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DÓLAR    R$ 2,613  (compra) R$ 2,615  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,580  (compra) R$ 2,680  (venda)
EURO   R$ 3,017  (compra) R$ 3,019   (venda)
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l Exploração comercial de aeroportos privados é vetada. Página 18 
 
l Planalto vai propor correção de 4,5% na tabela do IR. Página 19

l Promotoria apura salários atrasados em São Bento. Página 17
 
l Sisu tem 76,3 mil inscritos no Sisu. Prazo vai até amanhã. Página 3

Nublado com 
chuvas ocasionais

Paraíba reduz os
crimes violentos

A equipe de Governo se reuniu ontem para assistir à apresentação do relatório da Secretaria de Segurança e Defesa Social sobre a redução da violência

Últimas

Políticas

Paraíba

As empresas que fatu-
ram até  R$ 3,6 mi na Pa-
raíba têm até o dia 30 para 
fazer a adesão.  PÁGInA 3

O prefeito Luciano Carta-
xo disse que a audiência de 
ontem viabilizou obras para 
João Pessoa.  PÁGInA 17

Será sexta-feira na área 
externa da Casa da Pólvora 
o evento de abertura do Car-
naval Tradição.  PÁGInA 14

A FPF não indicou um 
representante estadual 
para a Copa Brasil de Fute-
bol Feminino.  PÁGInA 21

Fábio Torres faz show 
hoje na capital. E em Mon-
teiro, teve festa para Zabé 
da Loca.  PÁGInAs 5 E 8

Adesão ao Simples
termina no dia 30 

Luciano discute
verbas com Kassab 

Carnaval Tradição
começa na 6ª feira 

Futebol feminino
está fora da Copa 

Teclados de Fábio,
e festa para Zabé 

sAÚDE AnIMAL O verão traz para cães e gatos 
o risco de infestação por parasitas.  PÁGInA 9

O Kashima foi o campeão em 2012 Zabé: homenageada aos 91 anos

FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação
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Em quatro anos, a Paraíba apresentou a maior redução no Nordeste, e a terceira no país,  dos Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLI). Os dados foram apresentados ontem pela Secretaria de Segurança e Defesa Social.  PÁGInA 17

Esportes

 MELHOR DESEMPENHO NO NORDESTE E 3º MELHOR DO PAÍS  

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Caem as vendas 
de cinquentinhas

Vendas de ciclomotores caíram em João Pessoa. O fato é 
atribuído ao suposto custo de R$ 1,5 mil do licenciamento. 
O valor será divulgado nos próximos dias.  PÁGInA 13

20Caderno



A disputa pela Presidência da Câma-
ra dos Deputados está causando estragos 
na base de apoio da presidente Dilma 
Housseff, como era esperado pelos ana-
listas políticos do país. Parte da bancada 
do PMDB, partido aliado, acusa o Planal-
to de oferecer cargos no segundo e ter-
ceiro escalões do governo em troca do 
apoio dos parlamentares à candidatura 
de Arlindo Chinaglia, do PT de São Pau-
lo. E quem mais tem se empenhado para 
denunciar o chamado “toma lá, dá cá” é 
o deputado federal Eduardo Cunha, do 
PMDB do Rio de Janeiro, maior adversá-
rio de Chinaglia na disputa.

  Cunha se tornou um dos principais 
críticos do governo, mesmo integrando 
uma legenda da base aliada, ao ponto de 
capitanear um grupo de parlamentares, 
tanto da oposição quanto governistas, 
que fazem coro contra o governo, uma 
espécie de grupo independente que se 
autodenomina “blocão”.

 As declarações de Cunha têm cau-
sado mal-estar no Planalto, tanto que, 
ontem, o ministro das Relações Institu-
cionais, Pepe Vargas, foi escalado para 
rebater o que o peemedebista vem afir-
mando nos corredores do Congresso e a 
jornalistas. Vargas, inclusive, chegou a 
estranhar as atitudes de Cunha, a quem 
o ministro considera um aliado. As pala-
vras de Vargas, textualmente, mostram 
o quanto o Planalto está ressabiado com 
a postura do candidato peemedebista à 
Presidência da Câmara: “Não imagina-
mos que um parlamentar que integra 

nossa coalizão vá fazer oposição. Não 
trabalho com esse cenário, de que ele 
fará oposição”. O ministro refutou as 
acusações de que o governo irá preen-
cher os cargos com base no apoio à can-
didatura de Chinaglia, ressaltando que 
o perfil técnico e as indicações partidá-
rias serão os únicos critérios adotados 
pela presidente Dilma Housseff.    

 Semana passada, em passagem 
pelo Nordeste, Eduardo Cunha ratificou 
sua postura independente em relação 
ao Planalto, afirmando que, na possibi-
lidade de ser eleito, o interesse públi-
co ficará sempre em primeiro lugar na 
sua gestão: “O fato de apoiar a gover-
nabilidade não quer dizer que somos 
submissos ao governo. Se eu for eleito 
vou decepcionar quem esperar que eu 
trabalhe em oposição ou situação ao 
governo”. Um recado forte, que ganhou 
ainda mais força devido ao anúncio da 
direção nacional do PMDB de apoio à 
candidatura de Cunha. A postura oficial 
do partido na eleição para a Presidên-
cia da Câmara foi, certamente, uma rea-
ção ao vazamento de denúncias da ope-
ração Lava-Jato, que envolvem o nome 
de Cunha no esquema fraudulento. O 
PMDB, sob o comando do vice-presi-
dente, Michel Temer, acredita que o va-
zamento seria uma tentativa de aliados 
de Chinaglia para desestabilizar a can-
didatura de Cunha. Pelo clima acirrado 
que vem se registrando, muitas denún-
cias, de um lado e de outro, devem pu-
lular até a chegada do pleito. 

Editorial

PMDB versus Planalto
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O ministro Pepe Vargas (Relações Insti-
tucionais) voltou a questionar a criação 
de nova CPI para investigar contratos 
da Petrobras, como sugere a oposição, 
citando que instituições como MP, CGU, 
PF, Judiciário e TCU já tem por missão o 
combate à corrupção: “Tem alguém que 
sustenta que esses órgãos estejam 
sendo manietados por quem quer que 
seja para não investigar corrupção?”. 
Deu seu recado ao Congresso.

Em abril, os juízes federais Rudival Gama e Emi-
liano Zapata de Miranda vão assumir os cargos 
de diretor e vice-diretor do Foro da Seção Judi-
ciária da Paraíba. A indicação foi aprovada pelo 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife 
(PE). O juiz Rudival Gama é o atual presidente da 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, 
enquanto que o juiz Emiliano Zapata é o titular 
da 13ª Vara, em João Pessoa.

Posse no Foro

UNInforme

Na Lagoa Crédito

O peso da redução

Até a próxima semana, a Procura-
doria-Geral de Justiça da Paraíba 
anunciará as duas comissões 
que vão coordenar os concursos 
públicos para promotores de 
Justiça e para servidores da 
instituição. O procurador-ge-
ral, Bertrand de Araújo Asfora, 
anunciou a realização dos con-
cursos na reunião do Conselho 
de Gestão do Ministério Público. 
A interiorização e qualificação 
dos serviços estão entre as 
metas para 2015.  

O Secretário de Desenvolvi-
mento Urbano de João Pes-
soa, Hildevânio Macedo, con-
firmou ontem que a segunda 
etapa das obras do Parque 
Solon de Lucena será iniciada 
em meados de março, quando 
começa a parte de reurbani-
zação e projeto paisagístico. 
Quando a obra estiver con-
cluída, não haverá tráfego de 
veículos no anel interno da 
Lagoa, que servirá como pista 
de caminhada.

A Secretaria Executiva de 
Juventude da Paraíba, em 
conjunto com o Empreen-
der-PB realizam estudos 
para abrir uma linha de 
crédito para o público 
jovem. A secretária Pris-
cilla Gomes disse à coluna 
que a ideia é “garantir 
que a juventude tenha 
novos meios de incentivo 
à profissionalização e à 
inserção no mercado de 
trabalho”.

O cenário econômico brasileiro 
– que repercute as variações do 
mercado internacional – é de ex-
pectativas quanto ao alcance das 
metas fiscais. Daí a necessidade 
que tiveram o Governo Federal e 
dos Estados de estabelecer um 
plano de controle de gastos para 
não comprometer, no futuro, a 
agenda de investimentos, em seg-
mentos essenciais como educação, 
infraestrutura e saúde. Um peso 
extra nesse contexto é a redução 
do Fundo de Participação dos Esta-
dos (FPE), cujos impactos já eram 
sentidos na Paraíba desde outubro 
do ano passado, conforme ratifi-
cou, recentemente, o governador 
Ricardo Coutinho (PSB). O Governo 
Federal repassa 21,5% da arreca-
dação do Imposto de Renda e do 
Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), e tais recursos estão 
entre as principais fontes de recei-
ta dos Estados.

Artigo

“Seja meus Olhos”

Para muitas pessoas, um smartpho-
ne servido com IOS pode ser um objeto 
de luxo, mas, para alguns coletivos, ele é 
indispensável. É assim para as pessoas 
cegas, que, através de um iPhone, de um 
iPad, podem encontrar soluções para 
muitos dos seus problemas. Estando sozi-
nha em casa, como uma pessoa cega pode 
verificar o nome de um medicamento, o 
valor de uma cédula, ou o título de um li-
vro que não esteja impresso em braille? 
Essas pequenas/grandes dificuldades já 
podem ser resolvidas pelo simples uso 
de aplicativos.

Aliás, o que seria da nova geração de 
celulares e tablets não fossem os aplicati-
vos? Poderíamos dizer que os “apps” são 
um verdadeiro ecossistema, permitin-
do uma variedade tão ampla de funções 
que os celulares podem ser considerados 
como competentes próteses ampliadoras 
dos sentidos humanos.

Para as pessoas com deficiência vi-
sual, já há uma quantidade razoável de 
aplicativos. O “leitor de dinheiro” permi-
te-lhes acessar o valor das suas cédulas. 
Inúmeros aplicativos permitem-lhes ler 
textos em pdf, e o mais importante, os sis-
temas nativos de smartphones e tabletes 
como o Androide e o IOS, já trazem embu-
tidos leitores de tela, como o “Voiceover”, 
incrementando ainda mais os processos 
de criação de aplicativos dirigidos a esses 
coletivos.

O mais recente aplicativo lançado é o 
“Be My Eyes”, em livre tradução do inglês, 
“Seja meus olhos”. A ideia do aplicativo é 

criar uma rede de usuários (pessoas ce-
gas), interagindo com colaboradores, pes-
soas que enxergam, e que emprestam seus 
olhos para auxiliar esses usuários. 

Você pode baixar o aplicativo via 
Apple Store, cadastrar-se numa das op-
ções e colaborar. O aplicativo faz uma liga-
ção com vídeo entre os dois usuários, que 
podem dialogar, a partir de um pedido ini-
cial de ajuda.

Para uma primeira chamada de teste, 
o aplicativo me conectou com um colabo-
rador que vive em Londres, e que me auxi-
liou a saber um título de um livro impres-
so em tinta. Durante a ligação, a câmara 
do meu smartphone filma o livro, e, do 
seu smartphone, o usuário colaborador lê 
para mim a informação que ele está vendo 
via minha câmara.

Com mais de vinte mil colaboradores 
e cerca de cinco mil pessoas cegas cadas-
tradas o “Be My Eyes” pode se tornar uma 
grande rede colaborativa, demonstrando 
um uso inteligente e solidário da tecnolo-
gia, a serviço do bem comum.

Os chamados pelos colaboradores bus-
cam auxílios de toda ordem. Um colabora-
dor relatou na rede social do “Be My Eyes”, 
haver ajudado uma senhora a preparar um 
“muffins”. Um outro usuário disse haver 
ajudado um homem cego a encontrar seu 
cachorro que havia se perdido. 

De fato, os pedidos podem ser dos 
mais simples, aos mais inesperados. O 
mais importante, o aplicativo é grátis, 
o que facilita ainda mais a sua dissemi-
nação.

Os “apps” são um verdadeiro ecossistema e os celulares podem ser 
considerados como competentes próteses ampliadoras dos sentidos”.

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

CPI, não!

Concursos

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução Internet

Em busca de recursos
O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT) tem reunião hoje no Ministério do Planejamento e no Mi-
nistério dos Esportes, em Brasília. Quer garantir recursos para tocar as obras na capital. Ontem, ele teve 
audiência com o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, também para assegurar os recursos necessários à 
conclusão de obras nos segmentos mobilidade urbana e urbanismo, notadamente em relação ao projeto de 
requalificação do Parque Solon de Lucena. 
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Prazo para adesão ao Simples 
Nacional na PB encerra no dia 30
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Regime é para micro e 
pequenas empresas que 
faturam até R$ 3,6 milhões

Últimas

Faltam dez dias para o 
prazo final de adesão ao Sim-
ples Nacional. Por isso, as mi-
cro e pequenas empresas que 
faturam até R$ 3,6 milhões 
na Paraíba precisam realizar 
solicitação ao regime de apu-
ração até o dia 30 de janeiro. 
A solicitação ao Simples pode 
ser feita apenas via página 
do Portal do Simples no link 
http://zip.net/brp4Jh. 

Em janeiro do ano passa-
do, o Governo do Estado da Pa-
raíba equiparou o limite para 
ingresso ao Simples ao teto 
nacional (R$ 3,6 milhões), o 

que possibilitou novas empre-
sas ingressarem e outras que 
já estavam também permane-
cerem no regime, mesmo com 
aumento de receitas. O pro-
grama possibilita o pagamen-
to de até oito tributos federais 
em apenas uma guia, podendo 
reduzir na maioria dos casos a 
carga tributária.

Para as empresas optan-
tes que não tiverem pendên-
cias com algum dos três entes 
(Federal, Estadual e Munici-
pal) a solicitação ao Simples é 
confirmada automaticamente. 
O gestor do Simples Nacional 
do Núcleo de Declarações da 
Receita Estadual, Henrique 
Oliveira Gadelha, alertou no 
entanto as empresas que es-
tão com pendências fiscais 

(débitos) ou cadastrais (dados 
desatualizados), que pode-
rão ficar impedidas de entrar 
no regime, caso não façam a 
regularização junto ao Fisco. 
“Como agora é o mês da opção, 
a empresa que tem alguma 
pendência precisa agilizar a 
regularização antes do dia 30 
para alguns dos entes”, frisou. 

O gestor lembrou ainda 
que as empresas excluídas do 
Simples Nacional ao longo do 
ano passado no Estado po-
dem retornar ao regime neste 
mês de janeiro. “As empresas 
excluídas do regime seja por 
problema cadastral ou por 
débito fiscal inscrito na Dívi-
da Ativa do Estado têm ainda 
a chance de fazer a regulari-
zação de suas pendências e 

novamente ganharem os be-
nefícios do Simples. O contri-
buinte que estiver dentro do 
enquadramento (faturamento 
de até R$ 3,6 milhões) deve 
regularizar as pendências 
identificadas e solicitar tam-
bém a opção até o dia 30 de 
janeiro, às 23h59”, declarou.

Novidades
Uma gama de atividades 

do setor de serviços, que inci-
de ISS (Imposto Sobre Servi-
ços), foi incluída no Simples, 
como médicos, advogados, 
odontólogos, psicólogos, ar-
quitetos, corretores, desig-
ners e jornalistas, além de 
outras atividades do setor de 
serviços, mas que incidem 
também o ICMS, como é o 

caso do setor de transporte. 
O projeto acrescenta mais de 
140 atividades econômicas 
ao regime diferenciado. 

Em vigor desde dezem-
bro de 2006, a Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa 
instituiu o Simples Nacio-
nal. É o regime diferenciado 
e simplificado de tributação 
que reúne na mesma guia de 
recolhimento seis impostos 
federais (PIS, Cofins, INSS, 
Imposto de Renda, CSLL e 
IPI), um estadual (ICMS) e um 
municipal (ISS). O Simples in-
clui ainda o Micro Empreen-
dedor Individual (MEI), em 
vigor desde julho de 2010, 
criado para empreendedores, 
cujo faturamento anual é de 
até R$ 60 mil.

Torcidas Organizadas 
devem se cadastrar 

O Ministério Público de Cam-
pina Grande definiu ontem, que as 
Torcidas Organizadas da Paraíba têm 
até o próximo dia 28 para realizarem 
o cadastro dos  membros junto aos 
órgãos competentes. Além do cadas-
tro, os torcedores terão que informar 
à Polícia Militar, cinco dias antes de 
cada jogo, especialmente nas se-
manas de clássicos, o local onde se 
encontrarão para escolta até o local 
da partida, o que vale também para 
viagens a outras cidades ou estados. 
Ficam liberadas a entrada nas praças 
esportivas com bandeiras, inclusive 
com mastros, que estava proibido. 

De acordo com o presidente 
da Comissão Estadual de Prevenção 
e Combate à Violência nos estádios 
da Paraíba, Valberto Lira, são medi-
das para garantir a segurança nos 
estádios durante o Estadual. 

Por outro lado, o Estádio Teixei-
rão de Santa Rita foi vetado pela Co-
missão de Prevenção e Combate à Vio-
lência nos estádios, em realizar jogos 
pelo Estadual/2015. Quando o Santa 
Cruz tiver o mando de campo terá que 
atuar no Centro de Treinamentos Ivan 
Tomás, no Valentina, na capital.

PM: resultado do 
CFO sai até o dia 30

A lista dos classificados para as 
etapas complementares do Curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar 
deve ser divulgada até o fim deste mês. 
A previsão é da Diretoria de Gestão de 
Pessoas da corporação, que está reu-
nindo as notas obtidas pelos candida-
tos ao CFO no Enem 2014. São 2.726 
candidatos disputando uma das 30 va-
gas, com concorrência de 89 para uma 
vaga do masculino e 97 para uma do 
feminino. O processamento do resulta-
do no Enem, que serve como critério de 
avaliação intelectual do concurso, está 
sendo feito pela própria Polícia Militar. 
A partir da nota no Exame Nacional, 
os candidatos inscritos no CFO 2015 
serão selecionados em uma lista de 
classificação a ser divulgada pela PM. 
De acordo com a capitã Carla Marques, 
da comissão de divulgação do concur-
so, serão chamados para as etapas 
seguintes até três vezes o número de 
vagas oferecidas. “Para o psicotécni-
co, próxima etapa, serão chamados 
75 candidatos do sexo masculino e 
15 do sexo feminino, já que este ano 
são ofertadas 30 vagas, sendo 25 
para homens e 5 para mulheres.

Força de segurança 
controla tumulto

As forças de segurança do 
Estado controlaram, na noite da se-
gunda-feira (19), um princípio de tu-
multo na Penitenciária Padrão Regio-
nal de Cajazeiras, impedindo maiores 
danos à estrutura da unidade e à 
integridade física dos apenados. Os 
envolvidos foram transferidos para 
a Penitenciária de Segurança Máxi-
ma Criminalista Geraldo Beltrão, em 
Mangabeira, e Complexo Penitenciá-
rio Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, 
ambos na capital.

A movimentação teve início 
após uma ambulância do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) ser acionada para realizar 
atendimento a um preso que se 
queixava de estar passando mal. 
Depois da constatação de que não 
seria necessária a sua transferência 
para o hospital, cinco apenados ini-
ciaram uma baderna. O secretário de 
Administração Penitenciária, Wag-
ner Dorta ressaltou que as ações da 
Seap estão sendo cada vez mais am-
pliadas, no sentido de realizar uma 
repressão qualificada a qualquer ato 
contra as leis do estado.

As obras do complexo do 
estádio Amigão, em Campina 
Grande, continuam em rit-
mo acelerado e, no momen-
to, contemplam drenagem e 
calçamento de ruas, abertura 
de novas vias de acesso, além 
da construção de ciclovia e 
quiosques. Depois de quase 
40 anos, a principal praça es-
portiva da Rainha da Borbo-
rema recebe melhorias sig-
nificativas. Além da primeira 
etapa da reforma no interior 
do estádio, já entregue, e do 
calçamento de 10 ruas no 
entorno, urbanização do es-
tacionamento, com ilumina-
ção, construção de pista de 
skate, ciclovia e quiosques, 
o projeto prevê para esta se-
gunda etapa a construção de 
quadra poliesportiva e cam-
pos de pelada, bem como 
uma academia popular.

Segundo o gerente do 
Amigão, Ascanio Paceli, ou-
tra preocupação do Governo 
do Estado  nesse momento é 

Praça esportiva recebe melhorias 
significativas depois de 40 anos

esTádiO AMigãO
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Obras contemplam calçamento de ruas, ciclovia e quiosques

garantir a segurança do es-
tádio, com implantação de 
delegacia e câmaras de moni-
toramento. “A previsão é que 
inauguremos a delegacia do 
estádio no dia 1º de feverei-
ro, por ocasião do jogo entre 
Campinense Clube e Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), 
pelo Campeonato Paraibano. 
Em breve também estare-
mos instalando as câmaras 
de monitoramento, que pos-

sibilitarão mais segurança a 
quem frequenta todo o com-
plexo do Amigão”, disse.

O gerente informou ainda 
que novas cadeiras com encos-
to serão instaladas nas arqui-
bancadas geral e principal do 
estádio, tão logo o processo 
licitatório seja concluído, bem 
como um placar eletrônico 
apropriado para o local. O or-
çamento da obra gira em tor-
no dos R$ 30 milhões.

Até as 17h25 (ho-
rário local) da tarde de 
ontem, foram contabi-
lizados 1.967.274 ins-
critos, sendo 76.639 na 
Paraíba, no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
em seu segundo dia de 
inscrições. O prazo para 
concorrer às vagas dis-
ponibilizadas em univer-
sidades públicas de todo 
o país é até as 23h59 de 
amanhã, no site http://
sisu.mec.gov.br. As insti-
tuições de Ensino Supe-
rior públicas no Estado 
ofertam, 15.041 vagas, o 
que equivale a 7,32% do 
total das ofertadas, que 
são 205.514 no país. 

Ainda que o percen-
tual pareça pequeno, a 
Paraíba é o terceiro Es-

tado com maior núme-
ro de ofertas de vagas, 
ficando atrás apenas 
de Minas Gerais (24.900 
vagas) e Rio de Janeiro 
(16.544). Com o balanço 
do segundo dia de inscri-
ções, a Paraíba também 
aparece como 10º Esta-
do com maior demanda 
de inscrições. 

Para concorrer a 
uma das vagas ofertadas 
pelo Sisu, é necessário 
que o candidato tenha 
realizado o Enem e obti-
do a média acima de 450 
pontos nas provas obje-
tivas e não ter zerado a 
redação. Dos 6.193.565 
candidatos que fizeram a 
prova, apenas 2.180.114 
estão aptos ao Sisu. Até o 
início da noite de ontem, 
pelo menos 59,59% dos 
candidatos aptos havia 
efetuado a inscrição.

Estado já inscreveu 
mais 76 mil no 2º dia

nO sisu

Edilane Ferreira
Especial para A União

A cobertura vacinal con-
tra pólio e sarampo na Pa-
raíba ultrapassou a média 
nacional. A campanha foi 
encerrada oficialmente no 
dia 31 de dezembro, mas o 
Estado segue com as ativida-
des. Até o momento, a Paraí-
ba vacinou 97,1% (254.397 
doses aplicadas) do público 
alvo contra pólio e 94,96% 
(221.794 doses aplicadas) 
contra sarampo, enquanto 
o Brasil atingiu 93,62% e 
88,86%, respectivamente. 
A meta a ser alcançada é de 
95% e, sendo assim, o Estado 
superou na cobertura da pó-
lio e tem apenas 0,04% para 
atingir a média da vacinação 
de sarampo.

De acordo com o enfer-
meiro do Núcleo de Imuniza-
ção da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-PB), Edson 
Lira, o prazo para alimenta-
ção do sistema com números 
das doses que já foram apli-
cadas foi finalizado na última 
sexta-feira (16). O enfermeiro 
informou, ainda, que a SES-PB 
aguarda um posicionamen-

to do Programa Nacional 
de Imunizações do Ministé-
rio da Saúde. “Até então, 53 
municípios paraibanos não 
atingiram suas respectivas 
metas de cobertura vacinal. 
Já fizemos a solicitação de 
reabertura do sistema para 
que possamos compilar os 
dados das doses aplicadas e 
não registradas”, disse.

A meta de vacinar con-
tra a pólio, em todo o Esta-
do, 262.008 crianças com 
idade entre seis meses e 
cinco anos (quatro anos, 11 
meses e 29 dias) foi supera-
da. O Núcleo de Imunização 
da SES anseia que o siste-
ma seja reaberto para que 
a meta de vacinação contra 
sarampo seja atingida. “A 
busca em atingir a meta de 
vacinar 233.567 crianças 
de um a cinco anos (quatro 
anos, 11 meses e 29 dias) 
continua. Faltam apenas 
0,04% para conseguirmos. 
A reabertura do sistema cer-
tamente seria fundamental 
para chegarmos na meta de 
95%”, pontuou.

Vacinação ultrapassou a
média nacional no Estado

PóliO e sArAMPO

Respeitar o pluralismo 
religioso e fortalecer o exer-
cício do direito a liberdade 
de expressão é um dos prin-
cipais objetivos da programa-
ção alusiva ao Dia Nacional 
de Combate a Intolerância 
Religiosa, que acontece hoje, 
na capital. Já na sexta-feira 
(23), às 15h, acontecerá uma 
caminhada no Parque Solon 
de Lucena, a Lagoa, em alusão 
a data comemorativa.

O evento foi organizado 
pelo Fórum de Diversidade 
Religiosa da Paraíba e pela 
Comissão de Promoção à 
Igualdade Racial e Diversi-
dade Religiosa da Ordem dos 
Advogados do Brasil na Pa-
raíba (OAB-PB), em parceria 
com a Coordenadoria Mu-
nicipal de Políticas de Pro-
moção à Igualdade Racial da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP).

O coordenador de Promo-
ção à Igualdade Racial, Nivaldo 
Pires Carneiro da Cunha desta-
cou a importância do evento. 
“É preciso respeitar o pluralis-
mo religioso. Vivemos em um 

país de estado laico e a liber-
dade religiosa é direito funda-
mental dos cidadãos. Portanto, 
todos deveriam poder exercer 
esse direito igualmente e nin-
guém deveria ser perseguido 
por suas crenças. O não conhe-
cimento gera preconceito e dis-
criminação. Na antropologia se 
diz que cada povo explica se 
por si só, por isso não se pode 
julgar por suas crenças”, disse.

Hoje, a partir das 9h, 
será realizada uma palestra 
sobre o Dia Nacional de Com-
bate a Intolerância Religiosa, 
no auditório da OAB/PB, na 
Rua Rodrigues de Aquino, 
Centro da capital. No período 
da tarde, a partir das 15h, no 
mesmo local, será realizada 
uma audiência pública sobre 
o desrespeito a diversidade 
religiosa com a presença de 
representantes do poder pú-
blico municipal e estadual.

Já na sexta-feira (23) 
acontecerá a II Caminhada 
de Combate a Intolerância 
Religiosa. A concentração 
acontece no Parque Solon de 
Lucena (Lagoa).

Palestras e debates 
marcam a data hoje

inTOlerânCiA religiOsAIndonésia 
deporta repórter 
e cinegrafista 
da Rede Globo

O repórter Márcio Go-
mes, da Globo, e um cine-
grafista foram deportados 
pelo governo da Indonésia. 
A informação foi confirmada 
pelo setor de comunicação 
da emissora. 

No país para acompa-
nhar a execução do brasi-
leiro Marco Archer Cardoso 
Moreira, 53, a dupla chegou a 
ser detida no sábado (17) na 
cidade de Cilacap. Foi libera-
da depois, mas os passapor-
tes ficaram retidos. 

O jornalista entrou no 
país com visto de turista. 

Na segunda (19), segun-
do a Globo, Gomes e o cine-
grafista foram transportados 
para a capital, Jacarta, pela 
polícia – o acompanhamento 
foi necessário por estarem 
sem passaporte. Lá, aguarda-
riam em um hotel o voo para 
Tóquio (Japão), onde Gomes 
atua como correspondente. 

O Itamaraty não quis co-
mentar. No sábado, a repor-
tagem da Folha também foi 
ameaçada de deportação.
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Sons diversificados

CULTURA POPULARTEATRO

Artistas e amigos 
celebram o aniversário 
de Zabé da Loca

Iniciativa cultural busca a integração entre diferentes vertentes artísticas, 
além de priorizar a música de boa qualidade feita por artistas da Paraíba
André Luiz Maia
Especial para A União

O Projeto Usina da Música de-
Verão traz semanalmente 
quatro artistas, em apresen-
tações no Café da Usina e na 
Sala Vladimir Carvalho, às 
19h e 21h, respectivamente. 
Hoje, tocam o pianista Fábio 
Torres e o Grupo Abrad’Os 

Zoio. Amanhã, é a vez do músico Gabriel Ca-
minha e da banda Pôr do Som. Os ingressos 
custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e po-
dem ser adquiridos na hora do show.

O pianista, tecladista e cantor Fábio 
Torres já desenvolve uma carreira com 
mais de 20 anos por bares e restaurantes 
de João Pessoa, já tendo dividido palco 
com artistas renomados, como Waltinho 
do Acordeom, Paulo Ró, Pinto do Acor-
deom, Rosildo Oliveira e Beto Preah. No 
repertório do show, traz compositores da 
MPB, da música paraibana e clássicos do 
cancioneiro nordestino. Seu primeiro ál-
bum é “+ Bossa + Jazz” e o músico se pre-
para para gravar um segundo CD.

A Abrad’Os Zoio faz sua segunda apre-
sentação em menos de uma semana, após 
abrir o show de Seu Jorge sábado, duran-
te o Extremo Cultural. Em entrevista ao 
jornal A União, o vocalista Yuri Carvalho 
comentou a experiência. “Foi massa! A 
gente sentiu uma energia incrível vindo do 
público, nos sentimos muito gratos pelo 
carinho e pela generosidade do público 
pessoense”, afirma o músico.

Para o show de hoje, ele afirma que 
haverá algumas surpresas, mas que prefe-
re não revelar. “Estraga um pouco a magia! 
(risos) Quem assistiu aos nossos shows 
em dezembro vai notar algumas seme-
lhanças, mas continuamos a trabalhar o 
repertório de ‘Cidade das Neves’, além de 
fazer homenagens a artistas que nos inspi-
ram, como Cátia de França e Vital Farias”, 
completa Yuri.

O grupo foi formado em 2011, de ma-
neira despretensiosa. Com o passar dos Músico campinense Gabriel Caminha é uma das atrações que movimentam a edição desta semana 

A banda Pôr do Som realiza a apresentação de encerramento da programação musical da iniciativa Abrad’Os Zoio é um dos grupos mais badalados da cena alternativa da capital e vai agitar a festa

anos e algumas trocas de integrantes, a 
Abrad’Os Zoio hoje é formada por Yuri 
Carvalho (vocalista), Pedro Medeiros (di-
reção musical e guitarra), Murilo Albu-
querque (contrabaixo), George Glauber 
(bateria), Lucas Dan (teclado e sanfona) e 
Pedro Freire (percussão). 

O ritmo que fazem foi autointitulado 
como “funk-rock-oxente”, uma brincadei-
ra com as palavras que ressalta o tempero 
nordestino dado aos estilos musicais. As 
principais influências são Djavan, Lenine, 
Dominguinhos, Alceu Valença, Zeca Balei-
ro, Belchior, Vital Farias, Chico César, Pe-
dro Osmar e diversos artistas paraibanos.

Amanhã, é a vez de conferir a apresen-
tação, no Café da Usina, de Gabriel Caminha, 
músico campinense que atualmente reside 
em João Pessoa. Sua relação com a música 
se deu desde cedo, aos doze anos de idade. 
Com 15, compôs sua primeira canção, ‘Bela’. 
Cinco anos depois, decide abdicar do curso 
de Administração, na UFCG, para se dedicar 
integralmente ao universo da música. 

Em 2002, gravou suas primeiras com-
posições no Laboratório e Estúdio de Áu-
dio (LEA), do Departamento de Artes da 
UFC. Três anos depois, gravou seu primei-
ro álbum, intitulado “Rastro”, seguido por 
um DVD ao vivo, mesclando seu repertório 
autoral com composições de artistas con-
sagrados, a exemplo de Chico César, Chico 
Buarque, Cazuza, Zeca Baleiro e Rita Lee, 
além de gravar dois outros compositores 
paraibanos, Raoni Lima e Cassandra Veraz. 
Atualmente, é aluno do curso sequencial 
de Música Popular Brasileira na UFPB e se 
prepara para lançar seu segundo álbum de 
estúdio, ainda sem título definido.

Por fim, a Pôr do Som fecha a progra-
mação desta semana, amanhã, a partir das 
22h. Sob o comando dos irmãos Rudá (gui-
tarra) e Uaná Barreto (teclado), o grupo 
completado por Ilder Bass (contrabaixo), 
Gilson Machado (bateria) e Tiago Moura 
(vocalises) traz uma proposta de som ins-
trumental, que flertam com o repertório 
de jazz, raízes sonoras brasileiras e afri-
canas.
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De volta à terrinha

Rogério Almeida Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.brArtigo

Artigo

 Lembro muito bem quando a saudo-
sa professora, intelectual, Marli Carvalho, 
escrevia uma coluna no jornal Diário da 
Borborema, foi a primeira a criar este 
diminutivo de terra, “terrinha”, nas suas 
notas sociais. Desde então, quem escreve 
no jornal usa esta expressão. Assim me 
expresso para anunciar o retorno de Maria 
Ida Steinmuller, presidente do Instituto 
Histórico de Campina Grande – Casa Elpí-
dio de Almeida que se encontrava ausente 
da cidade e licenciada das 
obrigações institucionais 
por quase quatro semanas 
na  Europa, entre Portugal 
e a  Alemanha. Depois de 
quase trinta dias retorna a 
Campina Grande. O grande 
escritor José Américo de 
Almeida, afirma, que: “voltar 
é uma forma de renascer”!

Em 18 de janeiro 2015 
tivemos um encontro dos 
mais prazerosos. Encon-
tramos-nos para tomar um 
café e colocar os assuntos 
em dia. Amenizar o senti-
mento de saudade que ar-
dia no nosso íntimo. Fomos 
saborear um delicioso café, 
na “Fatite”, Rua Manoel Ta-
vares, cujo proprietário é o 
Bráulio Tavares Cavalcanti, 
filho do ilustre patrono, que deu nome 
àquele importante logradouro público 
de Campina Grande. E que certamente 
merece uma homenagem, para que as 
novas gerações possam conhecer quem 
foi Manoel Tavares Cavalcanti, um dos 
benfeitores, da Serra da Borborema, 
com informações técnicas, históricas e 
geográficas, econômicas, administrativa, 
política, sociológica e literária de Cam-

pina Grande. Que pode gerar um projeto 
didático pedagógico a ser implantado, no 
currículo dos alunos das escolas muni-
cipais para que a vida e a personalidade  
dos vultos que por aqui  passaram não 
sejam desconhecidos e possam ser estu-
dados,   a história de Campina Grande, 
em sala de aula.

O Instituto Histórico de Campina 
Grande, Casa de Elpídio de Almeida, é o 
órgão que estuda e recolhe a memória 

de Campina Grande 
em seus arquivos, já 
possuindo e guar-
dando uma média de 
cinco mil arquivos de 
informações diver-
sificadas sobre sua 
história, o seu princi-
pal objetivo. Vou me 
valer da experiência 
de pouco mais de dois 
anos como membro, 
do IHCG – e, óbvio, 
a pouca experiên-
cia desse tempo no 
Instituto Histórico 
de Campina Grande, 
pude compreender o 
cenário difícil  nesse 
momento singular da 
sua história sem uma 
sede que possa abri-

gar toda a sua tamanha estrutura. 
          Peço licença a Maria Ida 

Steinmuller, presidente do IHCG, para 
agradecer ao prefeito Romero Rodrigues, 
pela sua valentia cívica, pelo seu com-
promisso com a democracia, pelo  perfil 
ético que tanta falta  faz hoje ao Brasil,  ele 
que é o gestor de todos campinenses. Em 
primeiro lugar quero dirigir um agrade-
cimento ao prefeito do sesquicentenário 

por sua preocupação em colocar o IHCG 
em uma sede, numa feliz oportunidade 
de não deixá-lo ao leu. Quero, também,  
registrar a minha alegria de ter um gestor, 
com influência na vida pública brasileira, 
pois já foi deputado federal e agora aqui 
em Campina Grande, sua  influência chega 
à toda Paraíba, por todos nós reconhecida 
e cuja fibra do seu povo, cujo valor, que ao 
longo da história tem demonstrado, trans-
formam-no em um dos políticos com maior 
referência   na nossa região e porque não 
dizer? -  do nosso país. 

A minha alegria começou, prefeito 
Romero Rodrigues, quando da solenida-
de de lançamento dos fascículos do Ses-
quicentenário de Campina Grande pelo 
Jornal da Paraíba, realizada  no Bar do 
Cuscuz, quando  publicamente o senhor  
afirmou que não deixaria o IHCG – Casa 
de Elpídio de Almeida,  sem uma sede 
que comportasse sua tamanha estrutura. 
Agradeço a sua compreensão, da impor-
tância  dessa instituição, derivada da 
admiração imensa que dedicamos ao seu 
patrono Elpídio de Almeida, especial-
mente por ter sido o fundador do Institu-
to Histórico de Campina Grande, na sua 
primeira fase.

Ao finalizar, fiquei refletindo em 
uma imagem que pudesse se aproximar 
de um conceito que transmitisse melhor 
as boas novas. Tarefa impossível, essa 
de aprisionar o infinito em palavras ou 
mesmo de traduzir esse conceito em uma 
única imagem, já que em nossa limitação, 
não concebemos. Deus tem sonhos infi-
nitos. Homens sonham por meio de ima-
gens e palavras. Seja bem-vinda a Campi-
na Grande, Maria Ida Steinmuller e fique 
à vontade em sua terrinha. Deus criador 
de todos e de tudo,  é que permite sonhos 
possíveis aos seres humanos.           

Ao finalizar, 
fiquei refletindo 
em uma imagem 
que pudesse 
se aproximar 
de um conceito 
que transmitisse 
melhor as 
boas novas

Molina Ribeiro Jornalista e escritora - molina.ribeiro736@gmail.com

Tempo de lembrar
“Quem quiser viver feliz, more também assim 

e para viver no paraíso basta viver à vontade, cons-
truir o amor, cultivar a ternura, exercer a sincerida-
de, manter a coerência, se despir dos preconceitos, 
cultivar a liberdade e permitir que assim se viva 
muito além de você”. (Iveraldo Lucena, in Contos que 
Conto).

Se vivo estivesse (em carne e osso, porque na ma-
téria viva das lembranças e dos sonhos continua vivo) 
meu filho estaria completando hoje 45 anos. Imagino 
como estaria: feliz? Realizado como jornalista? Pai? 
Ainda surfando e produzindo vídeos? Amando e sendo 
amado? Conjecturas...tudo conjecturas diante do im-
ponderável...

A temporada de recordações começou na última 
quinta-feira, 15 de janeiro, quando fui ao “Pôr do Sol 
Literário” que prestou uma homenagem póstuma ao 
escritor Luiz Augusto Crispim, (1945-2008) pessoa 
muito querida, que conhecí logo que cheguei a João 
Pessoa, pois era colega do meu marido, Rui Rocha, na 
Faculdade de Direito. Homem gentil, elegante, bonito, 
escritor bem dotado, dono de um estilo elegante e poé-
tico. Como ele temos poucos: Gonzaga Rodrigues e Otá-
vio Sitônio Pinto são alguns deles. Aliás, ambos, Rui e 
Crispim foram acometidos do mesmo mal e arrancados 
do convívio dos seus muito cedo. Trouxe o último livro 
de Crispim “Caminhos de mim” (Gráfica JB, 2010) para 
casa, lindamente ilustrado por Flávio Tavares, uma 
edição que teve a colaboração dos mestres Juca Pontes 
e Milton Nóbrega e me encantei com suas crônicas, 
principalmente as que celebram uma cidade que está 
aos poucos desaparecendo diante dos nossos impoten-
tes e saudosos olhos.

Na sexta-feira, a temporada de reminiscências 
continuou com o lançamento do livro “Contos que 
Conto e outras histórias”, do escritor, pedagogo, gestor, 
andarilho, amigo, o professor Iveraldo Lucena, mais 
uma edição primorosa de Juca Pontes, fartamente ilus-
trada com belas xilogravuras de Clóvis Junior. O livro 
do professor Iveraldo é uma delícia de leitura, pois ele 
entremeia seus contos/causos, poemas com pitadas 
de humor que nos divertem e enleiam. O livro pode ser 
encontrado na Livraria do Luiz.

Acompanhei o professor Iveraldo e sua família 
em algumas caminhadas, quando participava do grupo 
“Andarilhos pé-no-chão”, tendo caminhado com eles 
até Sagi, Teixeira (Pico do Jabre) e a maior de todas, 
pelas pedras da Chapada Diamantina, catando cristais. 
Nessas caminhadas pude constatar sua liderança, seu 
espírito cordial, paternal/patriarcal que nos colocava a 
todos sob sua proteção. 

O amor pela natureza e pela família é hoje exer-
cido no seu recanto favorito, a Granja Pitumirim, no 
Conde, “o seu locus amenos, paradisíaco”, nas palavras 
do poeta Sérgio de Castro Pinto, local onde também se 
abrigaram todos os seus filhos e respectivas famílias. O 
espírito justo, salomônico, patriarcal do professor Ive-
raldo conseguiu manter a liderança dentro da família 
e naquele espaço sagrado, que ele e Dona Iracema (a 
“Nega” mais branca que já conheci!) criaram, onde con-
vivem todos em grande harmonia. 

Como professor/gestor, Iveraldo se notabilizou 
no âmbito da UFPB, quando implementou o projeto 
Cuca, o Nucoc, um dos núcleos que emergiram no rei-
torado do professor Lynaldo Cavalcanti, em cuja gestão 
Iveraldo foi pró-reitor de extensão. Sua carreira de 
gestor continuou na presidência da Funesc, na Secre-
taria de Educação do Estado, e extrapolou os limites 
da Paraíba, quando, em Brasília, exerceu a função de 
diretor da FAE. Os testemunhos do ex-ministro da Edu-
cação Murilo Hingel e do seu companheiro/amigo na 
gestão do professor Lynaldo, o capixaba Álvaro Braga, 
nos dão a dimensão do espírito empreendedor do pro-
fessor Iveraldo.

A noite de lançamento do livro do professor Ive-
raldo na sala Aruanda do CCTA, na UFPB, foi iniciada 
com a exibição o filme “O andarilho”, de Marcos Vilar 
e João de Lima. Como o próprio título já anuncia, a ex-
periência de caminhante, desbravador, líder de grupos 
é o principal foco do filme, embora outros aspectos, 
como o de gestor da educação e paterfamilia estejam 
também ressaltados, como, por exemplo, as famosas 
festas de São João que anualmente acontecem na Pitu-
mirim. Tanto o livro como o filme celebram os bem-vi-
vidos 80 anos do professor Iveraldo.

Quem convive ou conviveu com aquela família 
bem sabe do que estou falando.

FoTo: Divuilgação

O verão começou e as férias estão aí. É tempo 
de viajar. Os brasileiros estão cada vez mais 
trocando o transporte rodoviário pelo aéreo. E 
muita gente está viajando pela primeira vez de 
avião. A falta de espaço para as pernas e a mu-
dança de pressão do ar podem causar incômodos 
durante o voo. Saiba o que fazer para ter uma 
viagem tranquila.

Quem frequentemente viaja de avião sabe 
que existe uma etiqueta de bordo.  Quando o 
avião aterrissa, o desembarque dos passageiros 
deve ser feito de acordo com as fileiras dos assen-
tos, fila por fila. Muita gente se levanta ao mesmo 
tempo causando congestionamento no corredor, 
todos querendo sair do avião como se o mesmo 
fosse partir. Não deve ser assim.

Ficar muito tempo sentado, com as pernas 
encolhidas, agora que as companhias aéreas 
como a TAM e GOL reduziram ainda mais as dis-
tâncias das cadeiras (Meu Deus! A quem apelar!), 
tem causado sérios transtornos. Dores e proble-
mas mais sérios estão se repetindo. Além disso 
a pressão do ar também é uma preocupação, pois pode 
provocar dores de ouvido.

Nesta alta estação, os voos estão lotados e é quando 
surge a síndrome da classe econômica. Denominada assim 
pelos médicos porque é na classe econômica que o pas-
sageiro costuma viajar com as pernas mais encolhidas.  
Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Pneumo-
logia e Tisiologia, Dr. Jairo Sponholz Araújo, “os problemas 
são reais e muitos relacionados à trombose venal e embolia 
pulmonar. Mas, além disso, há perigos para os indivíduos 
com DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica, causada 
pelo cigarro), os asmáticos, cardiopatas, claustrofóbicos e 
os recém-cirurgiados”.

A trombose venal costuma se manifestar pelo inchaço, 
geralmente de uma das pernas, mas o passageiro só perce-
be quando se torna uma embolia, que é a fase em que co-
meça o desconforto na respiração e a dor no peito, adverte 
o médico.

As sugestões para voar sem risco, segundo a maioria 
dos especialistas é manter-se hidratado, não ingerir álcool 
antes da viagem, não comer muito e procurar se movi-
mentar (mexendo as pernas e os pés), levantar-se (quando 
possível) para facilitar a circulação do sangue e, de prefe-
rência, realizar alguns exames de rotina (como hemograma, 
glicemia, colesterol e triglicérides).

Outra medida preventiva é utilizar meia elástica no dia 
da viagem, assim que acordar, e permanecer com ela. Agora 
já existem meias Kendall para homens.

A dor de ouvido também é comum em viagens aéreas. 
Segundo o otorrino Luciano Neves, da Unifesp (SP) “nessas 
horas, o melhor é fazer bocejos ou ingerir líquidos, para 
que a tuba auditiva (canal que conecta o ouvido ao nariz) 
se abra, e o ar entre as pressões de dentro e fora do ou-
vido, voltem a se equilibrar.” Outra dica é mascar chiclete 

para produzir mais saliva e, consequentemente, facilitar a 
deglutição.

No caso das crianças o ideal é ter uma mamadeira por 
perto, com algum líquido de reserva, para que elas também 
sejam poupadas dos incômodos, ou se for o caso, amamen-
tá-las. 

Os passageiros com rinite, segundo os especialistas o 
ideal é fazer antes da viagem uma lavagem no nariz com 
soro fisiológico, para hidratá-lo e assim diminuir o resseca-
mento nasal.

Outra dica importante que costumo fazer é o “viajar 
leve”. Sempre que você fizer a sua mala, procure tirar a 
metade do que colocou e priorizar aquelas peças que são 
realmente importantes. Sempre que se viaja se retorna com 
mais do que o que levou e portanto deve deixar sempre 
espaço para mais objetos. O ideal é levar uma sacola grande 
e vazia de reserva. 

Lembrando a todos que atualmente onde as compa-
nhias aéreas ganham mais é na cobrança do excesso de 
peso das bagagens. Existem empresas que dão gratifica-
ção aos atendentes no check in do aeroporto para quem 
mais solicitar o pagamento de excesso de peso, que não é 
barato.

Saber fazer a mala de viagem é uma arte, e antes disso 
deve-se procurar saber qual a temperatura do lugar para 
onde se vai viajar. Agora mesmo é verão aqui no Brasil e 
inverno com neve nos Estados Unidos, Canadá, Europa e 
Rússia. Casacos de frio são os que mais ocupam espaço nas 
malas, talvez o ideal seja comprar quando chegar no local 
da viagem, levando apenas um de reserva.

Se você não tem nenhum dos problemas de saúde aqui 
listado, é só arrumar as malas e se preparar para uma via-
gem tranquila.
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Roteiro

Teatro

Capital do medo

Paris! O lugar perfeito para a lua de mel de qual-
quer casal. Uma cidade mágica que sempre está na lista 
das pessoas que gostam de viajar. Mas, a Paris dos mo-
numentos, da Torre Eiffel, do Rio Sena, dos lindos jar-
dins e das belas avenidas, há 15 dias se tornou a capital 
mundial do medo.

Hoje, quarta-feira, 22 de janeiro de 2015, completa 
duas semanas que dois irmãos terroristas invadiram 
a sede da revista semanal de caráter satírico Charlie 
Hebdo, na capital francesa, e executaram 12 pessoas a 
tiros, dentre elas jornalistas, chargistas e policiais. Mais 
quatro pessoas foram mortas por um outro terrorista 
dentro de um supermercado. Ele também é suspeito de 
ter matado uma policial antes do sequestro.

Esse é o resumo dos fatos que fizeram uma das 
mais belas cidades do mundo perder o encanto e em-
barcar em um pesadelo. O inverno parisiense foi cober-
to por um clima nebuloso que envolve medo e revolta. 
Uma névoa que se espalhou por outros países que 
passaram a tomar medidas antiterroristas e também 
sofrer ataques.

Não apenas Paris, mas o mundo se sentiu atingido 
com os crimes. É que os assassinatos seriam uma res-
posta a polêmicas charges do profeta Maomé publica-
das pela Charlie Hebdo, recebidas como um insulto aos 
mulçumanos. A liberdade de expressão foi manchada 
de sangue. Uma liberdade almejada mundialmente, em 
especial por nós jornalistas que apostamos nela para 
trabalhar de forma livre, digna e honrada.

Porém, como jornalista e cidadã do mundo que 
sou, entendo que a liberdade de expressão é um direito 
que precisa ser limitado pela moral, pela ética e pelo 
respeito. Não que deva existir uma instituição para de-
terminar isso. Mas, cada pessoa, no seu direito da livre 
expressão, antes de explorá-lo, deve fazer essa autocen-
sura. Ninguém deve ironizar ou sair por aí dizendo o 
que bem entender simplesmente porque acha ter esse 
direito irrestrito. Não. Cautela é a palavra que deve an-
teceder as liberdades. 

E aí me veio à mente uma pergunta: será que a 
revista Charlie Hebdo ultrapassou esses limites? Vale 
a reflexão. E sei bem que há pessoas que responderão 
sim, outras não. Entretanto, independente da resposta, 
nada justifica atitudes tão bárbaras.

Os dias passam e enquanto uns fazem manifesta-
ções em repúdio aos ataques violentos, outros pedem 
mais respeito pela fé que seguem, embora também 
não concordem com a violência dos extremistas. De-
vemos lembrar que a maioria dos mulçumanos não é 
terrorista.

Violência, medo, provocações, reivindicações de 
direitos, armas que atiram, armas que escrevem. O 
mundo não é unânime. Sei que são coisas grandes en-
volvidas: liberdade de expressão, terrorismo, fé mulçu-
mana. Populações inteiras estão mobilizadas, de lados 
diferentes. Por enquanto, já fiz minha opção: sou do 
lado daqueles que não aceitam que a liberdade se cale 
pelo medo, mas que também creditam que liberdade 
sem respeito também é um tipo de violência.

Mídias em destaqueFunjope divulga treze selecionados 
para a Paixão de Cristo nos bairros

FotoS: Divulgação

Luciellen Souza
Jornalista
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 Fases restantes:
Análise de mérito cultural: 17 a 21 de 
janeiro de 2015
Publicação do resultado provisório: 21 de 
janeiro de 2015
Recurso: 22 e 23 de janeiro de 2015
Publicação do resultado final: 24 de 
janeiro de 2015

Lucas Duarte
Especial para A União

Espetáculo sacro é apresentado em várias localidades no mundo inteiro

A Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope) divulgou no 
portal da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) a relação dos 
treze habilitados documentais no 
edital de seleção dos espetáculos 
da Paixão de Cristo deste ano. A 
lista pode ser acessada pelo link 
http://goo.gl/rKoKGR.

A seleção das propostas 
obedeceu a duas fases: à análise 
preliminar, executada por co-
missão jurídica da Funjope, que 
avaliou a habilitação documental 
do proponente, e a de mérito, em 
que se julgarão a originalidade, o 
histórico, os currículos, os custos, 
a qualidade artística e a impor-
tância do espetáculo para a comu-
nidade. Esses critérios foram de 
peso variando entre três e cinco 
na pontuação final.

Passados a análise documen-
tal e os recursos, segue-se agora a 
fase de mérito, em que se julgarão 
a originalidade, o histórico, os 
currículos, os custos, a qualidade 
artística e a importância do espe-
táculo para a comunidade. Esses 
critérios terão peso variando 
entre três e cinco na pontuação 
final de cada projeto. O resultado 
final será divulgado no próximo 
dia sábado (24).

“Além de ser uma história be-
líssima, a Paixão estimula o teatro 
e revela os talentos dramatúrgicos 
locais, o projeto visa fortalecer a 
produção cultural comunitária, a 
geração de emprego e renda, além 
de impulsionar a economia local”, 
reconhece o diretor executivo da 
Funjope, Maurício Burity.

Será repassado para as com-
panhias, a título de premiação, um 
montante total de R$ 50 mil, com 
valores variando entre R$ 1 mil a 
R$ 5 mil por proposta. Em 2014, 
doze montagens foram seleciona-
das, contemplando grupos teatrais 

de comunidades com décadas de 
história, que chegaram a atrair 
um grande público para assistir às 
diversas leituras dos últimos dias 
de Jesus.

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 Garcia), 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 dis-
putar 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, deprimido, 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. Tambiá3:16h40 e 18h40.

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 resgatado pela irmã do faraó e criado na 
família real. Quando se torna adulto, Moisés 
recebe ordens de Deus para ir ao Egito, na 
intenção de liberar os hebreus da opressão. 
No caminho, ele deve enfrentar a travessia 
do deserto e passar pelo Mar Vermelho. Ma-
naíra 5   18h30 e 21h45.  Manaíra6 13h, 16h, 
19h20   e 22h30 . CinEspaço 3: 18h e 21h. 
Tambiá  3:  14h e 20h40. Tambiá6/3D:18h05 
e 20h50

OS CARAS DE PAU EM O MISTERIOSO ROUBO DO 
ANEL (BRA 2014). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 85 min. Classificação: 10 anos. Dire-
ção: 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. Tambiá 2: 
14h50, 16h50, 18h50 e 20h50.

A NOITE DA VIRADA (BRA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 92 min. Classificação: 
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 Tiefenthaler), 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 
monótono com Mario (Marcos Palmeira). É 
também onde Alê (Luana Martau) conta a 
Ana suas aventuras sexuais com o namo-
rado (João Vicente de Castro), e onde um 
convidado traficante (Taumaturgo 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.

O Hobbit: 
A Batalha dos Cinco Exércitos 

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 Armitage) está disposto a 
tudo para impedir a entrada de elfos, anões e orcs, ainda mais por 
ser tomado por uma obsessão crescente pela riqueza à sua volta. 
Paralelamente a estes eventos, Bilbo Bolseiro (Martin Freeman) e 
Gandalf (Ian McKellen) tentam impedir a guerra.

Produção mostra batalhas, fúria, disputa e destruição



Artistas populares comemoraram 91 anos de Zabé da Loca
Barulho silencioso do pife 

Prêmio de Dança 
Klauss Vianna vai
premiar projetos
de todo o país

Adufpb inscreve 
para festival de
curta-metragem
até 27 de fevereiro

A Fundação Nacional de Ar-
tes (Funarte) prorrogou, até 30 
deste mês, as inscrições para o 
Prêmio Funarte de Dança Klauss 
Vianna/2014. 

Ao todo, serão premiados 
82 projetos, com um investimen-
to total de R$ 6 milhões e os 
prêmios variando entre R$ 44 mil 
e R$ 100 mil.

A iniciativa vai contemplar 
trabalhos das cinco regiões do 
Brasil, distribuídos em três ca-
tegorias: A) circulação nacional 
de espetáculos; B) atividades 
artísticas de artistas consolida-
dos e C) atividades artísticas de 
novos talentos. A portaria que 
prorroga as inscrições foi publi-
cada nessa segunda-feira (19), 
no Diário Oficial da União.

Podem concorrer ao prê-
mio associações, cooperativas, 
companhias, coletivos, grupos, 
empresas ou microempreen-
dedores de natureza cultural e 
artistas independentes.

Os projetos inscritos serão 
analisados por uma Comissão 
de Seleção nomeada por porta-
ria pelo presidente da Funarte, 
composta por sete membros, 
sendo um da Funarte e mais 
seis especialistas em dança.

Como no edital anterior, esta 
edição também terá uma cate-
goria que irá permitir a circulação 
de grupos de outras regiões pela 
região Norte e de grupos desta 
pelas demais, permitindo a circula-
ção de recursos fora do eixo Rio–
São Paulo–Belo Horizonte.
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O terreiro de uma casa 
simples no Assentamen-
to Santa Catarina, na 
zona rural de Monteiro, 
Cariri paraibano, ser-
viu de palco no final de 
semana passado, para 
abrigar os últimos re-

manescentes das mais variadas formas 
de expressão da cultura popular das 
regiões do Cariri paraibano e Pajeú e 
Moxotó de Pernambuco, em homena-
gem aos 91 anos da pifeira e mestre 
das artes Zabé da Loca.

O grupo de Reisado de Zabelê deu 
início à festa, no chão de terra batida, 
com suas danças e músicas seculares 
que atravessaram gerações e hoje se vê 
renovado, com a presença dos netos e 
bisnetos dos seus fundadores atuando 
como brincantes, abrindo caminho 
para as apresentações culturais que 
vararam a madrugada.

No palco improvisado da carroce-
ria de um caminhão, se apresentaram 
o gaitista João de Amélia, a Banda de 
Pife Curumins da Serra, a Mazurca de 
Santa Catarina, a Banda de Pife Mané 
de Joana (Camalaú), a Banda Pife Per-
fumado, Os Florianos do Pife (Campina 
Grande), Banda de Pife Zeca do Pio X 
(Sumé), Cacau Arcoverde e Samba de 
Côco, Antenor Cazuza (Prata) e Os-
mando Silva (Monteiro) que comandou 
o forró pé de serra com os trios da 
região.

Sem forças nas pernas para ficar de 
pé no palco e sem fôlego nos pulmões 
para empunhar o instrumento que lhe 
deu fama e a projetou para o Brasil e o 
mundo, e ainda se recuperando de um 
período de 15 dias de cama em função 
de complicações próprias  da idade, 
quem foi pra ouvir o pife de Zabé, infe-
lizmente não o ouviu. Mas viu, ouviu e 
se encantou com a Banda de Pife Curu-
mins da Serra, formado por crianças 
e adolescentes do assentamento, que 
integram o projeto que leva o nome da 
Mestre do Pife e sua maior expoente. 
Diversas bandas e artistas paraibanos 
já fizeram homenagens à maestrina do 
pífano, a exemplo de Cabruêra, Beto 
Brito, As páreas e Chico César. 

O Reisado de Zabelê foi uma das atrações, ao lado de mestres e da aniversariante entoaram os cânticos do folguedo

Brincantes e grupos populares animaram e deram um colorido especial à festa

Reconhecimento e homenagem
Isabel Marques da Silva, nome de 

registro de Zabé, foi descoberta em 
2003 pelo Projeto Dom Hélder Câma-
ra, transformando-se , aos 79 anos, na 
maior atração do Festival de Brincan-
tes, realizado em Recife (PE). 

Mas o primeiro registro sonoro de 
Zabé foi feito em 1997 (CD Idade da 
Pedra), quando ela tinha 73 anos. Era a 
primeira formação da banda, com Livi-
no no prato, Beiçola e Zabé no pífano, 

Setenta na caixa e Pinto na zabumba.
O reconhecimento de seu talento 

lhe rendeu o CD Zabé da Loca, patro-
cinado pelo MDA. O disco conta com 
a assessoria do Quinteto Violado e do 
Projeto Dom Hélder e foi gravado no 
Assentamento Santa Catarina, com o 
acompanhamento de músicos locais. 
No CD, o grupo executa Asa Branca, de 
Luiz Gonzaga, e composições próprias 
como Balão, Araçá Cadê Mamãe e Fulô 
de Mamoeiro.

“Dona Zabé da Loca
é uma véia bem lôca
que toca pife muderno
numa caverna do sertão
Dizem que é mesmo que tá vendo Jimi 
Hendrix
que aparece assim como se fosse a estrela 
fênix
(...)

Diz que é altos empenos
que tem perfume e veneno
no piado que pia a loca”

(Música Zabé)
Discografia
CD Idade da Pedra (1997)
CD Zabé da Loca (2003) - MDA
CD Bom todo (2008)

O compositor Chico César dedicou 
a Zabé os seguintes versos:

Seguem até o dia 27 de 
fevereiro as inscrições para o 1o 
Festival Aula-Extra de Curta-Me-
tragem, que está sendo organi-
zado pelo Sindicato dos Profes-
sores da Universidade Federal 
da Paraíba (Adufpb). Os filmes 
concorrentes poderão receber 
prêmios de até R$ 3 mil.

Podem participar do festival 
professores, servidores técni-
co-administrativos e estudantes 
da UFPB que tenham produzido 
curtas-metragens com até seis 
minutos de duração dentro do 
tema “Precarização do ensino, 
pesquisa e extensão na UFPB”.

Os filmes devem abordar, por 
exemplo, problemas de infraestru-
tura, condições de trabalho e de 
ensino, abordagens pedagógicas, 
recursos técnicos, implementações 
de projetos, entre outros.

De acordo com o professor 
Carlos Cartaxo, diretor de Política 
Cultura da Adufpb, a proposta é 
fortalecer a concepção política do 
Sindicato por meio da arte.
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Fundo Clima repassará 
R$ 450 mil para produtor 
de cerâmica do Semiárido

Cuidados com os cães
Verão favorece infestações por carrapatos e outros parasitas

Qual é o limite do corpo de um 
animal? O verão é a estação em que 
se põem à prova todas as limitações 
dos animais de estimação e cabe ao 
dono ter a sensibilidade de perce-
ber quais são as necessidades de-
les. Ainda que a estação seja a mais 
quente do ano, isso não representa 
aumento na administração de água 
para o animal ou restrições na dieta 
dos pets. Porém, a alta temperatura 
requer maior atenção quanto à hi-
gienização de ambientes e do pró-
prio animal, para que se reduzam 
as chances de infestação de carra-
patos e infecção de sarna.

Da média mensal de 400 pes-
soas que procuram o Centro de 
Vigilância Ambiental e Zoonoses 
de João Pessoa (CVAZ-JP), 40 pro-
curam o serviço para se desfaze-
rem de seus animais por que foram 
acometidos por carrapatos e sarna, 
representando 10% da demanda. 
Deste quantitativo, 70% dos casos 
são cães infestados por carrapatos. 
O grande problema é que o Centro 
não atende esse tipo de demanda, o 
que gera frustração nos donos dos 
respectivos animais. 

“Acontece que as pessoas 
acham que todo problema com 
cães e gatos, tem que trazer o ani-
mal para cá. Nós só trabalhamos 
com as zoonoses, que são doen-
ças transmitidas ao homem, como 
leptospirose, dengue e raiva, por 
exemplo. Todas as demais doenças 
que acometem os animais deve-se 
procurar atendimento veterinário. 

Edilane Ferreira
Especial para A União

Animal com infestação avançada por carrapato começa a perder o apetite, a alegria e fica apático, conforme veterinário

Repito: nós não fazemos clínica ve-
terinária. Em casos de infestação por 
carrapatos, é comum os donos quere-
rem deixá-los aqui. É complicado de 
explicar para aquela pessoa que o 
cachorro está daquele jeito porque 
foi ele que não cuidou. E a gente não 
pode ficar com animais com esse 
tipo de problemas”, explicou o coor-
denador do serviço, Nilton Guedes.

Carrapatos se reproduzem 
através de ovos e quando o cão ou 

qualquer outro animal tem contato, 
se alojam no corpo e passam a se 
alimentar de sangue. Se não for de-
tectado a tempo, o parasita pode se 
alojar na corrente sanguínea do ani-
mal, provocando além de anemia, 
outras doenças hemoparasitárias, 
como febre, irritação e inflamação. 
“E essas doenças fazem com que o 
animal tenha uma debilitação muito 
rápida. Dependendo do tratamento 
dado ao animal, o tempo em que ele 

pode ficar debilitado varia. Mas se 
os animais forem jovens, com 20 a 
30 dias estarão debilitados. Se não 
tiver cuidado, ele pode vir a óbito”, 
afirmou o médico veterinário Mar-
celino Xavier.

Inicialmente, quando o cão está 
infestado com carrapato, a doença é 
assintomática. “Quando ele já está 
com a infestação mais avançada, co-
meça a perder o apetite, perde a ale-
gria, fica apático, porque o carrapa-

to vai se alimentando do sangue e 
sem isso, não há energia. Debilitado 
dessa forma, fica mais fácil de ser 
infectado com sarna e até viroses. 
Nesse caso, a debilitação do animal 
propicia o desenvolvimento delas”, 
esclareceu.

E quando o cão é infectado com 
sarna, o problema é bem maior e 
mais doloroso. Isso por que ela 
provoca, inicialmente, a queda de 
pelos, estes que são responsáveis 
pela proteção do corpo do animal. 
“Depois que a pele fica descoberta, 
com a coceira, aparecem ulcera-
ções. Cada uma delas é uma porta 
de entrada para bactérias, porque 
ele anda e se deita por todo canto, 
e a ulceração estando aberta, a ten-
dência é ele ter problemas com cân-
cer de pele. Isso é muito normal no 
cão em nossa região, por conta da 
temperatura alta e exposição exces-
siva ao sol.”, declarou.

Higienização é a palavra-cha-
ve para reduzir as chances de in-
festação ou infecção de parasitas 
em cães. “Normalmente, a repro-
dução do carrapato é no exterior, 
na residência, não é no animal 
como se pensa. Se tiver molhado, 
os ovos se perdem. Mas quando o 
período é seco e temperaturas ele-
vadas, é bem mais fácil do animal 
ter contato com cães. O proprie-
tário deve ter maior cuidado com 
a higienização de seu ambiente e 
do animal. O animal tem que ter 
um local adequado para viver, to-
mar banhos regularmente, fazer os 
tratamentos antiparasitários e ser 
levado periodicamente ao médico 
veterinário”, disse.

FOTOS: Edson Matos

Paraibano que 
obteve 900 pontos 
no Enem, escolhe 
Engenharia Química

O estudante da rede pública esta-
dual, Alisson Nascimento dos Santos, 
16, que obteve 900 pontos na Reda-
ção (nota excelente, conforme critério 
do Enem) e média global de 692 pon-
tos, conseguiu se inscrever no Sisu 
ontem. Escolheu Engenharia Química 
como 1a opção, e a 2a foi Bacharelado 
em Química, pela Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB). “Ano passado, 
a nota de corte no curso de Engenha-
ria Química na UFPB foi 628 pontos. 
Acho que conseguirei a vaga”. Mais de 
529 mil candidatos tiveram redações 
anuladas. O aluno foi destaque na se-
mana passada por ser um dos mais de 
35 mil candidatos que obtiveram nota 
entre 900 e 999 pontos na Redação, ou 
seja, apenas 0,58% dos 6,1 milhões. O 
tema desta edição foi ‘Publicidade In-
fantil’. A seguir, reprodução de trecho 
da Redação de Alisson: “Desde que a 
divulgação de produtos por meios pu-
blicitários se intensificou passamos a 
consumir mais. Somos reais frutos do 
meio, e se este meio ao qual perten-
cemos diz que precisamos de algo, 
provavelmente passaremos a preci-
sar, mesmo que a realidade diga que 
não. Se mesmo os adultos conseguem 
manter segura a vitalidade do seu 
senso de necessidade pessoal, o que 
se diria das crianças brasileiras, que 
ainda estão formando este senso e já 
são bombardeadas por propagandas 
tão coloridas e chamativas.  Por isso, 
o mercado mundial e nacional tem 
voltado os olhos para o meio infantil, 
com investimentos pesados para que 
os produtos se tornem cada vez mais 
atrativos às crianças, o que gera uma 
sociedade jovem consumista, impedi-
da de formular os seus pensamentos 
acerca de suas vontades, e que no fu-
turo permanecerão sujeitas a trilhar 
os caminhos ditados pela publicidade 
adulta”.

Se é comum encontrar pessoas que se 
automedicam quando sentem dores de 
cabeça, imagine quando elas são proprie-
tárias de pets e percebem que estão pade-
cendo de algo. Para o médico veterinário 
Marcelino Xavier, infelizmente essa é uma 
prática comum e que é prejudicial ao ani-
mal. “Às vezes as pessoas percebem que o 
animal está infestado de carrapato, dá o 
medicamento para o animal e se esquece 
de também higienizar a própria casa. Aí o 
animal volta a ser infestado e a tendência 
é o carrapato criar resistência ao medica-
mento”, justificou.

O recomendável sempre é levar o 
animal a um pet shop quando “o dono 
perceber que ele está sofrendo com pa-
rasitas, para que seja avaliado por um ve-
terinário” e que as pessoas, muitas vezes, 

“preferem tratar sozinhas as sarnas e sem 
saber que há vários tipos dessa doença e 
que o tratamento varia, entre medicação 
tópica, oral e injetável, vai depender sem-
pre da avaliação veterinária”. E alerta.

“O risco dessa medicação sem prescri-
ção veterinária, dependendo do grau de 
debilidade do animal, é a morte. Tanto as 
doenças por carrapatos e sarna, são curá-
veis. Depende do cuidado que o dono vai 
ter com o animal. Como o animal não fala 
e não diz para o dono o que está sentindo, 
quando o dono finalmente decide levar a 
um veterinário, já não tem mais o que fa-
zer com o animal. Há casos que se precisa 
de transfusão de sangue. Em humanos, 
equinos, bovinos, são bem mais fáceis de 
fazer, mas em caninos e felinos, é o maior 
sacrifício”, declarou.

Remédio sem prescrição médica afeta o animal

Xavier diz que sem cuidado, animal “pode vir a óbito”

Jussara Faria, 48, resolveu passar parte 
de suas férias em João Pessoa. A brasilien-
se não hesitou em trazer Peteca, sua cade-
la shitzu, de apenas um ano e oito meses. 
“Ela não poderia ficar sozinha”, explicou. 
E mesmo janeiro indicar altas temperatu-
ras no termômetro, elas caminham diaria-
mente. Mas quem regula o ritmo é a ca-
chorrinha. “Com esse clima, a gente tem 
consciência de que não dá para caminhar 
a qualquer hora. Quando ela não aguenta 
caminhar ou não quer, ela mesma diz. Se 
deita no chão e não se levanta. Aí, a gente 
põe ela no braço”, disse.

O mesmo acontece com a cadela Lisa, 
da raça westie. O dono, Edmundo Alfredo 
Janiake, 62, se mudou há dois meses para 
a capital paraibana e diz que a adaptação 
do animal foi rápida. Eles caminham todos 
os dias, tanto de manhã, quanto à tarde, 
mas sempre há cuidado com as patas de 
Lisa. “Quando saio com ela, sempre tenho 
o cuidado de tirar o pé da sandália e sentir 

como está a temperatura do chão. Se es-
tiver muito quente, é claro que levarei no 
colo. Eu já percebi que a pedra do calça-
dão é mais fria do que o asfalto. Durante 
o dia, quando atravesso o asfalto, ela sem-
pre vem no colo”, explicou.

Conforme o médico veterinário Marce-
lino Xavier, esses cuidados são importantes 
e que se deve ter ponderação ao escolher 
o horário para essas caminhadas. “O sol 
de meio-dia, nem para pessoa, nem para 
o animal é recomendável. Os donos de-
vem ser responsáveis e ter maior predile-
ção para essa prática apenas nas primeiras 
horas da manhã e no fim de tarde. Muito 
contato com o sol pode causar câncer de 
pele. Se houver excesso de exposição ao sol 
e a temperaturas de superfície muito eleva-
das, pode ocasionar assadura. Caminhadas 
extensas sem o animal estar acostumado 
pode ocasionar problemas cardíacos. E se 
ele estiver infestado por carrapatos, aí é 
que ele não aguenta”, declarou.

Caminhada no fim de tarde e pela manhã

Jussara trouxe a cadela Peteca de Brasília
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Fundo destina R$ 450 mil para a PB  
produção de cerÂMIcA no SeMIárIdo

Reforço de acordo entre 
a PaqTcPB, o IABS e o IICA 
permitiu o repasse

O Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento e Sus-
tentabilidade (IABS) e a 
Fundação Parque Tecnoló-
gico da Paraíba (PaqTcPB) 
selaram o Projeto de Coope-
ração Técnica Internacional 
com o Instituto Interameri-
cano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA).

As três entidades já 
vêm construindo uma par-
ceria desde 2014 para de-
senvolver projetos de sus-
tentabilidade e convivência 
com o Semiárido, além de 
capacitação técnica local. O 
acordo foi assinado na últi-
ma segunda-feira (19).

Todas as atividades são 
acompanhadas pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA), 
no âmbito da Convenção das 
Nações Unidas de Combate à 
Desertificação (UNCCD) e fi-
nanciadas pelo Fundo Nacio-
nal sobre Mudanças do Clima 
(Fundo Clima).

Capacitação
O diretor presidente 

do IABS, Tadeu Assad, des-
taca o caráter formativo do 
Centro Xingó de Desenvol-
vimento do Semiárido, lo-
calizado na fronteira entre 
Alagoas, Sergipe, Pernam-
buco e Bahia, como uma das 
principais atividades do 
Instituto. Em 2014, foram 
capacitadas mais de 100 
pessoas em tecnologias so-
ciais, entre técnicos e agri-
cultores. 

Já com o Prêmio Man-
dacaru, o IABS reconhece 
projetos de tecnologia so-
cial simples que ajudam a 
melhorar a qualidade de 
vida de pessoas que vivem 

na região do Semiárido bra-
sileiro. “Premiamos uma 
ação de purificação da água 
da chuva para uso domésti-
co e outra de dessalinização 
da água por meio de semen-
tes, por exemplo”, conta Ta-
deu. O IABS receberá R$ 680 
mil do Fundo Clima.

A coordenadora do 
Centro de Produção Indus-
trial Sustentável da Funda-
ção Parque Tecnológico da 
Paraíba, Aluzilda Oliveira, 
ressalta o caráter transfor-
mador do trabalho junto ao 
polo cerâmico contempla-
do com o financiamento do 
Fundo Clima.

“São 25 fábricas de ce-
râmica vermelha, produto-
ras de telhas e tijolos, que 

receberam mais de 300 ho-
ras de capacitação em boas 
práticas de eficiência ener-
gética”, explica.

Desmatamento
Trata-se de proporcio-

nar uma melhoria do pro-
cesso produtivo para redu-
zir o consumo de lenha, uma 
fonte renovável de energia 
quando extraída de forma 
legal em áreas de manejo. A 
Fundação receberá R$ 450 
mil do Fundo Clima. O mon-
tante é liberado à medida 
que resultados vão sendo 
apresentados.

Segundo o diretor do 
Departamento de Combate 
à Desertificação do MMA, 
Francisco Campello, as agên-

cias implementadoras como 
IABS e Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba re-
presentam uma nova forma 
de execução de políticas pú-
blicas para a região.

“Essas parceiras au-
mentam o sucesso das po-
líticas”, diz. “Com a descen-
tralização, alcançamos uma 
maximização dos conheci-
mentos de cada um e como 
colocá-los em prática com 
os beneficiários”.

 Para o representante 
do IICA no Brasil, Mano-
el Otero, a parceria com o 
MMA é fundamental. “Todo 
nosso esforço é para imple-
mentar projetos que trans-
formem a realidade”, escla-
receu ele.

Agricultora cultiva hortaliças em Ouricuri (PE) com o método de sensibilização e caracterização qualitativa dos agroecossistemas

Antártica: equipe 
encerra travessia

Quatro pesquisadores brasilei-
ros completaram a travessia científica 
pelo interior da Antártica na última 
sexta-feira (16). Eles retornaram ao 
ponto de partida, um acampamento 
na geleira Union. Ainda como prepa-
rativo da expedição, antes de iniciar 
a viagem de volta a Porto Alegre, a 
equipe da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) vai pre-
parar as amostras de gelo coletadas 
para transporte. “Atravessamos 1,4 
mil quilômetros do manto de gelo da 
Antártica Ocidental, coletando 110 
metros de testemunhos de gelo e de-
zenas de amostras superficiais para 
análise ambiental”, escreveu o diretor 
do Centro Polar e Climático da UFRGS 
(CPC), Jefferson Simões, líder da ex-
pedição financiada pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
em diário da travessia.

parfor faz inscrição 
de professores

Começou ontem o período 
de pré-inscrição de professores 
da Educação Básica em cursos 
de Licenciatura específicos para 
educadores das redes públicas 
que ainda não possuem gradua-
ção e para aqueles que precisam 
complementar a formação. São 
710 vagas, das quais, 500 para 
primeira Licenciatura e 210 para 
segunda Licenciatura, ofertadas 
pelo Plano Nacional de Formação 
de Professores da Educação Básica 
(Parfor) presencial, do Ministério da 
Educação. A pré-inscrição deve ser 
feita até 13 de março na Plataforma 
Freire e as aulas iniciam no segundo 
semestre. Os cursos especiais para 
a formação de professores da edu-
cação básica são criados e minis-
trados por universidades públicas.

curso sobre luz 
síncrotron inscreve

Estão abertas as inscri-
ções para o São Paulo School of 
Advanced Sciences on Recent 
Developments in Synchrotron Ra-
diation (SyncLight 2015). O curso 
pretende apresentar para jovens 
pesquisadores o que as novas 
tecnologias de luz síncrotron têm 
a oferecer em benefício de diferen-
tes áreas de pesquisa. O SyncLight 
2015 será realizado de 13 a 24 
de julho no Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais 
(CNPEM), em Campinas (SP). Os 
interessados devem se inscrever 
na página do evento, organizado 
pelo Laboratório Nacional de Luz 
Síncrotron (LNLS) em associação 
com a American Physical Society 
(APS) e financiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp).

prF apreende 800 
quilos de maconha

A Polícia Rodoviária Federal 
e a Polícia Militar de Goiás apre-
enderam 800 quilos de maconha 
na manhã de ontem no município 
goiano de Formosa. A droga esta-
va sendo transportada por dois 
homens em um veículo roubado. 
Houve troca de tiros – um dos 
bandidos ficou ferido e o outro 
fugiu. A droga foi encontrada 
durante fiscalização de rotina, 
no Km 60 da BR-020. Os homens 
estavam em um veículo e não 
respeitaram a ordem de parada. 
Após perseguição, com uso de 
barreiras policiais na estrada, 
os homens abandonaram o carro 
e correram para o matagal. Na 
troca de tiros, um dos homens 
foi baleado na clavícula e está no 
hospital de Formosa. Segundo a 
Polícia Rodoviária Federal, o esta-
do dele é estável. O outro homem 
está foragido. 

Foto: Divulgação Isa
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A população da 
Zona Rural já pode fa-
zer a pré-matrícula para 
os cursos ofertados pelo 
Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego (Pronatec) 
Campo. Aproximada-
mente 35 mil vagas es-
tão abertas para 116 cur-
sos em todo o país.

Os interessados de-
vem procurar as delega-
cias do Ministério do De-
senvolvimento Agrário 
(MDA), os Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais, as 
Secretarias de Agricultu-
ra ou órgão similar que 
prestam assistência técni-
ca e extensão rural para 
saber os cursos ofertados 
na região, verificar a dis-
ponibilidade de vaga e 
fazer a pré-matrícula. A 
confirmação da inscrição 
ocorrerá nas unidades 
de ensino, a partir de 
março. Os cursos mais 
procurados são o de 
agricultor familiar, hor-
ticultor orgânico, agri-
cultor orgânico, agente 
de desenvolvimento co-
operativista, bovinocul-

tor de leite, avicultor, 
fruticultor, auxiliar de 
agropecuária, piscicultor 
e preparador de doces e 
conservas. Cada pessoa 
pode fazer até três cur-
sos de Formação Inicial 
e Continuada (FIC) por 
ano e um curso técni-
co. Os cursos FIC servem 
para a qualificação pro-
fissional, dão certificado 
de formação e têm carga 
horária mínima de 160 
horas. Os cursos técnicos 
também dão diploma e 
têm duração mínima de 
um ano, além da carga 
horária prevista para o 
estágio profissional su-
pervisionado.

Se sobrar vagas, as 
turmas serão abertas para 
inscrição on-line e qual-
quer pessoa poderá se 
inscrever nas vagas rema-
nescentes pelo Portal do 
Pronatec, 10 dias antes do 
início do curso. Entre 2012 
e 2014 mais de 27 mil ma-
trículas foram feitas para 
175 cursos, formando cer-
ca de 1,5 mil turmas. A 
metodologia intercala pe-
ríodo de convivência na 
sala de aula com outro 
no campo.

Pronatec oferta 35 mil 
vagas em 116 cursos

popuLAção dA ZonA rurAL

Os destinos de sol e 
praia como Rio de Janei-
ro, Natal, Búzios, Fortale-
za, Florianópolis e Porto 
de Galinhas estão entre os 
mais procurados para o 
verão por brasileiros. A in-
formação é da pesquisa do 
site Trip Advisor, local que 
auxilia no planejamento e 
reserva de viagens. Além 
dos locais citados, figura na 
lista Gramado, destino co-
nhecido pela programação 
intensa no inverno, mas que 
também movimenta a esta-
ção marcada pelo sol.

Ainda segundo dados 
da pesquisa, a opinião de 
outros viajantes aparece 
como a principal fonte de 
informação para o planeja-
mento da viagem. Aproxi-
madamente 83% disseram 
que pesquisam sites de 
avaliações, 45% consultam 
amigos e familiares e 35% 
optam por blogs de turismo 
e outros sites.

A publicitária Belisa 
Magalhães, 28, vai pra Natal 
(RN) e comprou as passa-
gens na última Black Friday.  
Ela tem o costume de pes-
quisar fotos antes da via-
gem. “Eu queria algum lu-
gar com praia e para viajar 
pesquiso muito no Google 

Imagens e no Tripadvisor, 
que é onde consigo ver fo-
tos mais reais, tiradas pelos 
visitantes”, contou.

Já a pedagoga Nêmora 
Paim viajou para o Rio de 
Janeiro para ficar em um 
apartamento alugado re-
centemente. Para escolher 
o imóvel, fez pesquisas com 
amigas e pela internet para 
comparar preços. Ao final, 
acabou escolhendo o apar-
tamento de uma conhecida.

Hiperconectado
Os viajantes também 

gostam de compartilhar 
suas experiências com 
posts e fotos em aplicati-
vos. Um terço dos brasi-
leiros acessam seus perfis 
nas redes sociais todos os 
dias quando estão viajando, 
20% várias vezes ao dia e 
15% fazem o login sempre 
quando há uma conexão 
disponível.

Ainda segundo a pes-
quisa, entre os principais 
itens que não podem faltar 
na bagagem, destacam-se 
dispositivos eletrônicos 
como câmara fotográfica 
(37%) e smartphone (33%).

MTur nas redes
Para auxiliar os via-

jantes e divulgar destinos 
brasileiros, o Instagram do 
Ministério do Turismo, por 
exemplo, recebe fotos de in-
ternautas e as compartilha 
em seu perfil. Basta que o 
turista marque a foto com a 
hashtag #MTur. Já são mais 
de 70 mil fotos comparti-
lhadas com a tag que inspi-
ram outros turistas a viajar.

No momento também 
está no ar a campanha #En-
tãomeapaixonei, em que o 
internauta conta sobre sua 
viagem, por meio de fotos. 
Basta ele reunir 10 imagens 
que contam a história de 
sua viagem em algum lugar 
que tenha gostado muito. As 
três melhores sequências 
serão divulgadas em vídeos 
de 15 segundos elaborados 
pela equipe da Assessoria 
de Comunicação do MTur.

Destinos nacionais são os mais 
procurados pelos brasileiros

SoL e prAIA

Em junho de 2014, o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), em parce-

ria com o Instituto Interamericano 

de Cooperação para a Agricultura 

(IICA), lançou o Edital 078/2014 para 

selecionar instituições sem fins lu-

crativos que fizessem a execução 

descentralizada de ações previstas 

no Projeto de Cooperação Técnica 

PCT BRA/IICA/14/001 intitulado “Im-

plementação de estratégias e ações 

de prevenção, controle e combate à 

desertificação face aos cenários de 

mudanças climáticas e à Convenção 

das Nações Unidas de Combate à De-

sertificação (UNCCD)”.

Saiba mais

Rio de Janeiro, 
Natal, Búzios, 
Florianópolis e 
Porto de 
Galinhas estão 
na preferência
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Aquisição parcelada e diária de Gêneros Alimentícios, destinados a 
merenda escolar e diversas secretaria deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 20 de Janeiro de 2015

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:30 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Aquisição parcelada e diária de Material de Construção destinados as 
diversas secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 20 de Janeiro de 2015

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:00 horas do dia 03 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Serviço de Locação mensal de veículos 
destinado a diversas secretaria do município de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 20 de Janeiro de 2015

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço de Locação 
mensal de veículos destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino municipal e estadual 
do mu. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 20 de Janeiro de 2015

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 15:30 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Fornecimento Parcelado e Diário de Material de Expediente e didático 
destinados a diversas secretarias deste Município d. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 21 de Janeiro de 2015

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Assunção, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar 
os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão 
Presencial n.º 00037/2014, objetivando àContratação de uma Pessoa Jurídica para Aquisição de 
Móveis e Equipamentos, destinados a atender as necessidades da Unidade de Saúde (Rita de Souza 
PSF-1) Através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Conforme Projeto Básico., e 
com base no relatório apresentado pelo Pregoeiro, o qual aponta como proponente vencedor: CRM 
COMERCIAL LTDA – ME, CNPJ.: 04.679.119/0001-93, com o valor total de R$ 37.040,72 (trinta e 
sete mil, quarenta reais e setenta e dois centavos), ref. aos itens: 01 a 29. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 16 de Janeiro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº IN003/2013
INEXIGIBILIDADE NºIN003/2013. Contratante:Prefeitura Municipal de Assunção/

PB.Contratada:Solon Benevides e Walter Agra Advogados Associados, CNPJ Nº 01.011.687/0001-
23.Fundamento Legal:Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.Considerando a solicitação 
do Sr.Luiz Waldvogel de Oliveira S. Júnior, Secretário de Finanças, da Prefeitura de Assunção/PB, 
onde solicitou a prorrogação da vigência por mais 10 (dez) meses do  Contrato de Prestação de 
Serviço Nº IN003/2013.Considerando o que determina o item 05 “Vigência Do Contrato” do Projeto 
Básico, datado de 15 de janeiro de 2013, e a cláusula decima segundado Contrato nº IN003/2013, 
datado de 04 de fevereiro de 2013 “Cláusula Quinta (Vigência): A vigência deste é de 04 de fevereiro 
2013 a 04 de fevereiro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário”, 
todas constante nos autos. Considerando que a Contratada atende todos os requisitos para obter a 
prorrogação da vigência do contrato em tela, e ainda o que dispõe os itens: I e II do Atr. 57, é o que 
dar guarita a este termo aditivo.Considerando a prorrogação do contrato a vigência passou de 04 
de fevereiro de 2013 a 04 de fevereiro de 2014, para 04 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 
2014.Considerando que a Contratante tem interesse em continuar com a prestação dos serviços 
contratados, e considerando cláusula sétima do referido contrato, fica acrescido o valor total de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), para pagamento do período aditivado.Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente Termo Aditivo.Data da Assinatura: 
14/01/2014.Partes Assinantes:Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e o Sr. Walter de Agra 
Junior (Pela Conatratada)

Assunção/PB, 14 de janeiro de 2014.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2015

Modalidade: Tomada de Preços nº TP007/2014 Contratante: Prefeitura M. de Assunção/PB. 
Contratada: SST Construtora Ltda, CNPJ 02.627.856/0001-17. Objeto: Prestar serviço de engenharia 
civil na Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (Contrato de Repasse 
nº 0400616-05/2012, Convênio SICONV nº 776268). Total contratado: R$ 247.183,24 (Duzentos 
e quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos). Recursos: Contrato 
de Repasse nº 0400616-05/2012, Convênio SICONV nº 776268, firmado em a Caixa Econômica e 
recursos próprios do município (Contrapartida). Vigência: A vigência será 03 (três) meses, podendo 
ser prorrogado por igual período, caso seja necessário. Classificação orçamentária: 02.090 - Secre-
taria do Trabalho e Ação Social /FMAS, 02090.08.244.1069 - Construção do Centro de Referencia 
da Assistencia Social, 4490.5100 - Obras e Incitações - 90, 4490.5100 - Obras e Incitações - 00, 
conforme Crédito especial Lei nº 317/2014, de 27/03/2014. Data da Ass.: 20/01/2015. Partes Assi-
nantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e Regeildo Costa (Proprietário). 

Assunção/PB, 20 de janeiro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2014
A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB, através da sua equipe de Pregão, torna público 

o resultado do Pregão Presencial nº 018/2014, realizada no dia 15/12/2014, cujo objeto é Sele-
cionar Empresa/Profissional objetivando a realização de Exames de Ultrassonografia em Geral, a 
serem realizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Brejo dos Santos/PB, sendo 
vencedora a seguinte empresa: Francisca Edinária Ferreira das Chagas–ME, inscrito no CNPJ nº 
10.815.656/0001-16, no valor de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil quatrocentos  reais).

Brejo dos Santos/PB, 15 de dezembro de 2014.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2014
O Pregoeiro oficial do município de Brejo dos Santos/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do Pregão Presencial nº 018/2014 a 
empresa: Francisca Edinária Ferreira das Chagas–ME, inscrito no CNPJ nº 10.815.656/0001-16, 
no valor de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil quatrocentos reais).

Brejo dos Santos/PB, 15 de dezembro de 2014.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2014.
O O Prefeito do Município de Brejo dos Santos/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que 

surtam seus efeitos legais, o Pregão Presencial 018/2014, cujo objeto é Selecionar Empresa/Pro-
fissional objetivando a realização de Exames de Ultrassonografia em Geral, a serem realizados nas 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Brejo dos Santos/PB, sendo vencedora a empresa: 
Francisca Edinária Ferreira das Chagas–ME, inscrito no CNPJ nº 10.815.656/0001-16, no valor de 
R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil quatrocentos reais).

Brejo dos Santos/PB, 02 de janeiro de 2015.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2014

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Selecionar Empresa/Profissional objetivando a realização de Exames de Ultrassonografia 

em Geral, a serem realizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Brejo dos Santos/PB.
PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB.
Contratado: Francisca Edinária Ferreira das Chagas–ME, inscrito no CNPJ nº 10.815.656/0001-16, 

no valor de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil quatrocentos reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.39.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Repasses/Convênios.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato.

Brejo dos Santos/PB, 05 de janeiro de 2014.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.006/2015 - SRP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
0.6.006/2015 - SRP, a ser realizada no dia 02/02/2014 às 14h00min (horário local), que tem por objeto 
Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Motocicletas Zero Km, originais de Fábrica ano/
modelo 2014/2015 ou superior para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal, o edital e seus 
anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado 
a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo 
telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 20 de Janeiro de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.005/2015 - SRP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
0.6.005/2015 - SRP, a ser realizada no dia 02/02/2014 às 10h00min (horário local), que tem por objeto 
Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Veículo Automotor (tipo Caminhão), para suprir 
as necessidades da Prefeitura Municipal, o edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de 
licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 
1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 20 de Janeiro de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
(3º Aviso)

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 004/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP 
no dia 03 de Fevereiro de 2015 as 13:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, 
FUNERAIS COMPLETOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIOS. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, 
S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 20 de Janeiro de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 017/2014
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de JUAREZ TAVORA, 

no uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação  foi apurado o seguinte: as empresas DEL ENGENHARIA 
EIRELI ME – CNPJ: 17.415.942/0001-33; CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA – CNPJ: 
02.855.562/0001-42; EMPRESA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA – CNPJ: 
11.622.715/0001-00, foram HABILITADAS, por cumprir de forma integral os itens 5 e  6 do edital. Já 
as empresas CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA ME – CNPJ: 17.440.965/0001-06; AD CRUZ CONS-
TRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME – CNPJ: 08.711.170/00001-96; ESTRUCTURAL 
ENGENHARIA LTDA ME – CNPJ: 05.881.170/0001-46; NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA 
LTDA – EPP – CNPJ: 17.724.971/0001-87; PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
11.209.767/0001-41; CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME – CNPJ: 05.113.157/0001-47; CEDRO 
ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 07.940.834/0001-26; GERALDO BARACHO FILHO ME – CNPJ: 
10.763.027/0001-90, MURALHA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 12.929.740/0001-96; ZENAIDE & 
PORTO CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 18.898.774/0001-47, foram INABILITADAS, por descumprir 
os itens 5 e 6 do edital. Caso não haja interposição de recurso a abertura das propostas ocorrerá no 
dia 30/01/2015 as 11:00 hs na sala da COPELI. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos 
que ensejaram a inabilitação dos licitantes, encontra-se na sala da COPELI, localizado na Rua José 
Mendonça de Araújo, Nº 171 – Centro Juarez Távora –PB CEP – 58387-000 ou através do telefone: 
(083) 3267-1072 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Juarez Tavora, 20 de janeiro de 2015
JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 004/2014.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de LAGOA DE DENTRO e para quem interessar que não houve 
interessados para atender o chamamento da licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor 
preço, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, FUNERAIS COMPLETOS E SERVIÇOS DE 
TRANSLADO FUNERÁRIOS, ocorrida em 06 de Janeiro de 2015 as 13:15 hs, portanto a mesma foi 
declarada DESERTA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Lagoa de Dentro, 09 de Janeiro de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 004/2014
O pregoeiro no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 

ITABAIANA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes de 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 004/2014, cujo objeto é Eventual aquisição 
de brinquedos destinados a implantação do Parque Infantil em praça pública, apurou que a empresa: 
COMERCIAL MAIA E TRINDADE LTDA/CNPJ: 19.888.037/0001-26, foi declarada vencedor no valor 
total de  R$ 41.840,00 (Quarenta e um mil, oitocentos e quarenta reais)

Itabaiana–Pb, 19 de janeiro de 2015.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 005/2014.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de LAGOA DE DENTRO e para quem interessar que não houve 
interessados para atender o chamamento da licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo 
menor preço, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, 0KM, TIPO PASSAGEIRO, HA-
TCH, CAPACIDADE p/05 PASSAGEIROS, ANO/MOD. MÍNIMO 2014, COMPLETO, 05 PORTAS, BI 
COMBUSTÍVEL, MOTOR MÍNIMO 1.0, ocorrida em 06 de Janeiro de 2015 as 10:15 hs, portanto a 
mesma foi declarada DESERTA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Lagoa de Dentro, 09 de Janeiro de 2015.
Marlon Silva de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
(3º Aviso)

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 005/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 03 de Fevereiro de 2015 as 10:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, 0KM, TIPO PASSAGEIRO, HATCH, CAPACIDADE p/05 
PASSAGEIROS, ANO/MOD. MÍNIMO 2014, COMPLETO, 05 PORTAS, BI COMBUSTÍVEL, MOTOR 
MÍNIMO 1.0. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa 
de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 20 de Janeiro de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001/2015-SRP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA 

BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que a reunião para análise das propostas, lances e habilitação do pregão 001/2015 
que aconteceria no dia 22 de Janeiro de 2015 as 09h00min horas ocorrerá no dia 04 de Fevereiro 
de 2015 as 09h00min. A alteração se faz necessário em virtude da realização de ajustes no termo 
de referência e edital. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 19 de Janeiro de 2015.
Milton de Almeida Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 002/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

torna público que a reunião para análise das propostas, lances e habilitação do pregão presencial 
n.º 002/2015 que ocorreria no dia 26 de Janeiro de 2015 as 09h00min horas ocorrerá no dia 05 de 
Fevereiro de 2015 as 09h00min horas. A modificação da data se faz necessário em virtude da reali-
zação de ajustes no termo de referência e edital. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE 
– Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 19 de Janeiro de 2015.
Milton de Almeida Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
No Aviso de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2015, do tipo “Menor 

Preço”, publicado no D.O.E/PB e no Jornal a União do dia 19/02/2015, onde se lê: Data de abertura: 
07/02/2015, leia-se: Data de abertura: 02/02/2015, os demais atos ficam inalterados, não modificando 
a formulação das propostas. 

Prata, 20 de janeiro de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Pregoeira

REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A, CNPJ Nº 16.731.167/0001-62, Torna Público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação 
conforme processo de Abertura nº 2015 – 000016/TEC/LA-0506, de Extração de Argila para cobertura 
dos resíduos no Aterro Sanitário de João Pessoa, situado BR 101 Km 93 - Fazenda Mumbaba, Zona 
Rural, município de João Pessoa-PB.

SÃO BRAZ S/A IND E COM DE ALIMENTOS, CNPJ - 08.811.226/0019-03, Localizada Rodovia BR 
230, Km 13,2 S/N CABEDELO-PB, Torna público que REQUEREU a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração, para a ampliação da Atividade de Moagem 
e Processamento de Milho, processo Sudema: 2015-000294/TEC/LA-0508.

Granistone S/A CNPJ: 35.034.537/0001-57 - Torna público que em 19/01/2015, requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para Pesquisa Mineral 
de Rocha Ornamental, situado a rua Cachoeira, localidade Cachoeira, Município de Vierópolis – PB. 
Processo 2015-000331/TEC/LOP-0237. 

A Renova Energia S/A, CNPJ: 08.534.605/0001-74, situada na Avenida Roque Petroni Junior, nº 999,  4ª 
andar, Villa Gertrudes São Paulo – SP CEP: 04707-910, torna público que  foi concedida pela SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença nº AA 4761/2014 para instalação 
de uma  Torre Anemométrica de Medição de Vento AC – 464 m² , situada no Sítio Esperança de onça  
no Município de São João do Tigre – PB.

IVANILCE  SANTOS LIMA – ME – CNPJ Nº 15.490.318/0001-75 – Torna que requereu a SUDEMA – 
Sup.  de Administração do Meio Ambiente,  a Licença Prévia – Comércio Varejista e Comercialização 
de Madeiras – AC: 15m² INV. 6.0000 – Emp 01 – Loc. ATV. R. Projetada, s/n Lot. Sr. Do Bonfim Qd. R 
LT 15 – Centro – Pitimbu – PB. Processo nº 2015-000343/TEC/LP-2348. 

ELIZABETH PRODUTOS CERÂMICOS LTDA – CNPJ Nº 08.568.537/0001-64 – Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLI-LIA Nº 3340/2010 
– Ref. proc. nº 09-6657=Lavra de Pegmatito=DNPM nº 846.073/1995=IT:100.000,00- Area:500Ha – L/
ATV: Fazenda Quixabeira-Zona Rural = Pedra Lavrada – PB. Processo nº 2015-000279/TEC/LI-3792.

ESQUADRO ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 19.374.843/0001-86 – Torna público que requereu a SUDE-
MA – Sup. de Administração do Meio Ambiente, a autorização de LICENÇA PRÉVIA para o Residencial 
Multifamiliar situado na Rua Norberto de C.  Nogueira, Bairro Bessa, JP. Nº=2015-000297/TEC/LP-2345.

VETORIAL ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 04.942.479/0001-36 – Torna público que requereu a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, autorização de Licença de Operação 
para o Residencial Multifamiliar situado na Rua Olegário Filgueira Leão, Bairro João Paulo II, JP-PB. 
Nº 2015-000303/TEC/LO-9282.

FABIANA SANTOS REZENDE ME – CNPJ Nº 02.355.562/0001-83 – IE Nº 16.119.134-7 – Comunica 
que foi extraviado o Talão nº 2 da Nota Fiscal Modelo 01 de numeração 051 a 100 conforme AIDF nº 
2359. Conforme Certidão datada de João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.

DJC CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 03.325.454/0001-20, IE Nº 16.152.867-8 – Comunica que 
foram extraviados 01 Livro de Registro de Entrada Modelo 1A, 01 Livro Registro de Saídas Modelo 
2ª, 01 Livro de Registro de Inventário Modelo 7, 01 Livro de Registro Utiliz. Doc. Termo Ocorrência 
Modelo 6, 01 Livro Registro de Apuração de ICMS, Modelo 9 da filial  da referida Empresa cujo CNPJ 
nº 03.325.454/0002-01 – IE nº 16.161.463-9. Conforme CERTIDÃO datada de João Pessoa, 19 de 
janeiro de 2015.

GRANISTONE S/A. – CNPJ/CPF Nº 35.034.537/0001-57 Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 4829/2014 em João Pessoa, 
29 de dezembro de 2014 – Prazo 365 dias. PARA EXTRAÇÃO E APARELHAMENTO DE GRANITO 
(PEGMATITO COMO ROCHA ORNAMENTAL). Na localidade de Cachoeira, ZONA RURAL, município 
de Vieirópolis – PB. Processo 2014-007116/TEC/LI-3541.

PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF Nº 13.617.541/0001-05, torna público 
que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação, para a 
atividade de: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
E ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, 
situado à R. PROJETADA 11 - LT 0325, QD 185, DISTRITO INDUSTRIAL, João Pessoa - PB.

INTERCEMENT BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 62.258.884/0091-92 – Torna público que a SUDEMA  - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3802/2014 
em João Pessoa, 9 de outubro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Co-processamento de 
Blend energético, contaminado com óleo, em forno de clínquer. Na (o) – FAZENDA DA GRAÇA, S/N, 
ILHA DO BISPO, Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2013-000586/TEC/LO-4655.

TEXPAR – TÊXTIL DA PARAÍBA S/A – CNPJ/CPF Nº 01.797.251/0001-01 – Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4508/2014 
em João Pessoa, 2 de dezembro de 2014 – Prazo:  1825 dias. Para a atividade de: Confecção de 
roupas íntimas, camisolas, acessórios e semelhantes Na(o) – Rod. BR 230 Km 41 – Município: Santa 
Rita – UF:PB. Processo: 2014-007347/TEC/LO-8681.

TEXNOR – TEXTIL DO NOIRDESTE S/A – CNPJ/CPF N º 02.667.971/0001-15 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4509/2014 em João Pessoa, 2 de dezembro de 2014 – Prazo:  1825 dias. Para a atividade de: Fabri-
cação de tecidos com fibras sintéticas Na (o) – Rod. BR 230 Km 41 – Município: Santa Rita – UF:PB. 
Processo: 2014-007348/TEC/LO-8682.

INDUSTRIA DE LATICINIO LABELLE CHEVRE LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.982.971/0001-60 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4833/2014 em João Pessoa, 29 de dezembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: industria de Laticínio para Fabricação de Iogurte Na (o) – Sítio Nossa Senhora de Lourdes, s/n – 
Zona Rural – Município: Pilar – UF:PB. Processo: 2014-008503/TEC/LO-9002.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação nº 182/2015 em João Pessoa, 16 de Janeiro de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Rejuvenescimento Pavimentação Ásfaltica da Rodovia PB-391, trecho: 
Sousa  / Uiraúna, atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA 
PB-391, TRECHO: SOUSA  / UIRAÚNA-PB. Município: - UF: PB. Processo: 2015-000216/TEC/LI-3778

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação nº 181/2015 em João Pessoa, 16 de Janeiro de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de Construção da Ponte Sobre o Rio da Cruz, atividade classificada de 
acordo com a NA 101: Pontes, Passagens molhadas, etc. – 7.4.1 Na (o) –INICIO NA RUA SABINO 
VIANA COM O TERMINO NA RUA FELIPE CAMARÃO. Município: PATOS - UF: PB. Processo: 2014-
009200/TEC/LI-3748

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação nº 183/2015 em João Pessoa, 16 de Janeiro de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Rejuvenescimento Pavimentação Ásfaltica da Rodovia PB-359, trecho: 
Aparecida / São Francisco / Santa Cruz / Divisa PB-RN, atividade classificada de acordo com a NA 
101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-359, TRECHO: APARECIDA / SÃO FRANCISCO / SANTA 
CRUZ / DIVISA PB-RN. Município: - UF: PB. Processo: 2015-000219/TEC/LI-3781

AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014 

Registro CGE Nº. 14-02217-3
OBJETO: Aquisição de fluído odorante, fluído mascarante, fluído neutralizante, vaso de armaze-

namento do odorante (SBC), mangueiras, válvulas, conexões e demais acessórios necessários à 
operação de sistemas de odorização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
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.

Onde se lê:
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 22/01/2015, às 09h30min na 

sede da PBGÁS, no endereço acima. 
Leia-se:
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 02/02/2015, às 14h30min na 

sede da PBGÁS, no endereço acima. 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA

Pregoeiro

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 20
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica 
convocado o(a) servidor(a): VALERIO BARBOSA CALADO, matrícula n. 98.336-5, para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0031894-7/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 22
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica 
convocado o(a) servidor(a): JORGE LIMA DOS SANTOS, matrícula n. 109.565-0, para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0024465-3/2013.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 23
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica 
convocado o(a) servidor(a): LENILTON TAVARES SOUSA, matrícula n. 69.771-1, para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0006569-8/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 24
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica 
convocado o(a) servidor(a): SALVIANO CABRAL DA SILVA, matrícula n. 89.019-7, para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0027786-3/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 25
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica 
convocado o(a) servidor(a): SAULO ROLIM SOARES, matrícula n. 94.295-2, para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0027957-3/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 26
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica 
convocado o(a) servidor(a): EUGENIA SOBRINHO LEITE FLORÊNCIO, matrícula n. 98.583-0, para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 
às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0031887-0/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 27
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica 
convocado o(a) servidor(a): TEREZINHA LOPES R. DE ALBUQUERQUE, matrícula n. 96.532-4, para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 
às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0029453-5/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 21
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica 
convocado o(a) servidor(a): HEMILTON BARBOSA DE ANDRADE SOUSA, matrícula n. 98.536-8, para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 
às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0031884-6/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI



Sras .  Ana  Lúc i a 
Alencar Pereira de Bri-
to, Walquíria Fonseca e 
Verônica de Fátima Caval-
canti Magalhães, dentista 
Socorro Rocha, executivo 
Marcos da Silva Lavogade, 
corretora de imóveis Fáti-
ma Holanda, empresária 
Soraya Brito, jornalistas 
Marcone Ferreira e Van-
derlan Farias, arquiteta 
Germana Parente. 
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A Who´s Next, tradicional 
feira de moda casual que acontece 
duas vezes por ano em Paris, começa 
nesta sexta-feira, com participação 
de doze marcas brasileiras.
  Graças a uma parceria do 
Programa de Internacionalização 
da Indústria da Moda Brasileira, 
desenvolvido pela Abit e Apex Brasil, 
mostrarão coleções de outorno-in-
verno 2015.

Zum Zum Zum
   As alunas do Unipê Bruna Kadija de Melo e Clarissa Coelho Arraes 
comemoram a colação de grau.  A primeira concluiu o curso de Fisioterapia e a 
segunda, Direito já estando inscrita na OAB/PB.

FOTO: Divulgação

Feijão Amigo
O PRESIDENTE 

do Clube do Fei-
jão Amigo, Onaldo 
Mendes, convidando 
o trade turístico para 
um almoço de con-
fraternização carna-
valesca.

Será no próximo 
dia 7 de fevereiro, a 
bordo do Catamarã 
100% Lazer III, na 
Praia de Jacaré, com 
buffet e animação 
da Orquestra do 
Maestro Adriano. A 
saída será às 10h 
com retorno no mo-
mento do pôr do sol.

   O cantor Justin Bieber, aquele que deixou o público a ver navios no show 
que fez em São Paulo quando esteve no Brasil, é o novo garoto propaganda da marca 
Calvin Klein para sua campanha de roupas íntimas. Aparece todo sarado e tatuado.

“O próprio sonho me 
castiga. Aquiri nele tal 
lucidez que vejo com real 
cada coisa que sonho”

“Nem tudo faz sentido! 
Mas e se fizesse o 
que seria da minha 
insana lucidez”

FERNANDO PESSOA PAULA TOGNON

Comemoração

FOI COM um 
churrasco na residên-
cia da Praia no Seixas, 
que os professores da 
UFPB Carmélio Rey-
naldo Ferreira e Lúcia 
Guerra receberam 
amigos e familiares 
para comemorar o re-
torno da filha Lorena à 
Paraíba. A jovem pas-
sou um ano em Dublin, 
na Irlanda cursando 
Nutrição, através do 
Programa Ciências Sem 
Fronteiras do Governo 
Federal.

FOTO: Goretti Zenaide

Arquitetas Germana Parente, que hoje aniversaria e Sandra Moura

Documentário
O FILME “Retratos de 

Identificação”, da docu-
mentarista da UFRJ, Anita 
Leandro, está seleciona-
do para a 18a Mostra de 
Cinema de Tiradentes. 
O documentário é sobre 
sobreviventes da ditadura 
que contam suas históri-
as quando se deparam 
com fotos tiradas pela 
polícia e por militares.

Entrega de troféus

Títulos
O HISTORIADOR 

José Octávio de Ar-
ruda Melo prepara-se 
para lançar alguns 
títulos no próximo dia 
18 de março, quando 
comemora aniversário. 

Um desses títulos 
é um estudo que levou 
dez anos de prepa-
ração, informa ele.

Médicos Demóstenes Cunha Lima, Tânia Menezes, Wanicleide Leite, Edivaldo Pinheiro do Egypto e 
Alexandre Magno Pimentel na solenidade de entrega do Troféu “Alberto Urquiza Wanderley”

FOTO: Dalva Rocha

Cristina e Marcos Lavogade, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Aninha e Lara Guerra, Lúcia Guerra Ferreira e sua filha Lorena que retornou de Dublin onde participou 
do Programa Ciências Sem Fronteiras

FOTO: Dalva Rocha

Fátima Holanda é a aniversariante de hoje

A UNIMED JP promoveu a entrega do Troféu “Al-
berto Urquiza Wanderley” a vários médicos cooperados 
que realizaram procedimentos inéditos e de alta com-
plexidade ou participaram da construção do hospital.

Foram homenageados Cássio Virgílio Cavalcante de 
Oliveira, Edivaldo Pinheiro do Egypto, Marcos Alexandre 
da Franca Pereira, Maurílio Onofre Deininger, Paulo 
Roberto da Nóbrega, Wanicleide Leite Fagundes e Wilson 
Ribeiro de Moraes.

Espetáculo

FOI REALIZADA no Teatro Santa Catarina, a soleni-
dade de conclusão do curso de Formação de Aquaviários 
(Praticante a Moço de Convés) do IFPB Campus Cabedelo. 
O  curso de ensino profissional marítimo é realizado por 
aquela instituição em parceria com a Marinha do Brasil, 
através da Capitania dos Portos da Paraíba. Estiveram 
presentes o comandante Valdinei Ciola, pro-reitora Vânia 
Medeiros, vereador Márcio Bezerra, professores Turla 
Ângela, Onaldo Montenegro Júnior, Maria Margareth 
Rolim e Andreza Paiva.

Profissional marítimo
ATENÇÃO fãs 

de Michael Jackson! 
no dia 7 de março o 
Teatro RioMar, em 
Recife, vai receber o 
espetáculo “Who´s Bad 
- The Ultimate Michael 
Jackson Tribute”. O 
show é estrelado pelo 
grupo americano Who´s 
Bad e os ingressos 
vão custar R$120,00, 
R$140,00 e R$150,00.

EM SOLENIDADE conduzida pela presidente do TJPB, 
desembargadora Fátima Bezerra e pelo presidente da 
Comissão de Cultura e Memória, desembargador Marcos 
Cavalcanti, foram lançados três obras editadas pelo tri-
bunal. Foram elas “História do Tribunal de Justiça - 123 
anos”, de Deusdedith Leitão e Evandro Nóbrega, “Revista 
do Foro volume 133 Ano 2013” e “Centenário de Nascimento 
do desembargador Marcos Cavalcanti. 

Lançamentos no tribunal

Música
PARA quem gosta 

de boa música, a Usina 
da Música de Verão 
programou para hoje 
shows com voz e vi-
olão de Fábio Torres e 
a banda Abrad´Os Zoio. 

Amanhã, também 
às 19h os shows 
vão ser com Gabriel 
Caminha e a banda 
Pôr do Som na Sala 
Vladimir Carvalho na 
Usina Cultural Energisa.

O CARNAVAL já agita em Recife com a apresenta-
ção, na semana passada, no Aeroporto dos Guararapes 
de passistas acompanhados da Orquestra Vienna e os 
famosos bonecos de Olinda, onde o destaque maior foi 
para o compositor Capiba. 

A promoção foi da Prefeitura de Olinda, da Abrajet 
Pernambuco, AIP e da Infraero. O jornalista Rogério Al-
meida, presidente da Abrajet Paraíba marcou presença.

Frevo no aeroporto
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PRF fiscaliza uso 
indevido de ônibus 
escolares no verão
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Aumento seria de 
R$ 0,22 para gasolina 
e R$ 0,15 para diesel

Anúncio revolta consumidores
TRibuTos PaRa CoMbusTÍVEis

O anúncio do Governo 
Federal afirmando que vem 
aí um pacote de tributos 
para os combustíveis, de-
vendo gerar aumento de 22 
centavos sobre o litro da ga-
solina e 15 centavos para o 
valor do diesel na refinaria 
deixou os pessoenses irrita-
dos. Segundo a consumidora 
Roberta Medeiros, “estamos 
sofrendo pelos abusos e 
desvios de dinheiro ocorri-
dos na Petrobras. Tudo que 
prejudica os cofres públicos, 
a melhor saída para o gover-
no é cobrar da população, 
cobrar do trabalhador que já 
vive penalizado pagando os 
maiores impostos cobrados 
no mundo”.

Revoltada, a também 
condutora de veículo Fer-
nanda Vilarim disse achar 
tudo isso um absurdo. “Até 
quando teremos de pagar 
pelos rombos feitos pelos 
apadrinhados dos políticos 
colocados nas grandes esta-
tais? É um absurdo a gente 
ter que pagar por tudo isso”, 
disse Fernanda.

O aposentado José Al-
berto afirmou que com esses 
anúncios o Governo Federal 
quer que o brasileiro pague 
também o absurdo dos va-
lores gastos com as constru-

José Alves
zavieira2@gmail.com

ções das arenas de futebol 
para a Copa do Mundo. No 
fim das contas quem paga 
tudo é o povo e a melhor for-
ma de cobrar é aumentando 
os impostos. 

O gerente do Posto San-

ta Júlia, Marcelo Udriand, 
disse que ainda não chegou 
nada oficial para os postos de 
combustíveis. “O anúncio do 
governo foi para as refinarias 
e nenhum dono de posto de 
combustível tem informação 

como vai ser esse repasse 
para as bombas. Tudo ainda 
é mistério, mas o consumi-
dor já sabe que vai pesar no 
bolso”, observou. 

De acordo com o mi-
nistro da Fazenda, Joaquim 

Levy, o repasse do aumento 
da gasolina para o consumi-
dor ficará a critério da Petro-
bras e o aumento dos preços 
finais vai depender da evolu-
ção no mercado e da política 
de preços da Petrobras. 

A reportagem de A União 
tentou se comunicar com o 
presidente do Sindipetro-PB, 
em João Pessoa, Omar Hamad, 
por telefone, mas não obteve 
sucesso. O telefone do presi-
dente estava fora de área. 

Donos de postos de combustiveis de João Pessoa ainda não receberam a confirmação do reajuste e não sabem como será o repasse para as bombas 

As motos de 50cc terão habilitação específica, conhecida por ACC

FoTos: Evandro Pereira

As medidas anunciadas 
esta semana pelo Governo 
Federal, entre elas o aumen-
to da alíquota do Imposto 
sobre Operações Financeiras 
(IOF) que passou de 1,5% 
para 3% ao ano, elevarão os 
custos dos empréstimos para 
pessoa física. No entanto, as-
sociados às cooperativas de 
crédito não sofrerão com 
essa elevação.

De acordo com o gerente 
de desenvolvimento da Uni-
cred Central Norte/Nordeste, 
Wellington Silva, um exemplo 
prático dessa elevação ocorre 
no caso de um financiamento 
de R$ 100 mil com prazo para 
pagamento a partir de 12 me-

ses. Com a taxa de IOF de 3%, 
o financiamento custará R$ 
3 mil para o bolso do cliente 
bancário. Esse valor será co-
brado além dos 0,38% que 
incidem na abertura das ope-
rações de crédito. 

“Diferentemente dos clien-
tes que buscam financiamentos 
juntos aos bancos, o associado 
de uma cooperativa de crédito, 
a exemplo das instituições que 
compõem o Sistema Unicred 
Central Norte/Nordeste, não 
será penalizado com esta medi-
da, uma vez que, de acordo com 
a legislação, associados dessas 
cooperativas possuem alíquota 
de IOF reduzida a zero”, escla-
receu.

Alta do IOF não atinge 
cooperativas de crédito

Ciclo de palestra orienta 
quem busca emprego

O Centro Público de 
Emprego, Trabalho e Ren-
da, rede credenciada ao Sine 
(Sistema Nacional do Empre-
go), realizará nos dias 27, 28 
e 29 deste mês, em Campina 
Grande, um ciclo de palestras 
para auxiliar quem está em 
busca de uma oportunidade 
de trabalho. Para participar, 
basta levar até o dia 23 os 
documentos pessoais e cur-
rículo para a inscrição. 

O evento contará com 
palestrantes do Sine, Escola 
Técnica Redentorista, Senai, 
Orbital e A&C, dentre outras 
empresas. Durante o ciclo de 

palestras, empresas parceiras 
do órgão realizarão seleção 
de emprego. Os participantes 
receberão informações sobre 
as tendências para o mercado 
de trabalho neste ano, além 
de dicas de como elaborar 
currículo e de como se portar 
numa entrevista de trabalho.

 “Este evento, envolven-
do parceiros, representa o 
fortalecimento da relação de 
parceria entre o poder públi-
co, através da Prefeitura Mu-
nicipal de Campina Grande, 
e, como exemplo, as empre-
sas Orbital e A&C, que no ano 
de 2014 contratam milhares 
de campinenses”, destacou 
o coordenador do Sine/CG, 
Raymundo Asfora Neto. 

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande

Alguns revendedores das 
chamadas cinquentinhas reve-
laram ontem que a venda de 
motos 50 cilindradas despen-
cou em João Pessoa desde que 
foi anunciada a obrigatorieda-
de do emplacamento para es-
sas motonetas. “Neste mês de 
janeiro, eu e alguns dos meus 
concorrentes não conseguimos 
realizar nenhuma venda, mas a 
culpa é da divulgação de que  o 
emplacamento das cinquenti-
nhas vai custar R$ 1.500, o que 
é uma grande mentira”, disse 
revoltado o gerente da Ferrari 
Motos, Breno Coelho, infor-
mando que atualmente existem 
cerca de 50 mil motos cinquen-
tinhas circulando na Paraíba. 

De acordo com infor-
mações da assessoria do 
Detran-PB, as motos cin-
quentinhas já podem ser 
emplacadas no órgão e os 
valores a serem cobrados 
serão divulgados até a pró-
xima semana e o que falta 
ser definido é se a fiscaliza-
ção das cinquentinhas fica-
rá a cargo do Município ou 
do Estado, mas o emplaca-
mento já pode ser feito.

Breno Coelho revelou 
ainda que quando essas mo-
tonetas foram lançadas, só na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa passaram a ser vendi-
das cerca de 25 mil por ano. 
“Mas o que está acontecendo 
hoje é que divulgaram um va-
lor exagerado do valor do em-
placamento afirmando que o 
Detran vai cobrar R$ 1.500, 
mas isso não é verdade. Até 
porque essas motos serão 
isentas do IPVA. Acredito que 
o valor do emplacamento 
dessas motos fique em torno 
de R$ 500”, disse o gerente.

Caem vendas das cinquentinhas em JP
EMPLaCaMENTo obRiGaTÓRio

Perfil
Ele explicou que após as 

informações exageradas dos 
preços do emplacamento das 
cinquentinhas, as vendas fo-
ram abaixo, porque o perfil do 
comprador dessas motos é de 
quem ganha o salário mínimo. 
São apessoas que saem para o 
trabalho de ônibus ou bicicleta 
e querem um transporte mais 
eficiente para chegar ao tra-
balho. Mas com a divulgação 
caluniosa de que teriam que 
pagar cerca de R$ 1.500 para 
emplacar a moto que custa 
em média R$ 3 mil, afugentou 
todos que queriam realizar 
uma nova compra. “Na ver-
dade, esse anúncio deixou os 
compradores de cinquenti-
nha em pânico, inclusive com 
muitos querendo se desfazer 
da compra”.

O gerente de outra loja 
especializada em venda de 
motos 50cc que não quis se 
identificar disse que nenhum 

revendedor é contra o em-
placamento. Todos inclusive 
são a favor da legislação, mas 
que seja cobrado o que é jus-
to para os condutores dessas 
motonetas. “O que sabemos é 
que as motos 50cc realmente 
precisam ser regularizadas 
para que pessoas que pilotam 
de forma irregular sejam pu-
nidas”, disse o revendedor.  

As cinquentinhas terão 
uma habilitação específica, 
conhecida por ACC, que ser-
virá exclusivamente para elas. 
E enquanto o emplacamento 
não é feito, os órgãos de trân-
sito já estão exigindo que o 
condutor tenha capacete e 
todos os demais itens de segu-
rança que a lei exige.

Resolução
De acordo com a Reso-

lução 168 do Contran, quem 
quiser dirigir um ciclomotor 
de até 50cc (ciclomotor, mobi-
lete, motoneta, scooter e bici-

cleta motorizada), tipo jonny, 
shineray e traxx necessita se 
habilitar no Detran para diri-
gir o veículo fazendo exames 
iguais aos de qualquer moto-
ciclista para conseguir uma 
Autorização para Conduzir Ci-
clomotor (ACC). Sendo assim, 
menor de idade não pode diri-
gir ou pilotar tais “motinhas”, 
podendo seus pais ou respon-
sáveis ser responsabilizados 
criminalmente.

A resolução que obriga o 
registro e o emplacamento de 
veículos ciclomotores, as co-
nhecidas cinquentinhas, ciclo-
-elétricos e equivalentes foi 
aprovada recentemente pelo 
Conselho Estadual de Trânsi-
to da Paraíba (Cetran). O des-
cumprimento constitui infra-
ção de trânsito, mas o órgão 
ainda não fixou os valores das 
taxas a serem cobradas.

A resolução determina 
que todo veículo ciclomotor 
deverá possuir registro e li-
cenciamento junto ao Detran, 
como condição para a sua cir-
culação na Paraíba. Para isso, 
o órgão deverá firmar convê-
nio com os municípios que es-
tiverem integrados ao Sistema 
Nacional de Trânsito (SNT) 
para que o Detran passe a ter 
as atribuições relativas ao re-
gistro e ao licenciamento dos 
veículos ciclomotores.

Conforme a norma, os 
veículos apreendidos ficarão 
no pátio do Detran e só serão 
liberados mediante a apre-
sentação de documentos que 
comprovem a quem perten-
cem. Desde 2011 os conduto-
res devem ser maiores de ida-
de e  ter carteira de habilitação 
categoria A ou ACC, além de 
usar capacete. (JA)
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Carnaval Tradição começa 6ª na 
área externa da Casa da Pólvora
Abertura será às 19h, com 
clubes de orquestra, tribos 
indígenas e escola de samba

A prévia carnavalesca 
de João Pessoa começa nesta 
sexta-feira (23), com apre-
sentação das agremiações 
que fazem parte do Carnaval 
Tradição. A abertura será às 
19h, na área externa da Casa 
da Pólvora, com clubes de or-
questra, tribos indígenas e a 
Escola Império do Samba. A 
programação segue até o fi-
nal do mês, com 26 folguedos 
populares movimentando os 
bairros de Cruz das Armas, 
Roger e Torre nos dias 28, 30 
e 31, respectivamente.

“Para nós que fazemos o 
Carnaval, o resgate das pré-
vias representa um grande 
incentivo aos grupos e pro-
move o retorno de festivida-
des que andavam esquecidas 
do calendário festivo da ci-
dade”, disse Beto Costa, pre-
sidente da Liga Carnavalesca 
da capital. 

O diretor do Casarão 34, 
artista plástico Sidney Aze-
vedo, destacou que a Ladeira 
São Francisco tem uma rela-

Artesãos que parti-
cipam da 21ª edição do 
Salão do Artesanato da 
Paraíba, além de comer-
cializarem seus produ-
tos, têm a oportunida-
de de se capacitarem. 
Na última semana do 
evento, que termina no 
próximo domingo (25), 
serão ministradas pales-
tras, mesas-redondas e 
oficinas com o objetivo 
de qualificar os profis-
sionais. Entre os cursos 
estão “Como melhorar 
as vendas” e “Como ela-
borar um projeto para 
o Fundo de Incentivo à 
Cultura (FIC)”. 

De acordo com a 
gestora do Programa do 
Artesanato da Paraíba 
(PAP), Lu Maia, a estima-
tiva é que pelo menos 80 
artesãos participem dos 
treinamentos. “Os arte-
sãos que assistem às pa-
lestras ministradas, que 
participam dos cursos 
que oferecemos, estão 
ligados diretamente ao 
Salão. Por isso, acredi-
to que seja um número 
significativo. São cursos 
que abrem ainda mais os 
horizontes do nosso ar-
tesão para a sua inserção 
no mercado”, afirmou, 
enfatizando que os cur-
sos são ministrados em 
parceria com o Sebrae. 

Ao todo, estão en-
volvidos 2.230 artesãos 
de 72 cidades paraiba-
nas. “É um público muito 
expressivo, que contou 
não apenas com a Secre-
taria de Estado da Cultu-
ra e com outros órgãos 
ligados diretamente à 
realização do evento, 

mas com toda a estru-
tura do Estado, como 
Detran e Codata, só para 
citar alguns exemplos”, 
pontuou Lu Maia. 

Ao fim dos cursos, 
os participantes irão re-
ceber certificados. “Te-
remos nomes como o 
arquiteto Jonas Louren-
ço, que vai ministrar a 
palestra abordando a re-
lação entre arquitetura e 
artesanato, o professor 
da Universidade Esta-
dual da Paraíba, Hipólito 
Lucena, que vai falar so-
bre o Fundo de Incentivo 
à Cultura, entre outros”, 
acrescentou a gestora. 

Uma das palestras 
que devem ser ministra-
das é “O Salão do Arte-
sanato é um investimen-
to”. O debate tem como 
objetivo mostrar ao arte-
são toda a complexidade 
do processo para que ele 
entenda como o projeto 
funciona e, assim, possa 
obter resultados positi-
vos. “Vamos mostrar o 
passo a passo do que fa-
zemos e o quanto a reali-
zação desse evento é im-
portante para o artesão 
paraibano, não apenas 
pelas vendas realizadas, 
mas também pela valo-
rização que traz em si”, 
completou Lu. 

Salão de Artesanato
O Salão funciona de 

segunda a sábado, no 
horário das 15h às 22h, 
e no domingo das 15h às 
21h, na antiga sede do 
BNB Clube, na Praia do 
Cabo Branco, em João 
Pessoa. A visitação é gra-
tuita.

Governo do Estado 
capacita artesãos

SAlão de ArteSAnAto

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-JP) constatou 
aumento na variação do pre-
ço do quilo do pão francês na 
capital, que chegou a 99,1%, 
segundo levantamento de pre-
ços realizado entre os dias 12 
e 16 desse mês. Na pesquisa 
anterior, no mês de agosto de 
2014, a variação era de 90,7%. 
O maior valor foi encontrado 
na Padaria Bonfim, R$ 10, 95, 
em Tambaú, e o menor, R$ 5, 
50, na Padaria Pontes, em 
Cruz das Armas, uma diferen-
ça de R$ 5,45. 

O Procon-JP visitou 27 
estabelecimentos e coletou 
preços em 25 panificadoras 
e padarias em diversos bair-
ros da cidade, dividindo-os 
por zona. “Tentamos cobrir 
o maior número possível de 
bairros para oferecermos 
mais opções de compra e 
facilitar a vida dos consumi-

dores de toda a cidade. Pelos 
valores levantados pelo Pro-
con-JP, fica claro que vale a 
pena pesquisar”, informou o 
secretário Helton Renê.   

Foram pesquisados na 
Zona Oeste: Panificadora De-
lícias do Trigo (Cristo), R$ 
6,90; Padaria Almeidão (Cris-
to), R$ 6,98; Padaria Souza 
Rangel (Rangel), R$ 6,00; 
Padaria Pontes (Cruz das 
Armas), R$ 5,50; Padaria Ja-
guaribe (Jaguaribe), R$ 9,20; 
Padaria Santo Cristo (Jaguari-
be), R$ 5,99; e Padaria São Ju-
das Tadeu (Rangel), R$ 5,99.

Na Zona Norte os esta-
belecimentos pesquisados fo-
ram: Padaria Bonfim (Centro), 
R$ 8,95; Padaria Fluminense 
(Centro), R$ 8,50; Panificado-
ra Ipanema (Torre), R$ 7,49; 
Padaria Mirassol (Mandaca-
ru), R$ 7,99; Padaria Flor das 
Neves (Roger), R$ 7,70; e Pa-
daria Pão Doce Pão (Bairro 

dos Estados), R$ 10,90. 
Na Zona Sul, a Pão da 

Vida (Mangabeira), R$ 6,75; 
Pão Divino (Castelo Branco), 
R$ 8,10; Doce Pão (Valentina), 
R$ 5,80; Padaria e Pastelaria 
Bancários (Bancários), R$ 
8,70; Panificadora Shammah 
(Mangabeira), R$ 6,00; e Pa-
nificadora Nossa Senhora da 
Penha (Geisel), R$ 6,98. 

E na Zona Leste, a Pa-
nificadora El Shaday (Cabo 
Branco), R$ 9,39; Padaria 
Catolé (Bessa), R$ 8,00; Pa-
nificadora Pan América (Ma-
naíra), R$ 9, 87, Panificadora 
Pão e Massas (Tambaú), R$ 
8,99; Padaria Manaíra (Ma-
naíra), R$ 8,89; e Padaria 
Bonfim (Tambaú), R$ 10,95. 

Para acessar a pesquisa 
completa ou conseguir mais 
informações, acesse o portal 
da Prefeitura de João Pes-
soa, através do seguinte link: 
http://goo.gl/KLS1CG.

Procon-JP constata variação de 
até 99,1% no preço do produto

O sol deve prevalecer hoje em 
todo o Estado. Porém, há possibili-
dade de chuvas em áreas isoladas 
no Sertão e Alto Sertão, de acordo 
com a previsão da Agência Execu-
tiva de Gestão das Águas da Paraí-
ba (Aesa), que estimou ainda uma 
mínima de 21ºC e máxima de 36ºC 
para o Estado. As precipitações no 
Litoral devem acontecer só duran-
te o início da manhã. 

A meteorologista da Aesa, 
Marle Bandeira, explicou que as 
chuvas são comuns no mês de ja-
neiro. “É bem característico na 
faixa do Litoral, por exemplo, du-
rante essa época, as chuvas notur-

nas, ou durante o amanhecer”, 
afirmou. “Nos demais dias, a tem-
peratura também deve manter a 
mesma tendência de hoje. Ela se-
gue nessa média durante todo o 
verão até a chegada do outono, 
em março, quando a mínima co-
meça a diminuir”, esclareceu.

No Litoral, a previsão é de 
uma temperatura que varia de 
31ºC a 25ºC. O clima mais frio deve 
ser registrado no Brejo, onde há 
possibilidade de chuva e os termô-
metros vão oscilar de 21ºC a 29ºC.

Na região do Agreste, tam-
bém com possibilidade de precipi-
tação, a temperatura vai ficar em 

torno de 22ºC a 30ºC. No Cariri e 
Curimataú, o sol aparece com va-
riação de nuvens e a variação tér-
mica é de a 22ºC 34ºC.

A maior diferença dos termô-
metros em um mesmo dia será 
registrada no Sertão e Alto Ser-
tão. Nessas duas regiões, a po-
pulação vai notar uma oscilação 
de até 13ºC. Ou seja, a primeira 
delas vai registrar temperaturas 
que variam de 23ºC a 36ºC. Já a 
segunda terá mínima de 22ºC e 
máxima de 35ºC. Em ambas estão 
previstas nebulosidade variada, 
com possibilidade de chuva em 
áreas isoladas.

Termômetros na Paraíba têm 
variação de 21o C a 36o C hoje

Reabertura da Casa da Pólvora valoriza a memória da cidade antiga, assim como dos velhos carnavais

Programação das prévias

l dia: 23/01/15 (Casa da Pólvora)
19h – Clube de Frevo Tabajara
19h20 – Tribo Indígena Gigante do Frevo do Bairro da Torre
19h40 – Tribo Xavante
20h – Clubes de Orquestra de Frevo Dona Emília
20h20 – Escola de Samba Império do Samba

l dia: 28/01/15 (rua Presidente Félix Antônio, Cruz das Armas)
19h – Tribo Indígena Papo Amarelo
19h20 – Tribo Indígena Flexa Negra
19h40 – Tribo Indígena Tupynambás
20h – Escola de Samba Pavão de Ouro
20h30 – Clube de Frevo Ciganos
20h50 – Escola de Samba Independente de Mandacaru

l dia: 30/01/15 (rua Juiz Gama e Melo, róger)
19h – Tribo Indígena Tupy Guanabara
19h20 – Tribo Indígena Guanabara
19h40 – Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe
20h – Tribo Indígena Pele Vermelha
20h20 – Clube de Frevo Criança Feliz 
21h – Escola de Samba Império do Samba
21h30 – Escola de Samba Unidos do Róger

l dia: 31/01/15 (Av. Carneiro da Cunha, torre)
19h – Clube de Orquestra Alegria do Frevo
19h20 – Tribo Indígena Ubirajara
19h40 – Tribo Africanos
20h – Clube de Frevo São Rafael
20h20 – Tribo Tupy Guarani 
20h40 – Clube de Frevo Bandeirantes 
21h – Clube de Frevo A Corda da Torre
21h20 – Escola de Samba Malandros do Morro

ção intrínseca com a memória 
da cidade. “Com a reabertura 
da Casa da Pólvora estamos 
valorizando a memória da ci-
dade antiga, dos velhos carna-
vais, dos poetas, músicos e ar-
tistas que têm naquele lugar 
um espaço de criação”.

A Casa da Pólvora
Reinaugurada em 4 de 

dezembro de 2014, com obras 
orçadas em R$ 1,3 milhão, a 
Casa da Pólvora hoje abriga a 
exposição fotográfica Walfre-
do Rodriguez, com fotos his-
tóricas de João Pessoa. O seu 

Centro Cultural comporta an-
fiteatro, salas de exposição e 
de práticas artísticas, miniau-
ditório e um telecentro fun-
cionando de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h. Também 
abriga espaço para shows e 
um futuro café cultural.

FOTO: Reprodução/Internet

Pão FrAnCêS Obras do Parque 
Bodocongó vão 
ser entregues 
ainda este ano

As obras do Parque Bodo-
congó, que contemplam a ur-
banização do entorno do açu-
de localizado na Zona Oeste de 
Campina Grande, estão dentro 
do cronograma e a previsão 
é que sejam entregues no se-
gundo semestre deste ano. Es-
tão sendo investidos mais de 
R$ 35 milhões.

A ideia é que o parque seja 
um espaço de convergência de 
atividades culturais, de lazer e 
esportivas. Seguindo os princí-
pios de sustentabilidade, pre-
servação histórica e ambiental, 
o empreendimento abrigará 
calçadas, ciclovias, praças, res-
taurantes, bares, orquidário, 
espaço infantil e de idosos.

A obra contemplará tam-
bém a pavimentação de ruas 
adjacentes, esgotamento sani-
tário da comunidade Vila dos 
Teimosos, além de um sistema 
de iluminação pública e esta-
cionamentos.



PRF fiscaliza uso indevido de ônibus 
escolares durante a alta estação na PB
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Para reprimir o transporte 
irregular, as abordagens 
têm sido constantes Pela cidade

Incertezas
A manutenção do vereador Lula Cabral (PRB) 

na Secretaria de Cultura era outra “certeza” ago-
ra esmaecida. Com isso, Marinaldo Cardoso, tam-
bém do PRB, pode virar secretário para garantir 
a continuidade do correligionário Josimar Henri-
que na Câmara.

l Vapt-Vupt
Os vereadores de Campina Grande se reuniram du-

rante uma rápida sessão extraordinária na manhã desta 
terça-feira, 20, para votar o Projeto de Lei que adequa o 
salário mínimo pago aos servidores do Município ao novo 
mínimo nacional, de R$ 788.

l Salão
Como já acontece há alguns anos, os parlamentares 

campinenses interromperam o recesso – que prossegue 
até o próximo dia 10 – para votar o ajuste. Como o plená-
rio da Câmara está passando por reformas, a sessão extra-
ordinária foi realizada no Salão Azul.

Sisu uFCG 
Terminam hoje, as inscrições do Sistema de Sele-

ção Unificada (Sisu), período 2015.1. Para a primeira 
entrada, a UFCG está oferecendo 3.135 vagas, distri-
buídas em 76 cursos dos campi de Campina Grande, 
Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé. As ins-
crições estão sendo realizadas no site www.sisu.mec.
gov.br. O resultado da primeira chamada será divulga-
do dia 26 deste mês e os aprovados deverão realizar o 
cadastramento de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.

treinamento
A UEPB está realizando uma oficina de capacitação 

para os vigilantes da instituição. A proposta, conforme a 
reitoria, é treinar os profissionais, deixando-os aptos a in-
tervir em defesa do patrimônio da UEPB e da integridade 
física de servidores e estudantes.

Capacitação
O primeiro ciclo do treinamento, iniciado em novem-

bro em Catolé do Rocha, será concluído esta semana em 
Campina Grande. A capacitação acontece hoje e amanhã, 
no Departamento de Educação Física, com a participação 
de cerca de 60 vigilantes.

tensão
O remanejamento de uma rede de alta tensão para 

o interior da comunidade do Belo Monte, em Nova 
Brasília, tem sido alvo de reclamações dos moradores, 
que se queixam da falta de diálogo com a Prefeitura 
de Campina Grande e a Energisa e temem a desvalo-
rização dos imóveis, além dos riscos para a saúde e 
os danos à acessibilidade das pessoas com deficiência 
por conta da implantação de postes de grande porte 
nas calçadas.

licença
A comunidade pediu a intermediação do vereador 

Olimpio Oliveira, que requereu à PMCG a imediata anu-
lação da licença da obra, que, de acordo com ele, teria 
sido concedida sem a devida realização prévia de audi-
ências públicas. Uma reunião do parlamentar com se-
cretários da prefeitura e diretores da Energisa definiu a 
abertura de um canal de diálogo com a comunidade do 
Belo Monte antes do prosseguimento da ação.

Mudanças
A reta final do mês de janeiro chega com uma sé-

rie de especulações sobre mudanças no secretariado da 
Prefeitura de Campina Grande. Nos bastidores, diversas 
possibilidades são ventiladas e algumas apontadas como 
certas, mas o prefeito não confirma nada.

liderança
Um ponto dado como certo, por exemplo, e que pode 

não mais ocorrer, é a ida do vereador Nelson Gomes Fi-
lho (PRP) para uma secretaria. Agora, o ex-presidente da 
CMCG aparece como provável tertius para a função de lí-
der da bancada governista.

A alta estação tem fei-
to muitas pessoas saírem 
de cidades do interior do 
Estado, inclusive do Alto 
Sertão, para conhecerem 
e se divertirem nas praias 
paraibanas, principalmen-
te da capital. Não é difícil 
ver ônibus escolares es-
tacionados com turistas 
e, para reprimir esse tipo 
de transporte irregular, a 
Polícia Rodoviária Federal 
vem realizando constantes 
abordagens.

A PRF, de acordo com o 
Núcleo de Comunicação do 
órgão, realiza a fiscalização 
dos veículos adquiridos 
através do programa Ca-
minhos da Escola, conhe-
cidos como Amarelinhos 
(transporte escolar), e de 
ambulâncias, assim como 
qualquer outro veículo em 
trânsito pelas rodovias fe-
derais.

Compete à PRF fiscali-

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

zar e autuar por infrações 
previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). 
As fiscalizações podem 
ocorrer tanto em operações 
específicas quanto no dia a 
dia, como parte da rotina 
operacional. 

Amarelinhos 
Segundo a PRF, no 

momento da fiscalização, 
o que não corresponde à 
utilização correta dos veí-
culos escolares do progra-

ma Caminhos da Escola é 
incluído em um relatório e 
encaminhado para o Minis-
tério Público Estadual para 
a apuração dos fatos e do 
possível desvio de finalida-
de.

A PRF não apreende os 
veículos, que não são im-
pedidos de seguir viagem, 
mas podem ser recolhidos 
se houver o cometimento 
de alguma infração de trân-
sito prevista no CTB, que 
determine a aplicação de 

medida administrativa de 
retenção ou a remoção.

Ambulância
Assim como os ônibus 

escolares, em relação às 
ambulâncias, nos casos em 
que a PRF verifica ocorrên-
cias que, em tese possam 
constituir desvio da fina-
lidade do bem público, o 
fato é relatado, de ofício, ao 
Ministério Público Estadual 
para as providências legais 
cabíveis.

Na fiscalização, o que não corresponde à utilização correta do escolar é incluído em relatório ao MPE

MST acampa 
em fazenda 
da viúva de 
Antônio Mariz

Uma guarnição da Polícia 
Militar está acompanhando a 
movimentação de integrantes 
de aproximadamente 120 fa-
mílias do Movimento dos Sem 
Terra (MST), que desde as pri-
meiras horas da manhã de on-
tem estão na Fazenda Betânia, 
na região do Município de Ouro 
Velho, no Cariri paraibano. 

O capitão Paulo Guilher-
me, do 11º Batalhão da PM, 
com sede em Monteiro, infor-
mou que as informações estão 
sendo repassadas ao tenente 
coronel Roberto Costa Rodri-
gues, coordenador de Gerência 
de Crise da Polícia Militar. Por 
determinação do comando-ge-
ral da corporação, o tenente co-
ronel Roberto se deslocou para 
o local da invasão. As famílias 
de assentamentos da Paraíba e 
Pernambuco montaram acam-
pamento na Fazenda Betânia, 
pertencente a Mabel Dantas, 
viúva do ex-governador da Pa-
raíba Antônio Mariz.

Os Sem Terra alegam que 
a fazenda, de aproximada-
mente 1.800 hectares, é im-
produtiva. Os integrantes do 
movimento informaram que 
o acampamento foi montado 
fora da propriedade justamen-
te na tentativa de uma negocia-
ção pacífica com o Incra para 
que ocorra a desapropriação 
e a propriedade seja dividida 
em lotes. As 120 famílias per-
tencem a assentamentos das 
cidades de Prata, Ouro Velho, 
na Paraíba, e ainda Bonfim, em 
Pernambuco. Os coordenado-
res da invasão informam que 
eles lutam há mais de oito anos 
em busca de terras.

Por telefone, o capitão 
Guilherme informou que a in-
vasão transcorreu em clima 
de tranquilidade. Não foi re-
gistrado tumulto. Segundo um 
dos organizadores do MST na 
Paraíba, Augusto Berlamino, a 
área está sendo reivindicada 
para a Reforma Agrária. (C.F.)

Um delegado da Polícia Civil de 
Patos, no Sertão da Paraíba, vai ana-
lisar imagens do sistema de câma-
ras na tentativa de identificar quem 
deixou artefatos que explodiram na 
noite de anteontem na recepção do 
Supermercado Guedes, localizado na 
Rua Pedro Firmino, Bairro de Brasília, 
em Patos.

A explosão aconteceu por vol-
ta das 20h30 e apenas um vigilante 
se encontrava no local. Foram reco-
lhidos pela polícia, pólvora e pilhas. 
A recepção do supermercado, onde 
aconteceu a explosão, ficou parcial-
mente destruída. O artefato havia 
sido colocado dentro de um guarda 

volumes. Uma guarnição do Corpo de 
Bombeiros esteve no local, no entan-
to, não foi utilizado nenhum equipa-
mento de combate a incêndio, pois 
a explosão apenas provocou fumaça. 
Mesmo assim, o local foi isolado para 
a realização de perícia. 

O delegado encarregado das in-
vestigações terá 30 dias para concluir 
o inquérito. Os proprietários do esta-
belecimento comercial estiveram na 
Delegacia Regional da Polícia Civil, 
em Patos, onde registraram queixa. 
Eles afirmaram nunca terem rece-
bido ameaças e não sabem a quem 
atribuir a tentativa de destruir o su-
permercado. (C.F.)

Explosão em supermercado é 
investigada por delegado civil

eM patoS

A Polícia Militar reali-
zou quatro apreensões de 
drogas durante ações nas 
cidades de João Pessoa, 
Bayeux, Cabedelo e Santa 
Rita, na noite de segun-
da-feira. No total, foram 
apreendidas 294 pedras 
de crack, 109 cápsulas de 
cocaína, 400 papelotes de 
maconha, além de tabletes 
e porções da mesma droga. 
Três pessoas foram deti-
das e autuadas em flagran-
te por tráfico de drogas.

Na capital, a apreen-
são foi realizada na co-
munidade do Gadanhe, no 
bairro Padre Zé, através de 
uma ação conjunta entre 
policiais da Força Tática 
e Ronda Ostensiva Tática 
com Apoio de Motocicletas 
(Rotam) do 1º Batalhão. 
No local, foram apreendi-

das 255 pedras de crack, 
376 papelotes de maconha, 
109 cápsulas de cocaína, 
além de mais de mil pinos 
vazios que servem para co-
mercializar cocaína.

De acordo com o co-
mandante da Força Táti-
ca do 1º Batalhão, capitão 
Clecitoni Albuquerque, o 
material apreendido estava 
em uma área de escombros 
e os suspeitos conseguiram 
fugir. “Eles têm um ponto 
de visibilidade privilegiado 
que percebem logo quando 
a Polícia Militar entra na 
comunidade, conseguindo 
correr, mas sempre são fei-
tas buscas e apreendidas 
as drogas, o que causa um 
prejuízo significativo ao 
tráfico local”, destacou.

Em Bayeux, Marcelo 
Pereira da Silva Júnior, de 

19 anos, tentou fugir quan-
do percebeu a presença da 
polícia na comunidade Jar-
dim São Severino. Ele foi 
perseguido e preso com 39 
pedras de crack e dinheiro 
trocado. Na comunidade 
das Gameleiras, em Cam-
boinha III, no município de 
Cabedelo, Luiz Mikael dos 
Santos Pereira, de 20 anos, 
foi flagrado vendendo 24 
‘trouxinhas’ de maconha.

A outra apreensão de 
drogas aconteceu em San-
ta Rita, durante aborda-
gem a um adolescente de 
17 anos, no bairro Várzea 
Nova. O jovem, que ficará 
maior de idade no próximo 
dia 10 de fevereiro, estava 
com uma porção de maco-
nha embalada para a ven-
da. Ele foi apresentado na 
6ª Delegacia Distrital.

Polícia faz apreensões em JP, 
Bayeux, Stª Rita e Cabedelo

droGaS

Foto: Divulgação
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PB reduz número de homicídios
Maior queda do nordeste

A UNIÃO

Governo propõe correção 
de 4,5% na tabela do 
imposto de renda
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No Brasil, apenas quatro 
Estados conseguiram redu-
zir em 2014, em comparação 
a 2013, os Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLIs). A 
Paraíba apresentou a maior 
redução do Nordeste e a ter-
ceira do país, atrás apenas de 
São Paulo e Minas Gerais. Essa 
diminuição foi de 13,4 na taxa 
de homicídios por 100 mil ha-
bitantes em todo o território 
paraibano, o que corresponde 
a uma queda de 1,6%.

Todos os demais Estados  
tiveram seus indicadores de 
mortes aumentados. Estes 
resultados do Programa Pa-
raíba Unida Pela Paz foram 
apresentados ontem pelo go-
vernador Ricardo Coutinho, 
em reunião no Palácio da 
Redenção, que contou com a 
presença de todas as autori-
dades dos órgãos de Seguran-

Em números totais, 
Estado teve a terceira 
maior redução do Brasil

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 21 de janeiro de 2015

Foto: Marcos Russo

ça Pública do Estado. 
Em entrevista coletiva, o 

governador disse que o país 
vive uma situação extrema-
mente delicada, mas desde o 
seu primeiro mandato a Pa-
raíba reduziu por três anos 
consecutivos (2012 a 2014) 
os crimes contra a vida e tam-
bém  os crimes de morte con-
tra mulheres. 

Outro dado apresenta-
do foi a apreensão de mais 
de dez mil armas em quatro 
anos, algo em torno de seis a 
sete armas por dia, segundo 
maior índice de apreensão do 
país, perdendo apenas para 
Santa Catarina.

Na redução de roubos 
a carros, em 2014, João Pes-
soa teve uma queda de 11%, 
enquanto Campina Grande 
apresentou queda de 38%. 
Em relação aos roubos a esta-
belecimentos comerciais, hou-
ve quena de 44% na capital, e 
29% na Rainha da Borbore-
ma, somente no ano passado.

O relatório mostrou 
ainda que, ao longo desses 
últimos quatro anos, cerca 
de sete toneladas de entor-

pecentes foram apreendidas 
em todo o Estado, dos quais 
2.672 quilos foram apreendi-
dos só em 2014. 

Para o governador, a 
preocupação central é: ou o 
Brasil constrói uma política 
de segurança pública unifor-
me, ou fica muito difícil para 
os Estados, que não têm o 
mesmo nivelamento, comba-
terem a criminalidade e que 
hoje se organizou nacional-
mente. O governador com-
parou a forma de trabalhar 
desses criminosos à mesma 
praticada na época do Can-
gaço, saltando de um Estado 
para outro, cometendo um 
crime em um lugar e depois 
voltando para a sua base ori-
ginal. “Dessa forma fica extre-
mamente difícil para polícias 
desiguais, como as dos Esta-
dos do Maranhão, Piauí e de 
outros que sequer divulgam 
seus índices”, lamentou.

Apesar dessas reduções 
no Estado, Ricardo Couti-
nho disse que não dá para 
comemorar, “mas estamos 
celebrando pelo fato de, pelo 
terceiro ano seguido, termos 

Governador Ricardo Coutinho alerta para a construção de uma política de segurança pública nacional

O extensionista Ni-
valdo Magalhães assume 
oficialmente amanhã a 
presidência da direto-
ria executiva da Empre-
sa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba 
(Emepa-PB). A solenida-
de acontece a partir das 
10h, na sede da empresa, 
localizada em Jacarapé, 
durante reunião do Con-
selho Administrativo.

Nivaldo Magalhães 
foi nomeado pelo gover-
nador Ricardo Coutinho 
para conduzir a Gestão 
Unificada – GU – da Ema-
ter, Emepa e Interpa - EEI. 

O agrônomo Manoel de 
Almeida Duré ficará à 
frente da diretoria técni-
ca da Emepa e Francisco 
Jean Queiroga da Costa 
é o diretor administrati-
vo da GU. 

A unificação da 
diretoria de três Em-
presas, que integram 
a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), é um modelo de 
gestão  que visa mais efi-
ciência, redução de des-
pesas e o fortalecimento 
do setor agropecuário 
da Paraíba.

Diretoria da Emepa 
assume na quinta-feira

GestÃo uniFiCada
Começam
preparativos 
para Orçamento 
Democrático 

O Governo do Estado 
iniciou os preparativos do 
ciclo 2015 do Orçamento De-
mocrático Estadual (ODE). A 
primeira reunião da equipe 
foi realizada na última segun-
da-feira, 19, sob a coordena-
ção do secretário executivo 
Gilvanildo Pereira, no Centro 
Administrativo Estadual. O 
calendário com as principais 
ações da secretaria terá iní-
cio no mês de fevereiro e se 
estende até o final do ano.

Dentro das ações pro-
gramadas estão as reuniões 
preparatórias para realiza-
ção das audiências regionais; 
o Prêmio Ceci Melo de Par-
ticipação Popular, realizado 
em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana; o 
planejamento democrático 
com secretários e dirigentes 
de órgãos; caravana de visita 
às obras; audiências públicas 
para discutir o Plano Pluria-
nual (PPA); eleição e posse 
dos novos conselheiros; e 
etapa de formação, seguida 
da realização do 4º Seminá-
rio Paraibano de Democracia 
Participativa e avaliação da 
equipe.

O secretário Gilvanildo 
Pereira informou que neste 
ano, o Orçamento Democrá-
tico Estadual tem a missão 
de oferecer mais praticidade 
nas ações. Ele adiantou que 
o ODE terá inovações com o 
objetivo de aproximar, ainda 
mais, a população do Gover-
no. “A Secretaria do Orça-
mento Democrático irá cum-
prir o calendário que já vinha 
sendo executado, com um 
diferencial nas audiências 
regionais, que contarão com 
novas ferramentas tecnológi-
cas para facilitar o processo 
de elaboração das demandas 
eleitas pela população”, in-
formou Gilvanildo Pereira.

O prefeito Luciano Cartaxo 
se reuniu, na tarde de ontem, 
com o ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab. Durante o en-
contro, realizado no gabinete 
do ministro, em Brasília, foi dis-
cutida a liberação de recursos 
federais para o andamento de 
obras na capital, como a revita-
lização do Parque Solon de Lu-
cena, a implantação de BRT e a 
pavimentação de mais de cem 
ruas em diversos bairros. 

“Esta foi uma audiência 
muito importante que teve 
como objetivo principal a viabi-
lização das grandes obras que 
estamos realizando em João 
Pessoa”, explicou o prefeito Lu-
ciano Cartaxo. De acordo com 
o gestor, a prioridade é a de re-

Kassab e Cartaxo discutem 
liberação de recursos para JP

MinistÉrio das Cidades

A Promotoria de Justiça 
de São Bento instaurou um 
inquérito civil público com 
objetivo de apurar denún-
cias de atraso dos salários 
dos servidores da Prefeitura 
de São Bento. A portaria de 
instauração do inquérito foi 
publicada na edição do Diá-
rio Eletrônico do MPPB do 
último dia 16.

De acordo com a porta-
ria, publicada pelo promotor 
de Justiça Bruno Leonardo 
Lins, a Associação dos Agen-
tes de Saúde do Município 
de São Bento comunicou que 
a categoria vem recebendo 
seus salários com atraso sig-
nificativo. Os vencimentos de 
novembro do ano passado 
foram pagos apenas no úl-
timo dia 13 de janeiro, cau-
sando uma demora de mais 

de um mês. Ainda segundo 
a Associação, os salários de 
dezembro não foram pagos.

A Promotoria requisitou 
que o secretário de Adminis-
tração do Município de São 
Bento remeta, no prazo de 
15 dias, comprovantes do 
pagamento dos servidores 
estatutários, celetistas e con-
tratados do município, relati-
vos aos meses de novembro 
e dezembro de 2014, bem 
como ao décimo terceiro sa-
lário de 2014, ou justifique o 
motivo do inadimplemento.

O procurador do municí-
pio, Francisco Cavalcante Fi-
lho, disse ao jornal A União 
que desconhecia o fato. “É 
muito estranho. Os servido-
res recebem rigorosamente 
em dia”, e finalizou: “Não fo-
mos notificados”. 

O Ministério Público 
da Paraíba empossa, na ma-
nhã de hoje, o promotor de 
Justiça Glauberto Bezerra 
no cargo de diretor-geral 
do Programa de Proteção e 
Defesa do Consumidor do 
MPPB (MP-Procon). A sole-
nidade de posse será reali-
zada às 10h, no auditório da 
Procuradoria-Geral de Justi-
ça, em João Pessoa. Glauber-
to Bezerra atualmente é o 1º 
promotor de Justiça de Defe-
sa do Consumidor da capital.

No último dia 13, o Diá-
rio Oficial do Estado da Pa-
raíba trouxe a publicação 
da alteração na Constituição 
Estadual e da nova lei, que 
criam o MP-Procon. De acor-
do com a Lei Complementar 
126/2015, o MP-Procon, 
entre outras atribuições, vai 

apurar e processar notícias 
de fato e reclamações, pres-
tar aos consumidores orien-
tação permanente sobre 
seus direitos e garantias e 
fiscalizar as relações de con-
sumo, aplicando as sanções 
administrativas previstas na 
legislação brasileira.

Ainda de acordo com a 
lei, a Diretoria-Geral do MP-
-Procon, com sede em João 
Pessoa, fica subordinada di-
retamente ao procurador-
-geral de Justiça e será com-
posta por diretor-geral e 
vice-diretor-geral. Além da 
Diretoria-Geral, o MP-Pro-
con terá uma Diretoria Re-
gional, com sede em Cam-
pina Grande, a ser exercida 
por promotor de Justiça de 
Defesa do Consumidor de 
Campina Grande.

Promotoria apura atraso 
de salários em São Bento

Glauberto Bezerra toma 
posse no MP-Procon

PaGaMentos Pendentesdiretoria-Geral Pauta do TCE 
tem contas de 
duas prefeituras 
e três câmaras

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB)
vai se reunir hoje, ordinaria-
mente, para o exame de duas 
contas anuais oriundas de 
prefeituras e três de Câmaras 
de Vereadores.

A pauta de julgamentos 
contém as prestações das con-
tas de 2012 dos ex-prefeitos de 
Água Branca (Aroudo Firmino 
Batista) e São João do Cariri 
(Roberto Pedro Medeiros Fi-
lho). No caso de Água Branca, o 
TCE ainda verificará as contas 
de idêntico exercício provindas 
do Fundo Municipal de Saúde.

As Câmaras Municipais 
com prestações de contas na 
pauta do TCE são as de Curral 
Velho, Nova Olinda e Tacima, 
todas referentes ao exercício 
de 2013.

vitalização da Lagoa do Parque 
Solon de Lucena, projeto que já 
teve sua primeira etapa finali-
zada.

“Nós concluímos todo o 
desassoreamento e agora es-
tamos com obras avançadas na 
construção do anel sanitário 

e do túnel de escoamento das 
águas da Lagoa. O que quere-
mos é um fluxo permanente na 
liberação dos recursos, o que é 
fundamental para dar sequên-
cia à obra, e isso foi assegurado 
pelo ministro”, declarou Lucia-
no Cartaxo. 

Audiência teve como objetivo viabilizar grandes obras na capital

Foto: Divulgação

baixado esses números que, na 
prática, significa que se o mes-
mo percentual em 2010 conti-
nuasse nos anos seguintes, te-
ríamos uma projeção de mais 
4.958 mortes por assassinato”. 

Para o governador “essa 
epidemia nós estancamos, 
porém é fundamental que 
tenhamos uma mesma base 
para as forças de segurança 
em nível nacional, o que só 
será possível com a presença 

mais ostensiva e o comando 
do governo”, acrescentou.

O secretário de Seguran-
ça Pública e Defesa Social, 
Claudio Lima, destacou que o 
resultado da Paraíba é o me-
lhor do Nordeste, mas que 
não é isso que se quer. Na sua 
avaliação, é importante que 
esses resultados melhorem a 
cada dia “e o Governo do Esta-
do está trabalhando para isto”, 
endossou.

Participaram da reunião, 
além do secretário da Segu-
rança e Defesa Social, o de-
legado geral de Polícia Civil, 
João Alves; o comandante ge-
ral da Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves; e o comandan-
te geral do Corpo de Bombei-
ros, Jair Carneiro; gestores 
das regiões, das áreas inte-
gradas Segurança Pública e 
representantes do Ministério 
Público e do Judiciário.

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com,br



Dilma veta proposta de exploração 
comercial de aeroportos privados
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Lógicas ideológicas
O atentado terrorista na França é um tema que não 

quer calar. É preciso alertar para os perigos da intole-
rância de esquerda e de direita. Para a necessidade da 
inclusão sem dissolução nem absorção das diferenças 
culturais, do respeito às culturas e às formas de religio-
sidade e de espiritualidade.

Respeito à diferença é capaz de evitar que mulheres 
sejam assassinadas pelo fato de serem mulheres. Que 
o preconceito de gênero, de forma física, da cor da pele 
se enrosque feito serpente na consciência das crianças. 
Respeito à diferença capaz de evitar que humoristas se-
jam mortos por fazerem piadas com Deus, e que a ideia 
de Deus seja usada para inspirar assassinatos.

Indispensável a discussão na escola e na academia, 
entre as instituições sociais e junto à opinião pública das 
vantagens e possibilidades da liberdade de expressão, do 
Estado laico enquanto expressão da convivência demo-
crática de princípios ideológicos divergentes, da impor-
tância da religião como valorização da vida e elevação de 
valores morais e éticos na perspectiva do transcendental 
e de um absoluto. Mas também como armadilha autoritá-
ria de fundamentalismos de todos os matizes.

Indiscutível a necessidade da ampla difusão da his-
tória dos interesses coloniais das potências europeias e 
dos Estados Unidos que moldaram um Oriente Médio ao 
calor das bombas lançadas por interesses econômicos. 
Ao término da Segunda Guerra, os vitoriosos trataram 
povos e grupos étnicos como detalhes na definição de 
fronteiras artificiais no Oriente Médio que atritaram 
ainda mais inimigos históricos. 

O debate é vasto, múltiplo, urgente. Entre tantas 
possibilidades, recorto afirmações do ativista em direi-
tos humanos, o estadunidense Scott Long, pesquisador 
convidado da Universidade Harvard. Afirmações que 
têm a ver com a mentalidade emergente advinda do 
que as ciências em suas necessárias convenções esque-
máticas classificam de pós-modernidade, sociedade da 
informação e do conhecimento, pós-industrialização e 
globalização, crise do sujeito, sociedade do espetáculo e 
arte desmaterializada.

No blog “A Paper Bird” (http://paper-bird.net/
tag/scott-long/) ele escreveu um texto republicado por 
influentes órgãos de imprensa mundial, entre os quais 
o diário “Folha de S. Paulo”, em que diz, a propósito da 
hashtag #jesuischarlie: 

“Repudiar o que foi feito às vítimas não é o mesmo 
que se transformar nelas. Isso é verdade no plano mais 
simples: não posso ocupar o eu de outra pessoa, não 
posso compartilhar a morte de outro. É verdade tam-
bém ao nível moral: não posso me apropriar dos perigos 
que outras pessoas enfrentaram ou do sofrimento que 
suportaram, não posso colonizar sua experiência, e é ar-
rogância fazer de conta que posso. (...) O objetivo parece 
ser apagar diferenças”.

Há também nesse mesmo texto uma considerá-
vel tentativa de desmontar a legitimidade da atitude 
intelectual e política de Voltaire contra a intolerância 
religiosa, um símbolo adequado do que representa Paris 
na trajetória histórica da Europa com suas contradições 
e avanços, devido ao antissemitismo do autor das “Car-
tas filosóficas”. 

Uma posição, tanto no caso de Voltaire, quanto na 
hashtag #jesuischarlie, que pretende desmascarar cris-
talizações ideológicas que estariam bem mais a serviço 
da exclusão da diferença que resultou no atentado do 
que na manifestação solidária espontânea diante de 
uma agressão.

É possível rejeitar essa ideia de que a hashtag sig-
nifica a colonização da experiência da perda de vida do 
outro. Identifico na atitude o princípio da lógica ideo-
lógica do altruísmo. Altruísmo que Richard Dawkins 
considera uma experiência da essência geneticamente 
programada da vida animal em “O gene egoísta”, e que 
Shoppenhauer (cito de memória) considera o gesto 
cultural fundador da moral (quando alguém se sacrifica 
em benefício de outros). A hashtag propõe não morrer 
simbolicamente em lugar de, mas a dissolução circuns-
tancial da subjetividade. Instala sentimento coletivo do 
com. É ao mesmo tempo processo crítico, espacialização 
não localista para a militância ética política na perspec-
tiva da laicidade (há essa referência implícita) e reivin-
dica a adesão a uma ideia de identidade ideológica. A 
luta ideológica não para. Mas é preciso parar de matar 
em nome das ideologias.

A presidente Dilma Rou-
sseff vetou a proposta que 
altera o Código Brasileiro de 
Aeronáutica e permite a explo-
ração comercial regular de ae-
roportos privados sob autori-
zação do governo. O veto está 
publicado na edição de ontem 
do Diário Oficial da União com 
uma série de outras propostas 
também vetadas.

A autorização para a 
construção de aeroportos de 
uso privativo é prevista pela 
lei atual, mas eles não podem 
receber voos regulares. Caso o 
item não fosse vetado, os aero-
portos privados poderiam ser 
usados pelo público em geral.

Nas razões para o veto 
Dilma justifica que a pro-
posta criaria “um desarranjo 
regulatório no setor ao esta-
belecer uma assimetria con-
correncial entre aeroportos 
concedidos e autorizados na 
exploração de serviço aéreo 
regular”. Expõe, ainda, que as 
medidas poderiam prejudi-
car o andamento do progra-

FOtO: Luis Macedo/Camara dos Deputados

ma de incremento da aviação 
regional já em curso por meio 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC).

Outros dispositivos foram 
vetados pela presidente com 
o argumento de que, se san-
cionados, causariam impacto 
fiscal. É o caso da redução das 
alíquotas do PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financia-

mento da Seguridade Social 
(Cofins) incidentes sobre a 
venda de biomassa e para a co-
mercialização de leite. 

Além disso, foi vetada a 
alteração de uma lei que dis-
põe sobre os contratos de for-
necimento de energia elétrica. 
A prorrogação dos contratos 
deveria ser feita para vigorar 
de 1º de janeiro de 2015 a 31 

de dezembro de 2042. Outro 
artigo rejeitado, que trata da 
prorrogação de concessões de 
geração e transmissão de ener-
gia elétrica, pretendia criar 
uma exceção a algumas usinas 
hidrelétricas, extinguindo con-
dições como a remuneração às 
concessionárias por tarifa cal-
culada pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica.

O ministro de Relações Institu-
cionais, Pepe Vargas, informou on-
tem que as nomeações para o se-
gundo escalão do governo devem 
ocorrer somente após a eleição das 
mesas diretoras da Câmara dos de-
putados e do Senado. Ele defendeu 
a avaliação, caso a caso, das indica-
ções para cargos de diretoria, em-
presas estatais e demais escalões da 
administração federal.

Vargas acrescentou que o gover-
no não trabalha com a possibilidade 
de conceder a chamada “porteira fe-
chada” aos partidos que indicaram 
nomes para comandar ministérios 
no segundo mandato da presiden-
ta dilma Rousseff. O termo, usado 
pelos políticos, permite que os mi-
nistros indiquem apenas membros 
do partido do titular da pasta para 
postos do segundo escalão.

O ministro ressaltou, no entan-
to, que é “compreensível” que o ti-
tular de uma pasta tenha “uma certa 
preponderância” sobre determina-
dos cargos e funções. “Até porque, 
no caso dos principais assessores do 

ministro, secretários [por exemplo], 
a tendência é que sejam pessoas da 
mais estrita confiança dele. mas há 
bons quadros em todos os partidos”.

Ele informou que uma das pri-
meiras matérias que o Executivo en-
caminhará  ao Congresso será o con-
junto de medidas para aperfeiçoar o 
combate à corrupção, uma promessa 
de campanha de dilma em 2014.

Kátia Abreu de fora
Pepe Vargas manifestou a posi-

ção contrária do governo à aprova-
ção da Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 215/2000, que transfere 
para o Legislativo a prerrogativa de 
demarcação de terras indígenas. Ele 
também afirmou que, como o assun-
to passa por órgãos como o ministé-
rio da Justiça, Fundação Nacional do 
Índio e Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra), a 
ministra da Agricultura, Kátia Abreu, 
não deve participar do debate.

“Como ministra, Kátia Abreu 
não deverá se manifestar em tor-
no dessas questões”, afirmou o 
ministro. Segundo ele, há diferen-
ças na atuação da ministra como 
líder sindical e ministra de Estado. 

A proposta é objeto de polê-
mica entre grupos ligados aos di-
reitos indígenas e produtores ru-
rais, o que impediu a votação do 
tema em uma comissão especial 
no fim de 2014. Este ano, a PEC 
deve ser desarquivada. Pepe Var-
gas disse, ainda, que a proposta 
“não ajuda a criar um ambiente 
que diminua conflitos”. Antes, o 
governo já havia se posicionado 
contrariamente à PEC. 

Cobrança da presidente
A presidente dilma Rousseff 

cobrou explicações sobre a falta 
de luz na última segunda-feira, 19, 
em três regiões do país. de acordo 
com o Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS), ocorreu uma 
falha técnica, mas elas devem ser 
evitadas, afirmou Pepe Vargas. O 
ministro ressaltou, porém, que o 
Brasil não corre risco de apagão:

“Obviamente, a presidente quer 
que todos os setores evitem, o má-
ximo possível, falhas técnicas. O que 
é importante é que não temos risco 
de apagão por causa de falta de ge-
ração e falta de  distribuição como 
ocorreu no passado”, declarou.

Nomeações para segundo escalão 
saem após definição no Congresso

ReLAções INstItuCIONAIs

A Procuradoria-Geral 
da República criou um gru-
po de trabalho para acom-
panhar as denúncias con-
tra políticos envolvidos na 
Operação Lava Jato, da Po-
lícia Federal, que apura um 
esquema de fraudes em lici-

tações e desvio de dinheiro 
da Petrobras.

O grupo será compos-
to por seis procuradores e 
dois promotores, que anali-
sarão os documentos da in-
vestigação fornecidos pelo 
Supremo Tribunal Federal, 
no qual são julgados os po-
líticos com direito a foro 
privilegiado. Pelos próxi-

mos seis meses, os procura-
dores e promotores vão tra-
balhar em cooperação com 
a força-tarefa criada para 
acompanhar o andamento 
processual na Justiça Fede-
ral no Paraná.

Farão parte do grupo os 
procuradores regionais da 
República Douglas Fischer 
e Vladimir Aras, os procu-

radores da República Bruno 
Calabrich, Fabio Coimbra e 
Rodrigo Telles de Souza.

E ainda os promotores 
de Justiça do Ministério 
Público do Distrito Federal 
e Territórios Sergio Fer-
nandes e Wilton Queiroz. O 
coordenador do grupo será 
o procurador regional Dou-
glas Fischer.

PGR cria ‘força-tarefa’ para investigar 
denúncias contra políticos indiciados

OPeRAçÃO LAVA JAtO

Presidente justificou que proposta criaria um “desarranjo” regulatório no setor da aviação civil

Alex Rodrigues
Repórter da Agência Brasil

Paulo Victor Chagas
Repórter da Agência Brasil
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Presidente Dilma vetou 
correção de 6,5% aprovada 
em outra MP em 2013

Governo vai propor ao Congresso
correção de 4,5% na tabela do IR

O ministro-chefe da Se-
cretaria de Relações Institu-
cionais, Pepe Vargas, disse que 
o governo pretende enviar 
nova medida provisória ao 
Congresso Nacional propondo 
correção na tabela do Imposto 
de Renda de 4,5%. Ontem, a 
presidente Dilma Rousseff ve-
tou a correção de 6,5%, apro-
vada em outra medida provi-
sória no ano passado.

Durante café da manhã 
com jornalistas no Palácio 
do Planalto, o ministro infor-
mou que discutiu o assunto 
ontem com a presidente. Fi-
cou decidido, no encontro, 
segundo ele, que nos próxi-
mos dias será encaminhada 
nova MP ao Congresso Na-
cional prevendo o reajuste.

“O governo anunciou a 
sua disposição – que é o que 
cabe, é o espaço fiscal que nós 
temos hoje – de reajustamen-
to da tabela do Imposto de 
Renda de 4,5%”, disse.

Na justificativa publi-
cada no Diário Oficial da 
União,, Dilma defendeu que, 
caso a medida fosse apro-
vada do modo como estava, 
haveria renúncia fiscal de 
R$ 7 bilhões. O Sindicato dos 
Auditores, porém, diz que a 
defasagem na tabela passa 
dos 60% e prejudica contri-
buintes que – de outra forma 
– não declarariam. Segundo 
Pepe Vargas, após apresenta-
da a proposta, que entra em 
vigor assim que editada, será 
avaliado concretamente se há 
possibilidade de um avanço 
na proposta. “Sempre tem 
alguém que diz que pode ser 
melhor. É da vida”.

Na mesma medida pro-
visória, a presidente vetou o 
artigo que previa o refinan-
ciamento das dívidas de enti-
dades desportivas. Pepe Var-
gas disse que Dilma decidiu 
não sancionar o Refis para 
clubes esportivos, neste mo-
mento, em razão do impacto 
fiscal que a medida geraria, 
mas pediu celeridade na dis-
cussão do assunto em busca 
de alternativas. O Refis é um 
programa de renegociação 
de dívidas de contribuintes 
com a União. “A presidente 

Paulo Victor Chagas
Da Agencia Brasil

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) apelou  
ontem ao governo da Indo-
nésia para que restabeleça 
uma moratória suspenden-
do as execuções de conde-
nados à pena de morte e 
faça uma “revisão comple-
ta” de todos os pedidos de 
clemência na direção da co-
mutação das penas. 

Por meio de sua porta-
-voz para Direitos Huma-
nos, Ravina Shamdasani, a 
ONU criticou a execução, no 
fim de semana passado, de 
seis condenados por tráfi-
co de drogas na Indonésia, 
entre eles o brasileiro Mar-
co Archer, apesar de vários 
apelos nacionais e interna-
cionais.

Segundo Ravina, a ONU 
está preocupada com o res-
peito aos processos penais 
no país após o presidente 
da Indonésia, Joko Widodo, 

afirmar publicamente que 
rejeitará todos os pedidos de 
clemência para crimes rela-
cionados a drogas, como fez 
negando o pedido da presi-
dente Dilma Rousseff para 
a substituição da pena dos 
dois brasileiros presos no 
país, um deles, Marco Archer, 
executado no sábado (17). 
No corredor da morte indo-
nésio há mais de 60 conde-
nados à mor-
te por tráfico 
de drogas.

“De acor-
do com o 
Pacto Inter-
nacional so-
bre Direitos 
Civis e Polí-
ticos, que a 
Indonésia ra-
tificou, ‘qual-
quer pessoa 
condenada à 
morte terá o 
direito de pe-
dir indulto ou 
comutação da 

pena’”, ressaltou a porta-voz 
da ONU. “Instamos as autori-
dades indonésias a restabe-
lecer uma moratória sobre 
a pena de morte e proceder 
a uma revisão completa de 
todos os pedidos de perdão 
para a comutação da pena”.

No Sudeste da Ásia, a 
pena de morte é prevista 
para os crimes relaciona-
dos a drogas na Indonésia, 

M a l á s i a , 
Ta i l â n d i a , 
Cingapura e 
Vietnã, onde 
oito pessoas 
foram conde-
nadas hoje à 
pena capital 
por tráfico 
de heroína. A 
ONU também 
apelou ao 
Vietnã para 
considerar a 
e l i m i n a ç ã o 
da pena de 
morte para 
crimes rela-

cionados a drogas e não re-
alizar as execuções. Outros 
países da região, embora 
tenham leis similares, não 
praticam execuções, como 
é o caso do Brunei, desde 
1957, do Laos, desde 1989, 
e de Mianmar, desde 1988.

A ONU ressalta que, de 
acordo com a jurisprudên-
cia internacional dos di-
reitos humanos, a pena de 
morte só pode ser aplicada 
ao crime de assassinato. 
Após a execução de Marco 
Archer, o governo brasilei-
ro chamou a Brasília, para 
consultas, seu embaixador 
em Jacarta, gesto diplomá-
tico em reprovação à deci-
são do governo indonésio.

Na última segunda-fei-
ra, o ministro das Relações 
Exteriores, Mauro Vieira, 
disse que o país fará todo 
o possível para evitar que 
o outro brasileiro no cor-
redor da morte, Rodrigo 
Gularte, também seja exe-
cutado.

vai constituir uma comissão 
interministerial para discutir 
uma proposta que trate das 
finanças dos clubes, dificul-
dades eventuais que estão vi-

venciando, mas também que 
trate sobre a governança clu-
bes de futebol”, declarou.

Pepe Vargas lembrou 
que, no ano passado, foi vota-

do um novo Refis em que os 
clubes poderiam aderir. “Algo 
em torno de 30, 40 clubes 
aderiram a esse Refis”, disse. 
Segundo ele, esse colegiado 

funcionará internamente em 
um primeiro momento mas, 
depois, vai contar com a par-
ticipação dos representantes 
do setor.

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Pepe Vargas, anunciou que o governo vai enviar nova MP ao Congresso

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) reduziu de 
1,4% para 0,3% a previsão 
de crescimento para a econo-
mia brasileira neste ano. Em 
relação a 2016, a estimativa 
foi reduzida de 2,2% para 
1,5%. As projeções foram di-
vulgadas em nova edição da 
publicação Perspectiva Eco-
nômica Mundial (World Eco-
nomic Outlook, em inglês), 
divulgada ontem pelo FMI.

A instituição diminuiu 
também a projeção de cresci-
mento para a economia mun-
dial, de 3,8% para 3,5%, em 
2015. Para o ano que vem, a 
perspectiva de expansão da 
economia do planeta caiu de 
4% para 3,7%.

Na avaliação do FMI, 
a baixa cotação do petró-

leo, a valorização do dólar 
e a depreciação de moedas 
como o euro (Comunidade 
Europeia) e o yen (Japão), o 
crescimento desigual entre 
as principais economias e a 
elevação da taxa de juros em 
importantes países emer-
gentes estão entre os fatores 
que influenciam a nova pers-
pectiva de crescimento para 
o mundo, desde a última pre-
visão de outubro de 2014.

O relatório avalia que 
em muitos países emergen-
tes o espaço das políticas ma-
croeconômicas para apoiar o 
crescimento continua limi-
tado. Segundo o FMI, a que-
da nos preços do petróleo 
pode aliviar a pressão infla-
cionária e as vulnerabilida-
des externas, dando espaço 
para que os bancos centrais 
adiem a política de aumento 
dos juros.

FMI reduz para 0,3% o  
crescimento do Brasil

Joaquim Levy confirma 
participação em fórum

PREVISÃo PARA ESTE Ano

dAVoS-SuÍÇA

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil 

O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, participa, a 
partir de amanhã, em Davos, 
na Suíça, do Fórum Econô-
mico Mundial. O Ministério 
da Fazenda só divulgará a 
agenda de atividades do 
ministro no encontro, que 
ocorre entre 21 e 24 deste 
mês, nos respectivos dias. O 
encontro discutirá as ques-
tões urgentes, como o cres-
cimentoeconômico global, 
instabilidades políticas, de-
sigualdades regionais e se-
gurança pública.

Recentemente, o mi-
nistro informou que procu-
rará no encontro passar a 

imagem de um Brasil com 
economia de grandes recur-
sos e que adota política ma-
croeconômica voltada para 
a concessão de benefícios 
sociais. 

Já o presidente do Ban-
co Central, Alexandre Tom-
bini, que também deverá 
participar do encontro na 
Suíça, permanece em Bra-
sília para a reunião do Co-
mitê de Política Monetária 
do Banco Central (Copom). 
A reunião decide qual será 
a taxa básica de juros no 
Brasil nos próximos 45 dias. 
Atualmente, a taxa básica 
está em 11,75% ao ano.

ONU faz apelo para que a Indonésia 
suspenda execuções de condenados
Danilo Macedo
Repórter da Agência Brasi

A Procuradoria de Paris apre-
sentou ontem em um tribunal, 
para que sejam acusados e deti-
dos, quatro homens suspeitos de 
cumplicidade com os autores dos 
atentados ocorridos na capital 
francesa há pouco mais de uma 
semana. 

Segundo a Procuradoria, 
os suspeitos, de 22, 25, 26 e 28 
anos, forneceram armas e veícu-
los a Amédy Coulibaly, que ma-
tou uma policial no Sul de Paris 
no dia 8 de janeiro e, no dia se-

guinte, fez reféns em um super-
mercado de produtos judaicos 
em Paris. Após matar quatro dos 
reféns, Coulibaly acabou morto 
pela polícia francesa.

Os quatro envolvidos no 
atentado foram detidos na noi-
te de quinta-feira (15). Confor-
me a Procuradoria, o mais velho 
dos suspeitos é amigo de muitos 
anos de Coulibaly. 

A imprensa local também 
informou que vestígios de seu 
DNA foram encontrados em ob-

jetos usados pelo terrorista nos 
ataques.

Além dos quatro suspeitos, 
cuja acusação já foi apresentada 
pela Procuradoria de Paris, cinco 
pessoas foram detidas como par-
te das investigações sobre os ata-
ques terroristas na capital france-
sa. Além da policial e dos quatro 
reféns mortos por Coulibaly, 12 
pessoas foram assassinadas em um 
ataque contra a redação do jornal 
Charlie Hebdo, que havia publica-
do charges do profeta Maomé.

Apresentados envolvidos em ataque
nA FRAnÇA

A ONU criticou 
a execução, no 
último final de 
semana, de seis 
condenados,
incluíndo um 
brasileiro,  
envolvidos em 
tráfico de drogas

FOTOS: Reprodução/Internet
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ATLETISMO

Paraibanas no Bolsa Pódio
Jucilene e Jailma Sales de Lima 
foram indicadas pela CBAt 
para integrarem o programa

Página 22

Miramar de Cabedelo 
quer ser o azarão do 
Campeonato Paraibano

As irmãs Jucilene e Jailma Sales 
de Lima, ambas nascidas em Tape-
roá, interior da Paraíba, foram indi-
cadas ontem pela Superintendência 
de Alto Rendimento da Confedera-
ção Brasileira de Atletismo (CBAt), 
para integrarem o Programa Bolsa 
Pódio do Governo Federal, confor-
me normas aprovadas pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) e o Mi-
nistério do Esporte, dentro do Pla-
no Brasil Medalhas Rio 2016. Além 
delas, outros 25 atletas também 
foram indicados, todos entre os 20 
primeiros do Ranking Olímpico nas 
provas individuais (até três atletas 
por país em cada prova) na tempo-
rada de 2014.

Entraram na lista também os 
atletas do 4x100m e 4x400m - no 
masculino e feminino - que foram 
finalistas no Mundial de Reveza-
mentos das Bahamas e que garan-
tiram a qualificação do Brasil no 
Campeonato Mundial de Atletismo 
da China. Jailma Sales de Lima in-
tegrou a equipe brasileira nas duas 
provas feminina.

“Estamos trabalhando para 
buscar bons resultados e felizes 
por contar com o apoio do Ministé-
rio do Esporte, do COB e dos nos-
sos patrocinadores”, comentou o 
presidente da CBAt, José Antonio 
Martins Fernandes. “Assim, po-
demos proporcionar aos nossos 
atletas a melhor preparação com 
vistas aos Jogos do Rio 2016”, con-
cluiu o dirigente.

As paraibanas por diversas 
vezes têm representado o país em 
competições internacionais, inclu-
sive, participando de Olimpíadas 
e Jogos Pan-Americanos. Elas, a 
exemplo de 2012, deverão estar 
nas Olimpíadas de 2016 no Rio de 
Janeiro. Jucilene Sales compete no 
laçamento de dardo, enquanto sua 
irmã (Jailma) disputa provas de 
4x100 e 4x400 metros.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A Paraíba não terá repre-
sentante na Copa do Brasil de 
Futebol Feminino este ano, 
que começa no próximo dia 4 
de fevereiro. O prazo para a 
indicação à CBF terminou on-
tem, dia 20 de janeiro, e a Fe-
deração Paraibana de Futebol 
não mandou o nome de ne-
nhum clube paraibano para a 
competição. A princípio, o clu-
be deveria ser o campeão de 
2014, mas no ano passado, a 
FPF, sob intervenção, não reali-
zou o Campeonato Paraibano 
Feminino. O diretor Técnico 
da FPF, Antônio Carlos de An-
drade, afirmou que diante do 
problema, e como não houve 

tempo hábil para a realização 
de uma competição seletiva, 
chegou a se pensar em indicar 
a equipe do Kashima, campeã 
paraibana de 2012, mas não 
foi possível.

“Como o prazo terminou 
ontem, e nós não temos ne-
nhuma equipe em atividade 
no momento, não daria mais 
tempo de preparar um time e 
registrar as jogadoras, a tem-
po de participar da competi-
ção. No ano passado, quem 
participou representando a 
Paraíba foi o Botafogo, que 
foi escolhido pelo Ranking Na-
cional de Clubes”, disse Basa.

A Federação Paraibana de 
Futebol já enviou um ofício à 
CBF, comunicando a não par-
ticipação de clubes paraiba-

nos este ano na Copa do Bra-
sil. A entidade admite realizar 
o Campeonato Paraibano de 
2015, no segundo semestre des-
te ano. Segundo o presidente 
da FPF, Amadeu Rodrigues, ele 
já autorizou o departamento 
técnico a viabilizar as disputas, 
e as atletas deverão ter no má-
ximo 23 anos de idade.

A Copa Brasil de 2015 será 
disputada no período de 4 de 
fevereiro a 5 de abril, data da 
final da competição. As dispu-
tas contarão com a participa-
ção de 32 clubes, que serão 
divididos em 16 grupos de 2, 
na primeira fase. O sistema 
será igual aos  anteriores, um 
mata-mata e o time campeão 
terá vaga assegurada na Copa 
Libertadores de 2016.

FPF não indica representante 
do Estado para Copa do Brasil

FUTEBOL FEMININO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Em 2012, o Kashima foi campeão paraibano e, de lá para cá, a federação não realizou mais campeonato estadual

Treze faz amistoso 
hoje contra o CSE-AL

Faltando dez dias para a estreia no Estadual, 
o Treze realiza hoje, às 20h, contra o CSE-AL, no 
Presidente Vargas, o penúltimo amistoso da pré-
temporada. O time encara o Santa Cruz, no dia 1º de 
fevereiro, em seus domínios. Possivelmente a equipe 
fará o último teste no final de semana - falta confirmar 
adversário e local – nos últimos preparativos para o 
Paraibano.  Uma oportunidade de obter a reabilitação 
da derrota para o Globo-RN (2 a 0), no último sábado, 
em Ceará Mirim-RN. O primeiro resultado negativo da 
série de jogos que empatou contra o próprio time 
potiguar (1 a 1) e venceu o São Paulo Alpargatas (10 
a 0) e Força e Luz-RN (1 a 0).

Curtas

CSP enfrenta o Sport 
na Ilha do Retiro, em PE

O CSP fará dois amistosos para realizar 
observações e colocar os jogadores para atuar, 
principalmente os atletas da base. O primeiro desafio 
será hoje, às 16h, diante do Sport do Recife-PE, no CT 
do Leão da Ilha, em Recife-PE. O segundo acontecerá 
na próxima sexta-feira, no mesmo horário, no Estádio 
das Dunas, em Natal-RN. Os confrontos serão para 
movimentar o elenco, aproveitando a folga no Estadual, 
quando o Tigre só voltará a jogar na próxima quarta-
feira (28), diante do Sousa. Apesar da vitória contra o 
Santa Cruz de Santa Rita (2 a 0), na estreia do Paraibano 
o treinador Tazinho pretende colocar atletas da base 
que podem ser aproveitados na disputa.

Atlético-PB testa time 
diante do Barbalha-CE

Insatisfeito com o fraco rendimento da 
equipe na estreia do Paraibano, ao perder para o 
Lucena (3 a 2), no último domingo, no Amigão, 
o Atlético de Cajazeiras enfrenta hoje, às 20h, a 
Barbalha-CE, no Estádio Perpetão. Um teste para 
o treinador Tassiano Gadelha avaliar melhor a 
equipe e fazer mudanças para encarar o Santa 
Cruz de Santa Rita, no próximo domingo, às 16h, 
no Teixeirão. Ele acredita que o pouco tempo de 
treinamento durante a pré-temporada e a falta de 
entrosamento do grupo foram fundamentais para a 
derrota na estreia.   

FoToS: Divulgação

Jailma e Jucilene vivem um dos melhores 
momentos em suas carreiras de atletas, 
residindo no sul do país e integrando 
a seleção Brasileira de Atletismo em 
competições internacionais



Miramar aguarda a estreia e 
promete ser azarão no Estadual
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Equipe de Cabedelo vai
enfrentar o Auto Esporte 
domingo no Almeidão

Curtas

Taça de Mundial
chega ao Brasil

Monza pode ficar
fora da Fórmula-1

CBV e BB celebram
um novo contrato

Brasileiros vão
mal no tênis

SCheidT eM BuSCa da SexTa Medalha olíMpiCa

Faltam menos de cinco meses para 
a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que 
será disputada de 6 de junho a 5 de julho no 
Canadá. Para aquecer a torcida dos países 
que participarão do torneio, a FIFA faz um 
tour com o troféu por algumas nações. Hoje o 
troféu estará no Brasil na sede da Federação 
Paulista a partir das 10h.

O contrato de Monza com a F1 se 
encerra em 2016 e, sem uma renovação 
com a categoria comandada por Bernie 
Ecclestone, já se trabalha com um plano 
B que vai manter o complexo operante, 
assegurou o diretor Francesco Ferri.  Ele 
afirmou que o GP da Itália não é essencial 
para a manutenção de Monza.

O segundo dia do Aberto da 
Austrália de Tênis mostrou que a 
'maldição' brasileira em Melbourne 
continua. Thomaz Bellucci e João Souza, 
o Feijão', bem que tentaram quebrar com 
a sina de eliminações precoces. Mas não 
deu. Foram derrotados logo na primeira 
rodada e deixaram o país ficar sem 
representantes na chave de simples. 
Saudades do Guga.

Atemporada 2015 promete ser intensa para Robert Scheidt. Em busca da sexta medalha olímpica, o velejador começou 
a temporada embarcando nessa terça-feira para os Estados Unidos, aonde disputa no fim do mês a segunda etapa da 
Copa do Mundo, em Miami. No meio do ano ele terá duas competições em sequência no Canadá. De 29 de junho a 8 de 

julho, disputa o Mundial de Laser em Kingston. Apenas quatro dias depois, segue para os Jogos Pan-Americanos de Toronto. 
Dono de cinco medalhas olímpicas e 14 títulos mundiais, entre as classes Laser e Star, Scheidt inicia a temporada em Miami, 
na etapa americana da Copa do Mundo de Vela. A competição será entre os dias 26 e 31.

A Confederação Brasileira de 
Voleibol anunciou, na última segunda-feira, 
a manutenção do patrocínio do Banco do 
Brasil. O contrato foi celebrado após a 
assinatura de um aditivo . Entre as novas 
medidas estão a definição de parâmetros 
na destinação do bônus de performance , 
criação da ouvidoria e o compromisso de 
buscar ressarcir  valores pagos de serviços 
sem comprovação de execução.

Jones se dopou
em uma festa

Depois de declarar em um trailer de 
uma entrevista dizendo que “não era viciado 
em cocaína”, o bate-papo completo de Jon 
Jones com o canal Fox Sports 1 foi ao ar 
nessa segunda-feira. Ao falar sobre o teste 
realizado em 4 de dezembro do ano passado 
que apontou o uso da droga, o atual campeão 
meio-pesado do UFC reforçou que não sofre 
com o vício, disse que usou a subtância em 
uma festa e esclareceu por que saiu da rea-
bilitação contra as drogas apenas 24 horas 
depois de sua entrada. “Não tenho desculpa. 
Eu basicamente usei em uma festa. Acho que 
seria covarde tentar usar razões elaboradas 
ou culpar algo. Nem vou culpar amigos ou 
pressão e estresse, nada. Mas posso dizer 
que estraguei tudo. Não foi um erro. Não 
posso chamar de erro, necessariamente, pois 
tomei essa decisão conscientemente. A noite 
em que usei, não há desculpa. Não sei o que 
me veio na cabeça para fazer uma escolha 
tão pobre. Mas eu a fiz, e agora vivo com ela” 
desabafou o americano.

O presidente da Confede-
ração Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA), Coaracy 
Nunes, afirmou que a entidade 
não medirá esforços para ten-
tar livrar o atleta João Gomes 
Junior de uma suspensão após 
ter sido flagrado em exame an-
tidoping durante a disputa do 
Campeonato Mundial de Nata-
ção em piscina curta de 2014, 
em Doha. O nadador de 28 anos 
foi flagrado com um diurético 
cujo nome não foi divulgado. 
A Federação Internacional de 
Natação (Fina) trata o caso em 
sigilo.

"Já colocamos nosso advo-
gado Marcelo Franklin no caso. 
Ele vai tomar todas as provi-
dências. Faremos todo esforço 
para livar o atleta da suspen-
são, não tenha dúvida nenhu-
ma. A gente sempre mantém 
esperança que tudo se resolva 
da melhor maneira. Houve ca-
sos em que atletas foram ape-
nas advertidos. Ele nunca teve 
nenhum caso de doping em sua 
vida", afirmou Coaracy em en-
trevista ao SporTV.

Pelo novo código mundial 
antidoping, João Gomes Junior 
pode ser suspenso por quatro 

anos caso seja considerado 
culpado. Entretanto, até o ano 
passado (data da realização do 
torneio), a pena máxima era de 
dois.

Na entrevista Coaracy 
também taxou como um in-
fortúnio o nadador ter testado 
positivo.

"O atleta está muito triste 
e decepcionado. É um atleta de 
grande nível. A CBDA lamen-
ta profundamente. É um azar 
incrível. Não pensávamos que 
pudesse ocorrer um fato tão sé-
rio quanto este que ocorreu em 
Doha", disse Coaracy.

Com a confirmação do do-
ping, o Brasil deve perder três 
das sete medalhas de ouro ga-
nha no mundial. Desta forma, 
cairia do topo da tabela de clas-
sificação para o quinto lugar. 
João Gomes Junior nadou as 
eliminatórias dos 4x50m me-
dley, 4x100m medley e 4x50m 
medley misto.

"O impacto foi muito gran-
de mesmo, porque foi a melhor 
e mais competente atuação na 
história da natação brasileira. 
Estávamos muito felizes com o 
título que a Fina nos deu", afir-
mou Coaracy.

O Campeonato Paraiba-
no começou mais cedo para 
sete clubes, mas um deles 
ainda não estreou, folgou 
na primeira rodada. Trata-
se do Miramar, que volta à 
Primeira Divisão do Futebol 
estadual, após ter sido vice-
campeão da Segunda Divisão 
no ano passado. A equipe es-
treia na competição no pró-
ximo domingo, contra o Auto 
Esporte, às 16h, no Estádio 
Almeidão.  Se depender do 
desejo da diretoria, o clube 
não voltará mais para a Se-
gunda Divisão e ficará entre 
os primeiros colocados este 
ano.

"Nós estamos traba-
lhando em silêncio para 
surpreender. Fizemos um 
elenco bom e barato, com 
jogadores conhecidos do fu-
tebol paraibano, mais alguns 
reforços do futebol paulista e 
uma garotada muito boa que 
veio das categorias de base. 
Temos certeza que vamos 
fazer bonito na competição", 
disse Ailton Brabo, presiden-
te do Miramar.

Após anunciar a contra-
tação do técnico Neto Ma-
radona, o Miramar acabou 
mesmo fechando foi com Gi-
vanildo Silva, que era técnico 
das divisões de base do Mogi 

Mirim. Foi ele o responsável pela 
contratação do zagueiro Lenil-
son, que veio do Linense-SP, e 
do atacante Tel, que estava na 
União Barbarense-SP. Além 
destes jogadores vindo do 
futebol paulista, o Miramar 
contratou o atacante Evandro 
e o volante Djavan, ambos do 

Botafogo, o experiente Nino 
Paraíba, para o meio campo, e 
o goleiro Roberto, que estava 
no Ceará.

Hoje, o técnico Givanil-
do vai comandar o primeiro 
coletivo da semana, quando 
começará a definir o time 
titular que vai enfrentar o 

Auto Esporte, mas a defini-
ção final só sairá no treino 
apronto de sexta-feira, no 
Juracisão. Até o momento, 
a equipe realizou apenas 
jogos-treinos com equipes 
amadoras. Venceu a seleção 
de Bayeux, por 4 a 0, uma 
seleção de Pernambuco, por 

2 a 0, e a seleção de Lucena, 
que participa da Copa Rural, 
por 2 a 1.

Para o presidente Ailton 
Brabo, o jogo contra o Auto 
Esporte se tornou ainda mais 
difícil, depois da derrota do 
Alvirrubro para o Sousa, na 
estreia. "Agora eles virão com 

tudo para cima de nós. Mas va-
mos saber segurar a pressão 
e usar isto justamente como 
arma para contra-atacar o ad-
versário e tirar proveito desta 
situação para começar com 
o pé direito a competição", 
disse o dirigente, mostrando 
muito otimismo.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Comissão técnica do Miramar conversa com os jogadores sobre a importância do primeiro jogo da equipe no Campeonato Paraibano de 2015, domingo, contra o Auto

A CBDA fará de tudo para livrar o atleta João Gomes de suspensão

FoTo: Carlinhus Marques/divulgação

FoTo: Reprodução/internet

FoTo: Reprodução/internet

FoTo: Reprodução/internet

Brasil pode perder medalhas por doping



Espanhol é o melhor do mundo
campeonatos

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 21 de janeiro de 2015

Campeonato Brasileiro 
é apenas o sexto 
colocado na pesquisa

Tinha de ser em um feriado. Em 20 de 
janeiro de 1983, o Dia de São Sebastião, 
padroeiro do Rio de Janeiro, Garrincha 
morreu. Em uma clínica de Laranjeiras, na 
cidade em que fez a alegria de torcedores 
de todas as camisas, vítima de complica-
ções resultantes do alcoolismo, o único ad-
versário que conseguiu pará-lo.

Garrincha jogou em vários clubes, en-
tre eles Corinthians e Flamengo - nos dois 
já em precárias condições físicas -, mas foi 
no Botafogo que ele mostrou toda a sua ge-
nialidade.  A ponto de, mesmo sendo pro-
tagonista de vitórias espetaculares sobre 
os rivais - como foram os jogos decisivos 
do Campeonato Carioca de 1957, com go-
leada de 6 a 2 sobre o Fluminense, e nos 3 
a 0 de 1962, em cima do Flamengo -, ainda 
assim ser querido pelos torcedores desses 
e de outros clubes.

O ano de 1962, aliás, marcou o auge 
da sua carreira. Foi quando conquistou 
o bicampeonato mundial pelo Brasil, na 
Copa do Mundo do Chile, e o bicampeo-
nato estadual na já citada vitória de 3 a 0 
sobre o Flamengo. Para muitos este jogo, 
disputado no dia 18 de dezembro daquele 
ano, foi a melhor e ao mesmo tempo a últi-
ma grande atuação de Garrincha.

Em tarde inspirada, desmontou o 
sistema defensivo armado para anulá-lo. 
O cenário não poderia ser outro: o Mara-
canã, o palco onde fez o que bem entendeu 
com todos os seus marcadores  

Dribles em um campo de terra  
Manuel dos Santos, o Mané das Per-

nas Tortas, nasceu no dia 28 de outubro de 
1933 na pequena localidade de Pau Grande, 
pertencente a um distrito de Magé, que aca-
baria conhecida em todo o mundo e visita-
da por turistas devido ao seu filho genial.

Foi em Pau Grande, em um campinho 
de terra batida, em um barranco perto da 

sua casa, que Garrincha deu seus primei-
ro dribles e aprontava com os adversários 
sem deixar a bola cair ribanceira abaixo.

Também lá, em Pau Grande fincada 
aos pés da Serra dos Órgãos, Garrincha 
praticava o seu segundo esporte favorito: 
caçar passarinhos mata adentro, na com-
panhia dos inseparáveis amigos Pincel, 
Swing e Malvino.

Malvino, com a perda de Garrincha, 
passou a viver das recordações, de contar 
histórias sobre o Mané que ele tinha como 
irmão. 

“Como eu era Flamengo, ele gostava 
de me provocar. Na véspera do clássico, 
ele dizia: "Malvino, amanhã eu vou brincar 
com meu amigo Jordan".

(Jordan era o lateral esquerdo do Fla-
mengo, tido como o marcador mais leal 
que Garrincha teve pela frente, mas que, 
como todos os outros, sofria com os dri-
bles do camisa 7 do Botafogo).

Simples, nascido, criado e sem nun-
ca ter saído de Pau Grande, Malvino tinha 
uma versão em que expressava toda a sua 
pureza de opinião sobre a morte do amigo.

“O mal dele foi ter saído de Pau Gran-
de, ter se mudado para o Rio. Se ele conti-
nuasse aqui, estava vivo até hoje”.  

Malvino conta que, mesmo quando 
morava no Rio de Janeiro, já ídolo dos 
brasileiros. Garrincha não se esquecia 
de visitá-lo - e a Pincel e Swing - em Pau 
Grande.

“Ele tinha um fusca novinho. Quando 
entrava na cidade, era uma correria só, 
todo mundo atrás. E fazia questão de dar 
uma volta no carro com a gente”.

Garrincha foi embora e deixou Malvi-
no com suas histórias. Hoje, faz 32 anos da 
sua morte.

 

O Campeonato Espanhol 
voltou a ser apontado 
como o melhor do mun-
do no ano, como já havia 
acontecido em 2013 e on-
tem a Federação Interna-
cional de História e Esta-
tística do Futebol (IFFHS) 
divulgou a lista que tem o 
Brasileiro na sexta posição 
e o Espanhol novamente 
no topo.

O 'Primera División de 
España', como a competição 
é denominada oficialmente, 
conquistou 1.259 pontos, em 
ranking que leva em conta os 
desempenhos nacionais (in-
cluindo as Copas), continen-
tais e intercontinentias dos 
clubes de cada país.

Logo atrás, até de ma-
neira surpreendente, apa-
rece o Campeonato Italiano, 
com 998 pontos, duas posi-
ções acima do ano passado, 
com a competição tendo 
superado o Campeonato In-
glês, inclusive, que teve que-
da do segundo para o tercei-
ro lugar.

O quarto melhor cam-

Flamengo e Vasco se en-
frentam hoje, às 22h (de Brasí-
lia), em Manaus. A partida pelo 
Torneio Super Series marca 
o reencontro dos adversários 
históricos e acirra a rivalidade 
no início da temporada. A guer-
ra nos bastidores foi declarada 
desde que o presidente Eurico 
Miranda venceu a eleição para 
comandar o Cruzmaltino até 
2017.

O polêmico dirigente re-
tornou ao poder e apostou na 
velha estratégia de provocar o 
Rubro-Negro. Em sua análise, 

ao fomentar esta rivalidade 
ele angariou investimentos ao 
Vasco. O cartola parte do prin-
cípio que colocar o Cruzmalti-
no como o "principal rival" do 
clube de maior torcida do Bra-
sil traz poder de barganha em 
negociações.

Em pouco menos de dois 
meses na presidência já foram 
algumas alfinetadas. Umas em 
tom de brincadeira e outras 
através de medidas para preju-
dicar o Flamengo. Numa delas, 
por exemplo, solicitou ao pre-
feito do Rio de Janeiro, Eduar-

do Paes, para vetar o Projeto 
Rubro-Negro de construção de 
um ginásio poliesportivo na 
sede da Gávea.

Em outra frente, Eurico 
atua nos bastidores para rene-
gociar a divisão de cotas de di-
reitos de televisão. Chamando 
de "espanholização", ele acha 
injusta a fórmula atual, onde 
Flamengo e Corinthians rece-
bem bem mais do que Vasco e 
demais clubes.

Com o presidente da Ferj 
(Federação de Futebol do Rio 
de Janeiro), Rubens Lopes, 

como braço direito, Eurico fez 
valer a força política e implan-
tou ao seu modo os preços dos 
ingressos para o Campeonato 
Carioca, colocando-os com va-
lores mais populares, algo que 
não foi de encontro ao desejo 
da dupla Fla-Flu, que gostaria 
de privilegiar os sócios-torce-
dores.

O episódio caiu como uma 
bomba na relação entre os clu-
bes. Os dirigentes rubro-negros 
prometem uma longa bata-
lha contra Eurico e descartam 
qualquer tipo de relação.

clássico cearense
é adiado na copa ne

Os torcedores de Ceará e Fortaleza 
que esperavam pelo primeiro Clássico-Rei 
do ano terão que aguardar um pouco mais. 
Isso porque o duelo, que marcaria a abertura 
da Copa do Nordeste, foi adiado.  Nessa 
segunda-feira, a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) comunicou que a partida, que 
estava marcada para o dia 3 de fevereiro 
(terça-feira), mudou para o dia 4 de fevereiro 
(quarta-feira). O horário também sofreu 
alteração. Anteriormente marcado para 
as 21h, o jogo agora será às 21h20min 
(horário de Fortaleza). O local foi mantido, 
permanecendo na Arena Castelão. Segundo 
a CBF, a mudança foi uma solicitação da 
emissora de TV detentora dos direitos de 
transmissão da competição. Ceará e Fortaleza 
estão no Grupo D da Copa do Nordeste com 
Botafogo/PB e River/PI.

Curta

Clássico carioca acontece hoje em Manaus
FLAMENGO X VASCO

MEMóriA 

Há 32 anos morria o gênio das pernas tortas

GaRRIncHa JoGoU peLo tReZe, BotaFoGo e espoRte De patos

O Campeonato Espanhol, pelo segundo ano consecutivo, é eleito o  melhor de todos no mundo, enquanto o Brasileirão aparece em 6o

Garrincha entortando um de seus tantos  marcadores como a camisa do Botafogo carioca

Ontem completou 32 anos da morte do gênio das pernas tortas. Aquele ponta direita que encantou o 
mundo e se tornou num dos maiores craques do futebol brasileiro. Bicampeão mundial pela Seleção 
Brasileira e de tantos títulos pelo glorioso Botafogo do Rio. Para a alegria dos paraibanos, Garrincha 

mostrou a sua arte em terras tabajaras atuando com a camisa do Galo da Borborema (foto), no Presi-
dente Vargas, em amistoso contra a Seleção da Romênia, em 1968; com a do Botafogo, na Graça, em 1973 
diante do Maguary-CE; e ainda pelo Esporte de Patos, também em 1973, no José Cavalcante. 

FONTE: “Pelos olhos de Malvino”, matéria de Luiz Augus-
to Nunes publicada no Jornal do Brasil em 25 de outubro 
de 2003.

Os dez maiores torneios

peonato do mundo para a 
IFFHS é o Argentino, que 
desbancou o Alemão e o 
Brasileiro, terceiro e quin-
to colocados em 2013. Na 
sequência aparecem os tor-
neios nacionais de França, 
Portugal, Colômbia e Para-
guai, fechando o 'top-10'.

1 - Espanhol 1.259 pontos
 2 - Italiano 998
 3 - Inglês 958.
 4 - Argentino 938
 5 - Alemão 912

 6 - Brasileiro 893
 7 - Francês 871
 8 - Português 758
 9 - Colombiano 697
10.- Paraguaio 671

Fotos: Reprodução
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Titulo: DUP VEN MER INDR$413,14
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001916
Responsavel.: GRAZIELA ROB S B NUNES MACH ME
CPF/CNPJ: 853422201-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$280,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003943
Responsavel.: INFRA TECNOLOGIA E SEGURANCA
CPF/CNPJ: 019271092/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001892
Responsavel.: INDUSTRIA ALIANCA INTERTRAVADO 
E MA
CPF/CNPJ: 011319776/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$360,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003737
Responsavel.: JOSE LAUDELINO DUARTE DE LIMA
CPF/CNPJ: 054451734-29
Titulo: DUP PRES SER INR$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003458
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$758,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004117
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$762,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002011
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS X A DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 260762844-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.582,09
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002563
Responsavel.: PLANO ENGENHARIA E INCORP LTDA
CPF/CNPJ: 005477474/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.599,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001358
Responsavel.: PLANO ENGENHARIA E INCORP LTDA
CPF/CNPJ: 005477474/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$534,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001453
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$170,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003419
Responsavel.: THIAGO BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 015257208/0001-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003859
Responsavel.: THIAGO BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 015257208/0001-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.560,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003852
Responsavel.: TIAGO BRUNO QUEIROGA GOMES
CPF/CNPJ: 074575204-73
Titulo: DUP VEN MER INDR$735,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002961
Responsavel.: THIAGO FERNANDO PEREIRA TEI-
XEIRA MA
CPF/CNPJ: 018054282/0001-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$291,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002531

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,21/01/2015
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.: ALINE SOARES DIAS
CPF/CNPJ: 702343292-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$150,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000499
Responsavel.: ANTONIO BENTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 219445984-72
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$123,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002641
Responsavel.: ALINE DE FARIAS
CPF/CNPJ: 082387884-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$298,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003792
Responsavel.: ALYSSON GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 065147414-01
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$145,45
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002628
Responsavel.: ALICERCE CONST. E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002461
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.252,43
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003872
Responsavel.: CONSTRUSONHOS CONST. E ADMINIS
CPF/CNPJ: 013486052/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$222,84
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003332
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ: 017907797/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$155,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072149
Responsavel.: DIRCEU ARNOUD FILHO
CPF/CNPJ: 308355694-20
Titulo: DUP PRES SER INR$220,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001900
Responsavel.: DANIELLE DE L M BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 019159021/0001-82
Titulo: DUP PRES SER INR$256,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003037
Responsavel.: DANIELLE AQUINO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 082292344-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$242,64
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003940
Responsavel.: ELIAS FIALHO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 108887304-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$150,47
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001591
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO D DO NASCI
CPF/CNPJ: 005630365/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$614,76
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001466
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO DANTAS DO
CPF/CNPJ: 005630365/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 81,71
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001447
Responsavel.: FABYO A UGUSTO W DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 102666564-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$179,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001526
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
CPF/CNPJ: 374394644-00

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004042
Responsavel.: EDGAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012998544-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$188,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004059
Responsavel.: EMIL MELQUIADES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 014728454/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 75,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003507
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$737,01
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003373
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$565,11
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003367
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$934,23
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003394
Responsavel.: J L 2 COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 015179632/0001-31
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.709,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000196
Responsavel.: JPA MANUTENCAO DE AERONAVES 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 018211493/0001-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.054,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004132
Responsavel.: LJL CONSTRUCOES E IN. LOCACOES
CPF/CNPJ: 007698967/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$920,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003701
Responsavel.: MARCIANA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 012695308/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.910,24
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003188
Responsavel.: MARCIANA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 012695308/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.912,24
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003168
Responsavel.: MARCIANA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 012695308/0001-88
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.912,24
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003179
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS FERNANDES 
RIBEIRO
CPF/CNPJ: 011527610/0001-64
Titulo: DUP VEN MER INDR$269,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004071
Responsavel.: MASTER MIX COMERCIO DE DES-
CARTAVEIS
CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.358,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003098
Responsavel.: POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI 
LTDA-
CPF/CNPJ: 004227132/0001-01
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.300,07
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002582
Responsavel.: RENATE CRISTINE DE NEGREIROS ME
CPF/CNPJ: 004145788/0001-85
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.864,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004162
Responsavel.: TERRAMAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007199187/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.285,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004144
Responsavel.: YGARACHE NICACIO SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 015059217/0001-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$563,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004040
Responsavel.: CONSBRASIL CONSTRUTORA BRA-
SIL LTDA
CPF/CNPJ: 003086586/0001-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.139,63
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071642

Em razao de que os supracitados devedores 
naoforam 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 juridicasacima citadas a virem pagar, ou 
darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. Oficio 
de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,21/01/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

Responsavel.: ACRECIO SOUSA DE LIMA 00753652
CPF/CNPJ: 011895340/0001-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$257,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003336
Responsavel.: ADAUTO DE SA SOARES - ME
CPF/CNPJ: 014264377/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$242,68
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004225
Responsavel.: ADEMAR TARGINO RAMOS
CPF/CNPJ: 112227434-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$134,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002637
Responsavel.: ANA MARIA FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 012806173/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$127,19
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002666
Responsavel.: ANA MARIA FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 012806173/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$127,19
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002667
Responsavel.: ARIOSVALDO BISPO DA SILVA
CPF/CNPJ: 010994203/0001-02
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$130,02
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002704
Responsavel.: ARIOSVALDO BISPO DA SILVA
CPF/CNPJ: 010994203/0001-02
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$134,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002705
Responsavel.: ARLEIDE MARIA GAMA XAVIER
CPF/CNPJ: 368951724-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$146,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004053
Responsavel.: BAZAART COMERCIO VAR. DE 
MOVEIS E D
CPF/CNPJ: 011909426/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.115,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002336
Responsavel.: BR CENTER MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 003614975/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$509,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003072
Responsavel.: BRASMAR CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 013683570/0001-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003565
Responsavel.: BRASMAR CONTRUCOES EI.LTDA
CPF/CNPJ: 013683570/0001-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003668
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO PVC
CPF/CNPJ: 018208493/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$769,50
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003233
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO PVC
CPF/CNPJ: 018208493/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.990,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003234
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO PVC
CPF/CNPJ: 018208493/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$8.524,80
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003235
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO PVC
CPF/CNPJ: 018208493/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.455,20
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003237
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO PVC
CPF/CNPJ: 018208493/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.105,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003238
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO PVC
CPF/CNPJ: 018208493/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.729,60
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003240
Responsavel.: CORDEIRO E FRIOS LATICINIOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 008747493/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$642,78
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
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“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

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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Resultado da LICITAÇÃO
Tomada de Preços n. 034/2014
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, no 

uso de suas atribuições legais, Torna Público; a população de ITABAIANA e a quem interessar possa 
que; Licitação que ocorreu na A a a a A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de 
suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de ITABAIANA e para quem inte-
ressar que após abertura e análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião 
ocorrida em 19 de Janeiro de 2014 as 11:00hs, que teve como objeto a  AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS 
PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, chegou-se a conclusão que para atender 
o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e alterações e 
demais normas inerentes a espécie,  foi vencedor a empresa AUTO POSTO MISTURAO LTDA, CNPJ: 
01.555.766/0001-03, nos lotes I, II e III, no valor total de R$ 635.359,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco 
Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais).

ITABAIANA, 19 de JANEIRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE’

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Resultado da LICITAÇÃO
Tomada de Preços n. 035/2014
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, no 

uso de suas atribuições legais, Torna Público; a população de ITABAIANA e a quem interessar possa 
que; Licitação que ocorreu na A a a a A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de 
suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de ITABAIANA e para quem inte-
ressar que após abertura e análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião 
ocorrida em 19 de Janeiro de 2014 as 14:00hs, que teve como objeto a  AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS 
PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, chegou-se a conclusão que para 
atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie,  foi vencedor a empresa AUTO POSTO MISTURAO 
LTDA, CNPJ: 01.555.766/0001-03, nos Lotes I, II e II, no valor total de R$ 351.750,00 (Seiscentos e 
Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais).

ITABAIANA, 19 de JANEIRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE’

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Resultado da LICITAÇÃO
Tomada de Preços n. 036/2014
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ITABAIANA, no uso 

de suas atribuições legais, Torna Público; a população de ITABAIANA e a quem interessar possa que; 
Licitação que ocorreu na A a a a A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas 
atribuições Torna Público para o conhecimento da população de ITABAIANA e para quem interessar que 
após abertura e análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 19 
de Janeiro de 2014 as 15:00hs, que teve como objeto a  AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍ-
VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A 
FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, chegou-se a conclusão que para atender 
o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e alterações e 
demais normas inerentes a espécie,  foi vencedor a empresa AUTO POSTO MISTURAO LTDA, CNPJ: 
01.555.766/0001-03, nos Lotes I, II e III, no valor total de R$ 102.795,00 (Cento e Dois Mil, Setecentos 
e Noventa e Cinco Reais).

ITABAIANA, 19 de JANEIRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE’

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFES-
SORES DA REDE MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2014. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios/PAR/BRASIL CARINHOSO/EDUCAÇÃO INFANTIL: 05.00 - 12.361.0018.2023 
- 12.361.0018.2025 - 12.361.0018.2026 - 12.361.0021.2031 - 3.3.90.39.01 - Outros serv. de terceiros 
pessoa jurídica. VIGÊNCIA: 2 (dois) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia 
da Traição e:

MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES – CNPJ: 14.600.206/0001-67 – VALOR CONTRATADO: 
R$ 75.847,50 (setenta e cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) - CT Nº 
0185/2014 - 24.12.14.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
Prefeito 

 
PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação do Artista “ALCEU VALENÇA”, para se apresentar na tradicional Festa de 

Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2015. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima 
– Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2015. DOTAÇÃO: 
09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo a Ativi-
dades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA – CT Nº 00018/2015 – 15.01.2015 - R$ 70.000,00 – Setenta Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2015.
OBJETO: Contratação do Artista “ALCEU VALENÇA”, para se apresentar na tradicional Festa de 

Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/01/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00007/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2015, 
que objetiva: Contratação do Artista “ALCEU VALENÇA”, para se apresentar na tradicional Festa 
de Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2015, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MV 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CNPJ: 07.422.115/0001-13 - R$ 70.000,00 – Setenta Mil Reais.

Guarabira - PB, 14 de Janeiro de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

TUBOS TABAJARA S/A- TUBASA
CNPJ 12.683.587/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
São convocados os Senhores acionistas a se reunirem em Assem¬bléia Geral Ordinária e extra-

ordinária, no dia 30 de Janeiro de 2015, às 10 horas. Na sede social da empresa, à Rua  Capitão 
José Rodrigues do O, 1151, ST 35 BL 36 LT 1334, Distrito Industrial de João Pessoa-Paraíba.A fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
- a) Distituição do Conselho de Administração.b) Eleger os membros da diretoria, com mandatos no 
triênio.c)  Ofeta de ações, e direito de preferência, por acionistas.d) Alteração do estatuto social.e) 
Tratar de outras matérias de interesses.Continuam à disposição dos Srs. Acionistas os documentos 
a que se refere a  pauta acima da ordem do dia.

João Pessoa, 15 de Janeiro de 2015
Carlos Alberto Alves da Silva

Presidente do conselho de administração

ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA DA  COMUNIDADE INDIGENA 
DO MUNICPIO DE MARCAÇÃO.

Aviso de licitação – Tomada de Preços
Torna público  que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Trav. 

Manoel Leandro da Silva, 49 Centro, Cep 58.294-000, Marcação – PB, às 14:00 horas do dia 23 
de janeiro de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para compra de 
um veículo do tipo utilitário.

Marcação – PB 20 de janeiro de 2015.
José Carlos Félix de Morais

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustíveis. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 19 de Janeiro de 2015.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Refeições. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 19 de Janeiro de 2015.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2015
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, NO USO DE SUAS ATRIBUI-

ÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS POR LEI, TORNA PÚBLICO, A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2015, 
ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COM O SEGUINTE OBJETO: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
RURAL FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA PNAE/FNDE – MERENDA ESCOLAR DO 
ENSINO FUNDAMENTAL.

A ABERTURA DAS PROPOSTAS ACONTECERÁ NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015, ÀS 
09:00 HORAS.

MAIORES INFORMAÇÕES, NA SALA DE REUNIÕES DA CPL, SITA À RUA EPITÁCIO PESSOA-
–S/N– 1º ANDAR – CENTRO – AREIA – PB. 

AREIA, 19 DE JANEIRO DE 2015.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA

AVISO ABERTURA DE CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2015
OBJETIVO: Credenciamento de farmácia para fornecimento parcelado de medicamentos que 

não constam no rol da farmácia básica e para atender os casos especiais e urgentes, destinados 
as pessoas carentes do município, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital A 
reunião será no dia 05 de Fevereiro de 2014, ás 08:30, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000

Vista Serrana - PB, 19 de Janeiro de 2015.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fins de fornecimento parcelado de órtese e prótese, a 

cargo da Secretaria de Saúde do Município de Patos-(PB).
ABERTURA: 03/02/2015 ás 09h: 00min (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 20 de janeiro de 2015.
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcela de Combustíveis para o abastecimento da Frota municipal de São 

João do Rio do Peixe.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS, FUNDEB, FNDE, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FNS, 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS, 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00006/2015 - 19.01.15 - J.R.PIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME - R$ 

1.132.900,00.
 

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2014
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORA-
TÓRIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 184/2014. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3307-1031.Email: cpl.caraubas@gmail.com

Caraubas - PB, 19 de Janeiro de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição Parcela de 
Combustíveis para o abastecimento da Frota municipal de São João do Rio do Peixe; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: J.R.PIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO 
ME - R$ 1.132.900,00.

São João Rio do Peixe - PB, 19 de Janeiro de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: Contratação de Pessoa(s) 
Física para locação de veículos e transporte escolar destinados ao atendimento das; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Natuba - PB, 21 de Janeiro de 2015
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO -

Prefeito
 

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00002/2015.OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Física para 

locação de veículos e transporte escolar destinados ao atendimento das.ABERTURA: 16/01/2015 
as 11:00 horas.JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.DATA: 21/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTIVEIS DERIVADO DE PETROLEO. 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, 21 de Janeiro de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos para 
atender as necessidades dos usuários do Sistema Municipal de Saúde - Esperança/PB. 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
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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2015
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviço volante (carro de som) e (mini trio) em 

acompanhamento em atos públicos, destinados as diversas secretarias do município de Patos-PB.
 ABERTURA: 02/02/2015 ás 09h30min (horário Local)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 20 de janeiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE CANCELAMENTO
Pregão Presencial nº  07/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS, por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 

002/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento as Leis 
8.666/93 e 10.520/2002, o CANCELAMENTO do Processo Licitatório acima citado, para fins de 
reformulação do Termo de Referência.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo 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, 20 de janeiro de 2015.
MERYELLE D’ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fins de fornecimento parcelado de órtese e prótese, a 

cargo da Secretaria de Saúde do Município de Patos-(PB).
ABERTURA: 03/02/2015 ás 09h: 00min (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 20 de janeiro de 2015.
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de centrais e linhas 

telefônicas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal Patos-PB.
ABERTURA: 02/02/2015 ás 15h00min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos  - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS:  0(xx) 83-3423-3610 – ramal 212   E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos -(PB), 20 de janeiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de centrais e linhas 

telefônicas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal Patos-PB.
ABERTURA: 02/02/2015 ás 15h00min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos  - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS:  0(xx) 83-3423-3610 – ramal 212   E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos -(PB), 20 de janeiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015, no dia 03 de Fevereiro de 
2015 às 09h00min, horário local, que tem como objetivo Aquisição, material de limpeza para uso 
geral do município e de gêneros alimentícios, para prover o setor de Merenda Escolar, Brasil Alfa-
betizado e demais programas sociais existentes no município de Monte Horebe – PB, como: PETI, 
PRO-jovem, CRAS, e doação dos respectivos gêneros, conforme descritos e especificados no 
ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 20 de Janeiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015, no dia 03 de Fevereiro de 2015 
às 10:00 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO 
USO DESTE MUNICIPIO, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os 
interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 20 de Janeiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015, no dia 03 de Fevereiro de 
2015 às 10:30 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO EM 
GERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO, conforme descritos e especificados no 
ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 20 de Janeiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comuni-

car aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, no dia 03 de Fevereiro 
de 2015 às 11:00 horas,  que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL DA AREA DE ENGENHRIA, 
PARA PRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO., conforme descritos e especificados no ANE-
XO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 20 de Janeiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015, no dia 03 de Fevereiro de 
2015 às 11:30 horas,  que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS ACOPLADOS COM GRADE ARADORA, 
DESTINADOS AO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO., 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão 
retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 20 de Janeiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015, no dia 03 de Fevereiro de 2015 
às 12:00 horas,  que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROÇO 
MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO., conforme descritos e especificados no 
ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 20 de Janeiro de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

Publicação por incorreção
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
OBJETIVO: aquisição parcelada de combustíveis, e seus derivados destinados às atividades 

do município, conforme especificações do edital e seus anexos,
Onde se lê: abertura 28 de janeiro de 2015 as 08:30 horas.
Leia- se corretamente 02 de Fevereiro de 2015 as 08:30 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Matureia, PB 08 de Janeiro de 2015.

Denis Maia Silvino
Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
OBJETIVO: Contratação de uma empresa para colocar a disposição de todas as secretarias 

deste município, através de meios digitais de transmissão de informações via rádio, seus serviços 
de acesso e o uso pela CONTRATANTE dos serviços acesso à rede municipal internet em LINK 
DEDICADO para todos os endereços relacionados no Anexo I deste edital.

ABERTURA: 02 de Fevereiro de 2015  as 09:40:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB 19 de Janeiro de 2015

Denis Maia Silvino
Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014
Objetivo Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis ( carnes ,frutas e verduras) 

destinados a merenda escolar municipal e demais atividades das secretarias conforme termo de 
referencia em anexo I do edital

A reunião dia 02 de Fevereiro de 2015, ás 10:10HS,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB 19 de janeiro de 2015

Denis Maia Silvino
Pregoeiro Oficial /PMM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, através da Pregoeira Oficial do Município, torna 

público que a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2015, cujo objeto é a con-
fecção de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Juripiranga, aprazada para o dia 30/01/2015 às 9:15 horas, foi ADIADA para o dia 20/02/2015 às 
9:15 horas, para fins de correção do edital.

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 19/02/2015.

Juripiranga(PB), 20 de janeiro de 2015.
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação  modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015, cujo objeto é a confecção 
de materiais gráficos, para atender as necessidades de diversas Secretarias do Município de Juri-
piranga, aprazada para o dia 03/02/2015 às 9:15 horas, foi ADIADA para o dia 24/02/2015 às 9:15 
horas, para fins de correção do edital.

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 23/02/2015.

Juripiranga(PB),20 de janeiro de 2015.
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PREGOEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

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

nida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 30 
de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de combustíveis diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Janeiro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

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

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do dia 30 de 
Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição par-
celada de combustíveis diversos, destinado ao Fundo de Saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Janeiro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE - MODALIDADE 
PRODUTO- PARA GESTÃO SUS,. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 20 de Janeiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelado de Combustíveis, Óleos e Lubrifi-
cantes destinado a atender a todas as secretarias do Município de Sousa conforme especificações 
em anexo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 20 de Janeiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 06 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS E 
A MERENDA ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Pedra Lavrada - PB, 20 de Janeiro de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

2º AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

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

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

Pedra Lavrada - PB, 20 de Janeiro de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
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 02 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2221.

Rio Tinto - PB, 21 de Janeiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2014
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 02 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. 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, 21 de Janeiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
construção diversos, destinados as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2221.

Rio Tinto - PB, 21 de Janeiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

COLÉGIO GETULIO VARGAS  
CNPJ: 00.454.055/0001-71

Av. Princesa Isabel, 495 – Centro – João Pessoa – PB
CEP: 58013-250, Fone: (83) 3221-7396

          
EDITAL

Colégio Getulio Vargas – Av.: Princesa Isabel, 495 – Centro – João Pessoa / PB, Autorizado pelo 
Conselho Estadual de Educação, oferecendo Ensino Fundamental e Médio, por força de determina-
ção Judicial Processo N° 0002787-34.2014.815.2001. torna publico o presente edital para informar 
aos interessados que realizará Exames Supletivos em 25 de Janeiro de 2015.

Submeterão aos Exames Supletivos do Ensino Fundamental os alunos com idade acima de 15 
anos e com as seguintes disciplinas: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, GEO-
GRAFIA, HISTORIA, LÍNGUA ESTRANGEIRA e EDUCAÇÃO ARTÍSTICA.

Para o Ensino Médio com idade mínima de 18 anos submetendo as provas das seguintes disci-
plinas: LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA BRASILEIRA, BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA, ARTE, 
MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA e LÍNGUA ESTRANGEIRA.

Nas disciplinas LÍNGUA PORTUGUESA é obrigatório à elaboração de uma Redação em ambas 
as etapas.

Art. 38 da LDB – Lei 9.394(Diretrizes e Base da Educação Nacional) os sistemas de Ensino 
manterão Cursos e Exames Supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo 
habilitando ao prosseguimento de Estudos em caráter regular.

Os Exames serão realizados no período da manhã das 08:00 ás 12:00 horas e no período da 
tarde das 14:00 ás 18:00 horas.

As inscrições serão realizadas na sede do Colégio Getulio Vargas até as 20:00 horas do dia 
21/01/2015.

João Pessoa, 19 de Janeiro de 2015.
Francisco Maia Wanderley Junior

Diretor

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de cons-
trução diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2221.

Rio Tinto - PB, 21 de Janeiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de cozinha 
GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 20 de Janeiro de 2015
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de água mineral - bitijão 
de 20 litros e garrafas de 500 ml -, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 20 de Janeiro de 2015
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pães, bolos e 
salgados diversos, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 20 de Janeiro de 2015
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de frutas e verduras 
diversas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 20 de Janeiro de 2015
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo Melhor Técnica, para: Contratação de agência 
de propaganda e publicidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e 12.232/2010 suas alterações posteriores. 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

JOSELITO FEITOSA DE LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Aveni-

da Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:30 horas do dia 30 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE  MATERIAL DE 
LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Aveni-

da Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 12:00 horas do dia 30 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Locação de veículos para o transporte escolar 
dos alunos da rede municipal e estadual, pelo período de 210 dias letivos, conforme solicitação da 
Secretaria de Educação. 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

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de ITABAIANA

Nos termos do julgamento da licitação: PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2014 - SRP, feito pelo 
pregoeiro através do Laudo apresentado e de conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/02; Lei 
8.666/93 e suas alterações; Lei Complementar 123/2006 e suas alterações; Decreto 7.892/2013 e 
suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: COMERCIAL MAIA E TRINDADE LTDA/CNPJ: 

19.888.037/0001-26, no valor de R$ 41.840,00 (Quarenta e um mil, oitocentos e quarenta reais), 
pelas razões expostas no referido Laudo. 

GABPREF/ Itabaiana-PB, 19 de Janeiro de 2015.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR

PREFEITO CONSTITUCIONAL
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2014 

- SRP; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2014.12.084; ADJUDICAMOS o Presente Pregão para 
a Empresa: COMERCIAL MAIA E TRINDADE LTDA/CNPJ: 19.888.037/0001-26, no valor de R$ 
41.840,00 (Quarenta e um mil, oitocentos e quarenta reais),

Itabaiana-PB, 19 de Janeiro de 2015.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 33022/2014
HOMOLOGO a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 33022/2014, Processo Nº 

2014/110800, destinada a “Seleção de empresa para a Contratação de Serviços Especializados de 
Engenharia para Construção e Reforma de Próprios Públicos (Construção de banheiros na Diretoria 
de Controle Urbano/DCU e Reforma da Unidade de Tecnologia de Informação/UMTI), em João 
Pessoa-PB”, e com base no Relatório da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN e Parecer da 
Assessoria Jurídica da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para a empresa DUBAI CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA cuja proposta atende as exigências do edital, no valor global de R$ 316.033,85 
(trezentos e dezesseis mil, trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) compatível com os preços 
referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
Zeneddy Bezerra

Secretário de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 003/2015-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 02 de 
Fevereiro de 2015 as 09:00 horas, tendo como objetivo: PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 20 de Janeiro de 2015.
Milton de Almeida Júnior

Pregoeiro
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