉ 
ALEXANDRE FILHO - Pregoeiro Oficial - Cabaceiras PB, 19 de janeiro de 2015. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro 

Oficial, nomeado pela portaria nº 094/2014, de 26/11/2014, torna público a todos os interessados 
que no dia 30 de janeiro de 2015 às 10h30min, horário local, no prédio do Telecentro Comunitário 
Abílio Cavalcante vizinho a sede da Prefeitura na Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07. - Centro - Caba-
ceiras PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2015, tipo menor 
preço por itens, tendo por objeto a: Contratação de empresa e/ou pessoa física especializada na 
prestação de serviços técnicos especializados na área administrativa e assessoria na elaboração 
de projetos técnicos e acompanhamento dos mesmos junto aos programas governamentais, por 
um período de 11 (onze) meses.

O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. 
Maiores informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou 
através do telefone (83) - 3356.1117/9922.6776 das 09h00min as 12h00min (horário local). JOSÉ 
ALEXANDRE FILHO - Pregoeiro Oficial - Cabaceiras PB, 19 de janeiro de 2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), PARA A.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME - Valor: R$ 

149.345,42.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR.

Sousa - PB, 19 de Janeiro de 2015
TAÍSA GONÇALVES NÓBREGA GADELHA SÁ - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.020/2014/SRP/SEMAS
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de 

Campina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem 
possa se interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 
09/01/2015 alusivo ao Pregão Presencial n° 2.05.020/2014/SRP/SEMAS, Tipo Menor Preço por 
Lote, cujo o objeto SERVIÇOS DE REMANUFATURAS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS A VÁCUO 
PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E LASER NA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS. teve como vencedor do Procedimento Licitatório, Lote 
Único  JET PRINT INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 05.301.712/0001-64 no valor de  R$ 382.741,50( 
Trezentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) Campina 
Grande, 12/01/2015.

AURELIO FERNANDES DE MORAIS
Pregoeiro Oficial - SEMAS
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Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM COMEMO-
RAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO.
CONTRATADO: FORRO DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICIAS LTDA - ME
CNPJ: 13.690.952/0001-26
VALOR TOTAL: R$ 59.000,00 ( Vinte e Sete mil reais ).
Período contratação: 90 (Noventa ) Dias
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº 
008/2014, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 08 de Janeiro de 2015. 

Pilõezinhos-PB, 08 de Janeiro de 2015.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2014)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA BEM BOLADO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM 
COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS 
NO DIA 27/12/14, EM PRAÇA PÚBLICA.
CONTRATADO: JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS NETO – ME 
CNPJ: 01.636.254/0001-63
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 ( Doze mil reais ).
Período contratação: 60 (Sessenta) Dias
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº 
005/2014, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de Lici-
tação no dia 23 de Dezembro de 2014. 

Pilõezinhos-PB, 23 de Dezembro de 2014.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 006/2014)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA BEM BOLADO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO 
DIA 17/01/15, EM PRAÇA PÚBLICA. POR OCASIÃO DAS  COMEMORAÇÕES AOS FESTEJOS 
TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS. 
CONTRATADO: JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS NETO – ME 
CNPJ: 01.636.254/0001-63
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 ( Doze mil reais ).
Período contratação: 90 (Noventa ) Dias
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº 
006/2014, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de Lici-
tação no dia 29 de Dezembro de 2014. 

Pilõezinhos-PB, 29 de Dezembro de 2014.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2014)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO  FORRÓ DA OSTENTAÇÃO DO BRASIL PARA APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA NO DIA 18/01/15, EM PRAÇA PÚBLICA. POR OCASIÃO DAS  COMEMORAÇÕES 
AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE PI-
LÕEZINHOS. 
CONTRATADO: FORRÓ DA OSTENTAÇÃO DO BRASIL LTDA – ME
CNPJ: 19.713.407/0001-94
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 ( Doze mil reais ).
Período contratação: 90 (Noventa ) Dias
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº 
007/2014, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de Lici-
tação no dia 30 de Dezembro de 2014. 

Pilõezinhos-PB, 30 de Dezembro de 2014.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2014)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO  PARA APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA NO DIA 16/01/15, EM PRAÇA PÚBLICA. POR OCASIÃO DAS  COMEMORAÇÕES 
AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE PI-
LÕEZINHOS. 
CONTRATADO: FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇOES & EVENTOS LTDA-ME
CNPJ: 02.766.161/0001-16
VALOR TOTAL: R$ 27.000,00 ( Vinte e Sete mil reais ).
Período contratação: 90 (Noventa ) Dias
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº 
008/2014, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 02 de Janeiro de 2015. 

Pilõezinhos-PB, 05 de Janeiro de 2015.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE

“CARTÓRIO TRIGUEIRO” REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO NOTORIAL DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRAL

FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO / LEONARD DE ARAUJO TRIGUEIRO
- TITULAR -                                              - SUBSTITUTO –

Rua Bossuet Wanderley, 265 – Fone: 3421-3701 – Fax: 3421-3408
CEP 58.700-410 – PATOS/PB

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)
Pelo presente Edital que será publicado por três (03) dias no Jornal, o Serviço Notarial e Registral 
“Cartório Carlos Trigueiro”, através de seu representante legal Dr. FENANDO MEIRA TRIGUEIRO, 
Oficial do registro de Imóveis da Comarca de Patos, Estado da Paraíba, por solicitação do(a) BRA-
DESCO S/A, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede 
no Núcleo Administrativo denominado “Cidade de Deus”, s/n.º., Vila Yara, na cidade de Osasco, 
Estado de São Paulo, e segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pelo(a) credor(a) do contrato de Financiamento Imobiliário, garantindo por Alienação Fiduciária, 
vem INTIMAR o(a) Sr(a). CARLOS ALBERTO CRISPIM NETTO, brasileiro, solteiro, maior, capaz, 
gerente administrativo, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 3.027.127-2ª Via-SSDS-PB., 
inscrito no CPF/MF sob n.º 054.373.204-50, residente e domiciliado à Rua Anselmo Gomes da Silva, 
sob n.º 201, Loteamento Parque Verde, na cidade de Cabedelo-PB., para que compareça(m) ao 
Serviço Notarial e Registral “Cartório Carlos Trigueiro”, situado na Rua Bossuet Wanderley, sob n.º 
265 – Centro – na cidade de Patos-PB., a fim de purgar a mora, em razão de se encontrar vencida 
desde 02 de junho de 2012, a divida oriunda do Contrato de Venda e Compra de bem imóvel com 
Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, registrado sob o R: 04, da matrícula n.º 33.975, do Serviço 
Notarial e Registral” Cartório Carlos Trigueiro”, em data de 17 de março de 2010, referente ao imóvel 
situado na Rua Aluizio Queiroz, sob nº 1.030, bairro Belo Horizonte, na cidade de Patos-PB. – 2) – O 
Serviço Notarial e Registral “Cartório Carlos Trigueiro” aguardará, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da última publicação deste edital, o comparecimento do(s) devedor(es) fiduciante(s), a fim 
de que pague as prestações vencidas desde 02 de junho de 2012, e as que se venceram até a data 
do pagamento, juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos 
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imutáveis ao imóvel, além das despesas de 
cobranças e de intimação com previsto na cláusula DÉCIMA-SEGUNA da avença. 3) – Decorrido 
esse prazo sem que ocorra a purgação da mora, este Serviço Notarial Registral “Cartório Carlos 
Trigueiro”, certificará o fato e, em seguida, promoverá, a vista da prova do pagamento, pelo FIDU-
CIÁRIO, do imposto de transmissão inter-vivos, o registro da matrícula 33.975, da consolidação em 
nome do BRADESCO S/A., Credor Fiduciário.

PATOS(PB), 19 DE JANEIRO DE 2014.
FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO
Oficial de Registro de Imóveis

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 034/2014
INEXIGIBILIDADE N.º 007/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO FORRÓ DA OSTENTAÇÃO DO BRASIL PARA APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA NO DIA 18/01/15, EM PRAÇA PÚBLICA. POR OCASIÃO DAS  COMEMORAÇÕES AOS 
FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS.
CONTRATADO: FORRÓ DA OSTENTAÇÃO DO BRASIL LTDA – ME
CNPJ: 19.713.407/0001-94
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 ( Doze mil reais ).
Período contratação: 90 (Noventa) Dias
Cujos Recursos serão provenientes na dotação/ 2014: 04.00 – Sec. de Educação e Cultura - 
13.392.1004.2017 – Apoio e  incentivo ao desenvolvimento das atividades artística, cultural e turismo 
- 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Pilõezinhos –PB, 31 de Dezembro de 2014
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 001/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 008/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO  PARA APRESENTAÇÃO 

ARTÍSTICA NO DIA 16/01/15, EM PRAÇA PÚBLICA. POR OCASIÃO DAS  COMEMORAÇÕES AOS 
FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS.

CONTRATADO: FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇOES & EVENTOS LTDA-ME
CNPJ: 02.766.161/0001-16
VALOR TOTAL: R$ 27.000,00 ( Vinte e Sete mil reais ).
Período contratação: 90 (Noventa) Dias
Cujos Recursos serão provenientes na dotação/ 2014: 04.00 – Sec. de Educação e Cultura - 

13.392.1004.2017 – Apoio e  incentivo ao desenvolvimento das atividades artística, cultural e turismo 
- 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Pilõezinhos –PB, 06 de Janeiro de 2015
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 002/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 001/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM COME-

MORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO.
CONTRATADO: FORRO DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICIAS LTDA -ME CNPJ: 

13.690.952/0001-26
VALOR TOTAL: R$: 59.000,00( Cinquenta e nove mil reais).
Período contratação: 90 (Noventa) Dias
Cujos Recursos serão provenientes na dotação/ 2014: 04.00 – Sec. de Educação e Cultura - 

13.392.1004.2017 – Apoio e  incentivo ao desenvolvimento das atividades artística, cultural e turismo 
- 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Pilõezinhos –PB, 09 de Janeiro de 2015
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 032/2014
INEXIGIBILIDADE N.º 005/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA BEM BOLADO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM 

COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS 
NO DIA 27/12/14, EM PRAÇA PÚBLICA.

CONTRATADO: JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS NETO – ME 
CNPJ: 01.636.254/0001-63
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 ( Doze mil reais ).
Período contratação: 60 (Sessenta) Dias
Cujos Recursos serão provenientes na dotação/ 2014: 04.00 – Sec. de Educação e Cultura - 

13.392.1004.2017 – Apoio e  incentivo ao desenvolvimento das atividades artística, cultural e turismo 
- 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Pilõezinhos –PB, 26 de Dezembro de 2014
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 033/2014
INEXIGIBILIDADE N.º 006/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA BEM BOLADO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO 

DIA 17/01/15, EM PRAÇA PÚBLICA. POR OCASIÃO DAS  COMEMORAÇÕES AOS FESTEJOS 
TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS.

CONTRATADO: JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS NETO – ME 
CNPJ: 01.636.254/0001-63
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 ( Doze mil reais ).
Período contratação: 90 (Noventa) Dias
Cujos Recursos serão provenientes na dotação/ 2014: 04.00 – Sec. de Educação e Cultura - 

13.392.1004.2017 – Apoio e  incentivo ao desenvolvimento das atividades artística, cultural e turismo 
- 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Pilõezinhos –PB, 30 de Dezembro de 2014
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  002/2015 
Araçagi-PB, 14 de Janeiro  de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 006/2014
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME  
CNPJ: 09.193.047/0001-93
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 293.327,10 (Duzentos e Noventa e Três Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais 

e Dez Centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social 
– 02.070 – Sec. Educ.cult.desportos e turismo – 02070.12.361.0403.2022 – manut. Das atividades 
do ensino fundamental-MDE – 02070.12.361.0403.2021 – manut. Desenv. Ensino fundamental-
-FUNDEB 40% - 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. 
Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. 
Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da 
secretaria de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 
– manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente – 339030.000 material de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  001/2015 
Araçagi-PB, 12 de Janeiro  de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 005/2014
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DA FROTA MUNICIPAL
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 683.243,00 (Seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais) 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social 
– 02.070 – Sec. Educ.cult.desportos e turismo – 02070.12.361.0403.2022 – manut. Das atividades 
do ensino fundamental-MDE – 02070.12.361.0403.2021 – manut. Desenv. Ensino fundamental-
-FUNDEB 40% - 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. 
Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. 
Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da 
secretaria de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 
– manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente – 339030.000 material de consumo

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO N.º001/2015
Araçagi-PB, 02 de Janeiro  de 2015.
Pregão Presencial por Registro de Preço nº 006/2014.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITA-

LAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CNPJ: 09.193.047/0001-93
PRAZO:.31/12/2015
VALOR TOTAL R$ 181.176,37 (Cento e oitenta e um  mil  Cento e setenta e seis reais e trinta 

e sete centavos ).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2014: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0211.2040 

– COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICA-PAB  FIXO; 10.302.0210.2042 – COORDE-
NAÇÃO E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE. 10.302.0210.2056 - COORD.E MANUT. 
DE SERV. DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR – 33930.000 – METERIAL DE CONSUMO.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 003/2015
Pregão presencial N.º 004/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA 

MUNICIPAL.
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA-ME 
CNPJ: 06.052.003/0002-36
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 507.400,00 (Quinhentos e sete mil  e quatrocentos reais ).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 20100 - Gabinete do Prefeito - 04122.2006.2067 - Manutenção 

das Atividades do Gabinete do Prefeito | 20.200 – Secretaria de Administração e Finanças - 
04122.2006.2068 - Coord. e Manut. das atividades administrativas e financeiras. |  20400 – Secre-
taria de Educação e Cultura - 12.361.1004.2080 - Manutenção das atividades do FUNDE - FUNDE 
40% | 20.500 – Secretaria de Infra Estrutura - 26.782.1005.2021 - Coordenação e Manutenção 
das atividades do transporte e 15.451.2006.2071 - Coord. e Manut. das atividades a cargo da 
secretaria infra-estrutura | 20.600 – Secretaria de Saúde - 10.301.2006.2072 - Operacionalização e 
manutenção das atividades de saúde | 20.700 Secretaria Assistência de Social - 08.244.2006.2073 
- Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | 20.800 – Fundo Municipal 
de Saúde - 10.301.1006.2048 - Manutenção de programas da atenção básica – PAB Fixo e 
10.301.2006.2074 - Manutenção das atividades da Secretaria |  20.900 – Fundo Municipal de 
Assistência Social – 08.244.2006.2075 – Manutenção das atividades da FUNDODE Assistência 
Social - FMAS  . 33.90.30.00- Materiais de Consumo.

Pilõezinhos-PB, 09 de  Janeiro de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 004/2015
Pregão presencial N.º 005/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA 

PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÕES AR-
TÍSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS MUNICIPAIS .

CONTRATADO: VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 10.454.756/0001-64
PRAZO: 09/03/2015
VALOR TOTAL:  R$ 16.650,00 (Dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais). 
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 20.400 – Sec. de Educação e Cultura - 13.392.1004.2017 – Apoio 

e  incentivo ao desenvolvimento das atividades artística, cultural e turismo - 000103 3390.39.99 - 
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Pilõezinhos-PB,09  de Janeiro de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 005/2015
Pregão presencial N.º 005/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA 

PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÕES AR-
TÍSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS MUNICIPAIS .

CONTRATADO: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME
CNPJ: 11.500.957/0001-13
 PRAZO: 09/03/2015
VALOR TOTAL:  R$ 5.000,00 (Cinco  mil reais). 
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 20.400 – Sec. de Educação e Cultura - 13.392.1004.2017 – Apoio 

e  incentivo ao desenvolvimento das atividades artística, cultural e turismo - 000103 3390.39.99 - 
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Pilõezinhos-PB,09  de Janeiro de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de cobertura de quadra 
esportiva. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Email: cplcapim@gmail.com
Capim - PB, 16 de Janeiro de 2015

EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR
Prefeito Constitucional

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2015
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de materiais de construção destinados à manutenção 
e pequenas reformas de escolas municipais de ensino fundamental, manutenção e restauração 
de galerias de esgotos e águas pluviais, manutenção e consertos de calçamentos e execução de 
outros pequenos serviços de manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
do Município de Juripiranga, no dia 06/02/2015 às 9:15 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada à Rua São Paulo, 67 – Juripiranga - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até 
o dia 05/02/2015.

Juripiranga(PB), 19 de janeiro de 2015.
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PREGOEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 12:00 horas do dia 02 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimen-
to Parcelado de Materiais de Construção compreendendo (Areia, Brita, Tijolos, paralelepípedos, 
cascalho, cascalhinho, telhas, caibro, linha e ripas), destinados a diversas secretaria do Município 
de Cajazeiras/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 19 de Janeiro de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO
Pregoeiro Oficial

COMUNICADO
Pregão Presencial nº 496/2014
Processo nº 19.000.023717.2014
Comunicamos a quem interessar, que o Edital do Pregão Presencial nº496/2014 (registro de 

preços para serviço de dedetização), destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria 
- SEAP,  marcado para o dia 20/01/2015 as 09h,  fica adiado  para  o dia 04/02/2015 as 09h. Solicita-
mos aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.centraldecompras.pb.gov.br

REG CGE  Nº-14-02181-0                                                                                       
João Pessoa, 19 de janeiro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N490/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 30/01/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de leite e derivados, destinado ao Hospital Regional de 
Emergência e Trauma de Campina Grande - PB/HRETCG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00025-2
João Pessoa, 19 de janeiro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CITAÇÃO nº 001/2015

O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designado pelo 
Secretário de Estado da Administração Penitenciária, inicialmente por meio da Portaria nº 893/GS/
SEAP/14, e posteriormente pela Portaria nº 018/GS/SEAP/15, de 13 de janeiro de 2015, publicada 
no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 15 de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no Art. 149 e 151 da Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro de 
2003, CITA, pelo presente EDITAL o Agente de Segurança Penitenciária JOÃO GERMANO DOS 
SANTOS FILHO, matricula nº 163.565-4, com lotação nesta Pasta, para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da última publicação, comparecer na Av: João da Mata – s/nº, bloco II, 5º andar, 
Centro Administrativo Estadual, localizado no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, 
onde se encontra instalada a Comissão, a fim de apresentar razões e/ou justificativas por escrito 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 201400009017, objetivando regularizar a sua situação 
funcional, em tese, de ABANDONO DE CARGO, desde 03.10.2013, sob pena de revelia.

João Pessoa, 13 de janeiro de 2015
Jonathan Silva de Oliveira

Presidente da CPPAD

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014 

Registro CGE Nº. 15-00023-6
OBJETO: Prestação de serviço de capinação e limpeza periódica do terreno do Centro de Ope-

rações da PBGÁS, bem como remoção dos resíduos para local adequado, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 03/02/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2015
Registro CGE Nº. 15-00024-4
RATIFICO o procedimento de Dispensa de Licitação nº 001/2015, referente à locação de imóvel 

situado na Av. Presidente Epitácio Pessoa, 4841, Térreo, Tambaú, João Pessoa/PB, com fundamento 
no Art. 24, Inciso X, da Lei 8.666/93, valor mensal de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), 
perfazendo o valor total de R$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais.. 

João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.
GEORGE VENTURA MORAIS

Diretor Presidente
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