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30o Máx.
24o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,606  (compra) R$ 2,606  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,550  (compra) R$ 2,700  (venda)
EURO   R$ 3,019  (compra) R$ 3,021   (venda)
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l Projetos sociais vão atender demandas da Ilha do Bispo. Página 9  
 
l PMJP oferece ações que auxiliam no combate ao stress. Página 10

l 2 mil suspeitos de crimes foram presos no Brejo em 2014. Página 15
 
l Desperdício fez o país perder 37% da água para o consumo. Página 19

Homicídio contra
mulheres cai 28%

Diversidade Paraíba

Cinco medicamentos fo-
ram aprovados pela Anvisa 
para tratamento de proble-
mas respiratórios, dor mus-
cular e colesterol.  PÁGINA 10

Lei publicada ontem 
no Diário Oficial do Estado 
proíbe a comercialização 
nos colégios da rede pública 
e privada.  PÁGINA 13

Novos genéricos 
custam 35% menos 

Escolas não podem 
servir refrigerante 

REsPEITo E lIBERDADE Evento realizado ontem em João Pessoa, na sede da 
OAB-PB, marcou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.  PÁGINA 14

FOTO: Evandro Pereira

Em quatro anos, os homicídios contra mulheres caíram 28,77%, informa a Secretaria de Segurança e Defesa 
Social (Seds). Para a vice-governadora Lígia Feliciano, o fato mostra que o Governo está no rumo certo.  PÁGINA 3

Esportes

 

FOTOS: Evandro Pereira

Pena de morte para crimes como 
tráfico e homicídio foi defendida 
ontem por moradores da capital. Há 
quem se posicione contra.  PÁGINA 13

João Batista

Raquel Machado

Pamela Cristina

Luciano Sousa

OPINIÃO PÚBLICA 

Maioria entrevistada 
defende pena de morte

Capital e artesanato são destaques nacionais
A revista “Casa e Jardim”, na reportagem “A graça do crochê”, destacou, em sua edição de dezembro, a beleza e a tradição do trabalho 

das crocheteiras paraibanas em exposição no Salão de Artesanato, que atualmente acontece em João Pessoa. Outro destaque nacional 
foi divulgado no portal R7, da Rede Record, em que o colunista Ricardo Kotscho elogia a qualidade de vida em João Pessoa.  PÁGINA 9

Belezas naturais e a população acolhedora recomendam João Pessoa O jornalista Ricardo Kotscho quer morar na capital da Paraíba

Luiz Carlos: Ariano é tema

Reprodução das páginas da reportagem sobre crochê

FOTO: Cácio Murilo/Reproduzido do portal ParaíbaJá FOTO: Divulgação/Rede Record
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Handebol de praia
inicia as disputas 

Treze tem a melhor
colocação no Estado 

‘Fantasmas’ faz
rock na Funesc 
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Entre os muitos problemas nacionais, 
um deles é, sem dúvida, a constante eleva-
ção dos índices de criminalidade. O país 
tem registrado seguidamente índices tão 
alarmantes de homicídios que suas taxas 
chegam a ser comparadas – e em alguns 
casos até superam – às de países que 
atualmente vivem em conflito armado. De 
acordo com os números oficiais, são mais 
de 50 mil assassinatos por ano. Isso signi-
fica que para cada 100 mil brasileiros 29 
são vítimas dos chamados Crimes Violen-
tos Letais Intencionais.

Esta taxa é, a um só tempo, vergonhosa 
e assustadora. Exibe para o mundo inteiro 
a terrível imagem de um país que, apesar 
de suas potencialidades econômicas, não 
pode ser incluída entre os mais civilizados 
do planeta. Nada mais vergonhoso, por-
tanto, do que uma nação, que é a sexta ou 
sétima economia do mundo, conviver com 
índices de criminalidade que são mais 
compatíveis com as sociedades tribais. 

Quanto a ser assustadora, sabem-nos 
os brasileiros que, ao sair de casa pela ma-
nhã para o trabalho, não têm certeza de 
que retornarão em paz e com tranquilida-
de. Se ao número de homicídios somarem-
se os casos de assaltos, arrombamentos e 
até brigas no trânsito, a carga de violência 
no Brasil chega a patamares inimagináveis. 

Na quarta-feira passada, o Governo da 
Paraíba anunciou oficialmente os resul-
tados do Programa Paraíba Unidos Pela 
Paz. São números que, se não comportam 
ainda comemorações, como ressaltou o 
próprio governador Ricardo Coutinho, 

servem para confirmar que, pelo terceiro 
ano seguido, a Paraíba tem conseguido re-
duzir em seu território os casos de homicí-
dios. No Brasil, examinando-se a estatísti-
ca de 2014, apenas dois Estados (São Paulo 
e Minas Gerais) obtiveram melhor desem-
penho. Na comparação com o Nordeste, a 
Paraíba aparece em primeiro lugar. 

Sem dúvida, os percentuais positivos 
do “Paraíba Unida Pela Paz” retratam o 
esforço permanente dos órgãos de segu-
rança do Estado em coibir, preventiva-
mente, a criminalidade. Mas, este esforço 
não será por si só suficiente para estabe-
lecer uma situação de plena segurança. 
O governador Ricardo Coutinho tocou no 
ponto principal de toda esta questão: ou o 
Brasil constrói uma política de segurança 
uniforme, ou ficará muito difícil para os 
Estados combater esta avassaladora onda 
de criminalidade. 

Na sua fala, comparou o que ocorre 
hoje com o que praticavam os bandidos 
no tempo do cangaço. “Eles saltam de um 
Estado para outro, cometendo crimes em 
um lugar e depois voltando para a sua 
base original” – exemplificou o chefe do 
Executivo, não sem antes registrar que a 
Paraíba tem, dentro das possibilidades, 
conseguido estancar o que chamou de 
“epidemia do crime”. É fundamental, po-
rém, de acordo com suas palavras, que os 
Estados possam dispor de uma mesma 
base para as forças segurança em nível 
nacional – e isso só será possível com a 
presença mais ostensiva e o comando 
mais efetivo do Governo Federal. 

Editorial

Na luta contra o crime

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

 Férias e futebol

Despedida de férias. Está na moda, sa-
biam? E funciona assim: um dia antes de 
acabar o período de folga, o sujeito reúne 
os amigos para uns comes e bebes em casa, 
mais ou menos como o noivo faz (geralmente 
em um barzinho) na despedida de solteiro. É 
uma versão similar ao chá de panela da noiva 
ou ao chá de bebê da grávida, com a diferen-
ça de que não há necessidade de utensílios 
ou fraldas como adesão. Você participa sem 
outro compromisso a não ser o de comer e 
beber por conta do anfitrião, para quem o 
que era doce, acabou-se. Estive anteontem 
na despedida de férias de Fabiano Gonzaga 
Rodrigues. Eu e Agnaldo Almeida, recep-
cionados pelo dono da casa, pelo pai dele, 
Gonzagão, e pelo irmão, Gustavo Olímpio. A 
cadeira de Milton Nóbrega estava vazia, mas 
ele reapareceu cheio de vida em um vídeo 
gravado nas comemorações dos 80 anos de 
Gonzaga. E eu ainda saí de lá com uma pre-
ciosidade: o livro de crônicas “Todos juntos, 
vamos – Memórias do Tri”, editado em 2002 
pela Palavra & Imagem, de Natal (RN). Mimo 
de Agnaldo, pensem num gol de placa!

A edição foi organizada pelo cronista 
potiguar Alex Medeiros e tem crônica intro-
dutória de Armando Nogueira, mestre no 
gênero. Entre os 70 textos selecionados por 
Medeiros, figuram os de pelo menos dois pa-
raibanos, Bráulio Tavares e José Neumanne 
Pinto, em meio a outros pesos pesados como 
Augusto Nunes, Luiz Cláudio Cunha, Márcio 
Moreira Alves, Murilo Melo Filho, Ziraldo, 
por aí vai. Um timaço. Todos têm para contar 
uma historinha envolvendo a conquista do 
Tricampeonato Mundial de Futebol, a Copa 
de 1970, no México. A iconografia da publica-
ção é um primor. Como o campo, quero dizer, 

o espaço é curto para reproduzir qualquer 
texto completo, escalei para vocês um trecho 
da crônica de Armando Nogueira (“México, 
junho de 1970”). Deliciem-se como o mestre 
e procurem Eriberto Coelho para conferir se 
há exemplares da obra (provavelmente esgo-
tada) no Sebo Cultural da Tabajaras.

“(...) A seleção tinha acabado de derrotar 
a Inglaterra, então, campeã do mundo. A par-
tida, nem tão bonita, mas sumamente tática, 
transcorrera como se fosse uma final de Copa. 
De um rigor técnico, de um vigor físico, de uma 
solidez mental realmente incomuns. Na eufo-
ria do triunfo, os fotógrafos brasileiros junta-
ram os jogadores no grande círculo, propon-
do uma foto da equipe em fila indiana. Pelé, 
que estava do outro lado do campo, trocando 
camisas com Bobby Moore, deu um pique e, 
quando todos pensavam que a corrida dele 
era de retardatário, eis que Pelé desmancha 
a pose, no grito, e reúne o time de novo, mas 
para uma fotografia rotineira: a defesa em pé, 
o ataque agachado. Mais tarde, Pelé explicaria 
que a formação em fila indiana poderia dar a 
todos, inclusive aos jogadores mais jovens, a 
ideia de que a seleção já estava dando uma de 
campeã do mundo. Pelé assumiria, ali, a lide-
rança espiritual da equipe”.

FALHA NOSSA
Puxão de orelha de Paulo Melo sobre a na-

cionalidade de Billy Wilder (“Dramas e comé-
dias no cinema”, 18.01.15): “Quando nasceu, 
em 1906,  Sucha, sua cidade natal, pertencia 
ao império austro-húngaro. Tempos depois, 
foi incorporada à Polônia. Ele mudou-se para 
Berlim em 1926 e em 1933, com a ascensão de 
Hitler, fugiu para Paris. Pela bibliografia que 
conheço, é considerado austríaco.”

  A cadeira de Milton Nóbrega estava vazia, mas ele reapareceu cheio de 
vida em um vídeo gravado nas comemorações dos 80 anos de Gonzaga”

UNInforme

Conflito

A União: aos 122 anos, ainda mais moderna

A Secretaria Geral do Progra-
ma de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) confirmou a 
liberação de R$ 120 milhões 
para o programa habitacional 
de João Pessoa, que prevê a 
construção de 2.016 casas 
pelo Minha Casa, Minha Vida. 
O prefeito Luciano Cartaxo 
ficou aliviado com o que ouviu 
do secretário-geral Maurício 
Muniz: “Os recursos foram 
assegurados e, assim, não 
haverá entraves na conclusão 
dos apartamentos”.

A prefeitura de João Pes-
soa não poderá exigir, até o 
julgamento final do mérito, 
procedimento licitatório para 
a incorporação de obras de 
arte à construção de prédios 
federais e estaduais na cida-
de. O Tribunal de Contas vê 
conflito da Lei Ordinária nº 
5.738/88, alterada pela Lei 
11.649/2009, de autoria do 
vereador Fuba, com a Lei Fe-
deral nº 8.666/93. A Câmara, 
agora, deverá adequar a lei à 
legislação federal.

O papa Francisco, que vem 
exercendo um papel impor-
tante nas relações diplomá-
ticas pelo mundo, deverá 
assumir nova missão ainda 
esse mês: interceder ao go-
verno da Indonésia para que o 
brasileiro Rodrigo Gularte, 43, 
não seja fuzilado por tráfico 
de drogas. Essa é, pelo me-
nos, a expectativa da mãe do 
condenado, Clarice Muxfeldt, 
que fará o pedido ao papa. A 
execução está marcada para 
fevereiro.
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No dia 2 do próximo 
mês, A União com-
pletará 122 anos, 
moderna e repa-
ginada, no que diz 
respeito à sua feição 
gráfica, fruto dos 
investimentos feitos 
ao longo do ano pas-
sado, com recursos 
próprios: esse ano, o 
jornal será produzido 
totalmente em cores. A qualificação do jornal integra um projeto de reposicionamento do diário, com 
foco na otimização dos recursos, valorização do patrimônio público e intersetorialidade. A nova re-
dação, a ser entregue na data do aniversário, tem novas soluções arquitetônicas e tecnológicas para 
qualificar a produção dos jornalistas e técnicos que integram o quadro do jornal, um dos mais tradicio-
nais órgãos de imprensa do Brasil, fundado em 1893. O parque gráfico de A União Editora também foi 
renovado: uma máquina de nome estranho, mas essencial para a excelência do processo de editoração 
– alceadeira (foto) – já está em funcionamento e dará mais precisão, versatilidade e velocidade à pro-
dução gráfica. Novos equipamentos, também, vão contribuir para a modernidade de A União.

Quem morreu foi o sósia?
A série Arquivos Confidenciais, temporada 1, do canal Discovery Channel, lança suspeita sobre a veraci-
dade da morte do terrorista Osama Bin Laden, em 2011.Teoria da conspiração ou não, o documentário 
sugere que o extremista milionário fugiu e deixou um sósia em seu lugar, o homem que teria sido 
morto pelos Estados Unidos. A série sugere ainda a possibilidade de Hitler ter usado do mesmo expe-
diente. O livro “El Exílio de Hitler”, do jornalista argentino Abel Basti sustenta teoria similar: Hitler e sua 
mulher, Eva Braum, teriam morrido na Argentina, na década de 1960. 

Hoje, o ônibus do Banco Cidadão esta-
ciona no Mercado Público de Jaguaribe 
para disponibilizar operações de micro-
crédito de até R$ 7.880. Amanhã, os 
empréstimos podem ser solicitados na 
Escola Dumerval Trigueiro Mendes, Var-
jão. A ação reúne prefeitura, e serviços 
do Sebrae, Procon e Sine-PB. Condições 
atrativas: taxa de 0,9% ao mês, carên-
cia de três meses, com quitação em 
dois anos.

Foi definido o montante que o Banco do Nordeste 
vai disponibilizar na Paraíba para o programa de 
microcédito produtivo e orientado urbano, o Cre-
diamigo: R$ 668 milhões. Os empréstimos têm 
valor médio de R$ 1,8 mil e taxas de juros que 
variam entre 0,99% e 1,20% ao mês. Detalhe: 
quem efetivar o empréstimo recebe orientação fi-
nanceira. As mulheres são maioria no Crediamigo: 
67% do total das operações.

MICROCRÉDITO 1
MICROCRéDITO 2

Vai liberar O papa é pop

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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PB registra redução de 28%
no assassinato de mulheres
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Ações do governo vêm 
contribuindo para queda 
desde o ano de 2011

Últimas

A Paraíba registrou uma 
redução de 28,77% no núme-
ro de Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLI) contra 
mulheres nos últimos quatro 
anos, com 42 casos a menos. 
Foram 146 casos em 2011 
contra 104 em 2014. Ano a 
ano, destaca-se a queda per-
centual de 2014 em relação 
ao ano de 2013, no qual foram 
registrados 118 homicídios, o 
que representa uma diminui-
ção de 11,86% no número de 
assassinatos de mulheres. 

A vice-governadora Lígia 
Feliciano destacou a redução  
dos Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLI) contra 
mulheres, mas ressaltou que 
ainda não é possível come-
morar. “Isso só seria possível 

se encerrássemos o ano sem 
nenhuma morte. Mas os nú-
meros servem para sabermos 
que o governo está no caminho 
certo e que o trabalho deve 
continuar, para que possamos 
seguir avançando”, afirmou.

E ressaltou: “As políticas 
públicas de combate à vio-
lência contra as mulheres são 
sempre bem-vindas, numa so-
ciedade ainda machista, onde, 
em muitos lares, elas são tra-
tadas como propriedade dos 
homens. Precisamos conti-
nuar combatendo isso para 
que, a cada ano, possamos 
apresentar dados positivos”.

De acordo com os dados 
do Núcleo de Análise Crimi-
nal e Estatística (Nace) da Se-
cretaria de Segurança e Defe-
sa Social (Seds), em números 
absolutos, Campina Grande é 
a cidade que registrou maior 
queda nas ocorrências de 
assassinatos de mulheres. 

Foram seis no ano passado 
contra 14 em 2013. Patos, no 
Sertão, registrou cinco cri-
mes em 2013 e nenhum no 
ano passado. Outros municí-
pios de todas as regiões inte-
gradas de Segurança Pública 
(Reisp) também não tiveram 
ocorrências de homicídio 
com vítimas do sexo femini-
no, a exemplo de: Cabedelo, 
Queimadas, Mamanguape, 
São Bento e Sousa. 

As forças de Segurança 
da Paraíba reforçaram o com-
bate à violência contra a mu-
lher e atualmente o Estado 
conta com nove delegacias e 
dois núcleos especializados 
de atendimento à mulher. A 
cobertura se concentra nas ci-
dades de João Pessoa, Campi-
na Grande, Bayeux, Santa Rita, 
Cabedelo, Guarabira, Patos, 
Cajazeiras e Sousa. Já os nú-
cleos são nas cidades de Quei-
madas e Esperança. A ideia é 

fortalecer ainda mais as estru-
turas para que trabalhem com 
a prevenção da violência do-
méstica e a repressão qualifi-
cada a esse tipo de crime, que 
vai da ameaça até o homicídio. 

Para a delegada Maísa 
Félix, coordenadora das De-
legacias Especializadas de 
Atendimento a Mulher no 
Estado (Deam), os números 
só comprovam o trabalho 
comprometido realizado por 
todos que compõem as for-
ças de segurança da Paraíba. 
“Campanhas desenvolvidas 
em conjunto com a Secreta-
ria da Mulher e da Diversida-
de Humana, e também com 
o Tribunal de Justiça foram 
importantes para que as mu-
lheres procurassem a polícia 
e denunciassem a violência 
sofrida. O registro nas de-
legacias aumentou graças à 
conscientização que se torna 
cada vez maior e também pela 

confiança que as vítimas pas-
saram a depositar na polícia. 
A vítima procura o aparelho 
estatal, que está pronto para 
recebê-la e solicitar medidas 
protetivas e o homem se sente 
receoso em agredir já que será 
punido”, relatou a delegada.

O secretário da Segurança 
e Defesa Social, Cláudio Lima, 
ressalta que a redução de CVLI 
de mulheres faz parte da aten-
ção especial que a gestão tem 
dedicado ao enfrentamento à 
violência doméstica e de gê-
nero. “Os planos operacionais 
da Secretaria da Segurança são 
pensados para enfrentar os ca-
sos de violência. É importante 
destacar que nos debruçamos 
também na implantação do 
Programa ‘Mulher Protegida’, 
nas cidades de João Pessoa 
e Campina Grande, por meio 
do qual a polícia faz o acom-
panhamento da vítima após a 
ameaça, indo à comunidade e 

sempre em contato direto para 
que outro crime contra a vida, 
por exemplo, não aconteça”, 
disse o secretário. 

Duas portarias publicadas 
pela Secretaria de Estado da 
Segurança e Defesa Social tam-
bém tiveram como objetivo en-
frentar os casos de crimes con-
tra vítimas do sexo feminino. 
Ambas dizem respeito ao cri-
me de ameaça e servem para 
alertar às vítimas de que já não 
é mais necessária a presença 
de testemunhas para que se 
denuncie a violência. 

Disque Denúncia
Outro instrumento au-

xiliar no enfrentamento da 
violência contra a mulher é 
o Disque Denúncia (197) da 
Seds. O serviço é gratuito e 
pode ser utilizado quando a 
vítima quiser fazer a denún-
cia, mantendo a própria iden-
tidade em sigilo.

Homem morre após 
jogar 3 dias seguidos

O sujeito estava desemprega-
do e ficou do dia 6 a 8 de janeiro den-
tro do cyber café, localizado em Kaoh-
siung. Segundo a CNN, funcionários e 
clientes do cyber café acharam que o 
homem estivesse dormindo. Entre-
tanto, um jogador que se sentou ao 
lado de Hseih notou que o cliente não 
respirava e chamou uma ambulância.

Segundo reportagem do Ga-
mespot, os cyber cafés de Taiwan 
oferecem muitas horas de jogo por 
valores irrisórios. Para se ter uma 
ideia, os clientes pagam apenas USD 
2 por oito horas de jogatina.

Esse é o segundo caso do tipo 
no país, em menos de um mês. No 
início do ano, um homem de 38 anos 
morreu após ficar cinco dias jogando 
em outro cyber café.

Manual sobre as 
hepatites virais

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) chama a atenção dos serviços, 
profissionais de saúde e das Organi-
zações Não Governamentais (ONG) que 
trabalham com pessoas com hepatites, 
para que enviem suas contribuições à 
consulta pública para o Manual Técnico 
para o Diagnóstico da Infecção das He-
patites Virais em Adultos e Crianças. A 
consulta foi publicada pelo Ministério 
da Saúde na edição do dia 14 do DOU. 
O Manual ficará disponível, para as con-
tribuições, durante 30 dias, a partir da 
data da publicação, no Portal da Saúde 
(www.saude.gov.br/consultapublica).

As contribuições devem ser fun-
damentadas em estudos clínicos reali-
zados no Brasil ou no exterior, inclusive 
com material científico que dê suporte 
às proposições.

Rei e Rainha do 
Carnaval 2015

A Associação Campinense 
das Escolas de Samba e Troças Car-
navalescas (ACESTC) realizará no 
próximo dia 31, às 22 horas, na SAB 
da Liberdade, Baile para escolha do 
Rei e Rainha do Carnaval 2015. 

Na oportunidade será reali-
zado Desfile de Fantasia com pre-
miação para primeiro e segundo 
lugares.

No dia 4 de fevereiro, às 16 
horas, acontecerá a abertura da Ex-
posição “Relembrando os Carnavais 
Passados”, na Secretaria de Cultura 
do Município (Antigo Museu Assis 
Chateaubriand, próximo ao Terminal 
de Integração), com a apresentação 
das fantasias e adereços das agre-
miações carnavalescas.

Uso de drogas 
na Indonésia 
deve crescer 
45% em 2015

As penas de morte, mé-
todo adotado pelo governo da 
Indonésia para conter o tráfi-
co de drogas e diminuir o uso 
de entorpecentes no país, não 
devem surtir o efeito esperado 
pelo presidente Joko Widodo 
em 2015 – que se elegeu com a 
promessa de que acabaria com 
o tráfico mediante pena fatal a 
traficantes.

Segundo a Agência Nacio-
nal de Entorpecentes (BNN) 
divulgados pelo The Jakarta 
Post em novembro de 2014, os 
atuais 4 milhões de usuários 
devem se transformar em 5,8 
milhões, ou 3% da população 
indonésia, até o fim deste ano.

“Não há evidências confiá-
veis que atestem a eficácia da 
pena de morte em prevenir cri-
mes”, explica Rafael Franzini, re-
presentante no Brasil no Unodc.

O Setor de Estatísticas da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur) divulgou ontem 
os dados do Fluxo Global de 
Turistas em 2014. Os núme-
ros confirmam as expectati-
vas do Governo do Estado e 
do trade paraibano: cresci-
mento de 3,25% no número 
de turistas que se hospeda-
ram na rede hoteleira local. 
Ao todo foram 1.649.965 
hóspedes em comparação 
aos 1.598.006 durante o ano 
passado. João Pessoa, a prin-
cipal porta de entrada de vi-
sitantes, registrou a presen-
ça de 102.170 hóspedes em 
dezembro. Em todo o Estado 
foram 142.767. 

Outro dado importan-
te analisado pela pesquisa 
da PBTur são os números do 
Boletim de Ocupação Hotelei-
ra. A média de ocupação  dos 
leitos dos hotéis em dezem-
bro foi de 68,75%. A média 
geral em 2014 foi de 69,07%. 

Na avaliação da presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, isso re-
presenta um resultado signi-
ficativo, muito positivo. “Isso 
quer dizer que de cada 100 
leitos disponíveis, 70 estavam 
ocupados o que é um número 
muito bom, que deixa os meios 
de hospedagem com uma boa 
movimentação durante todo o 
ano, não só no período da alta 
estação”, disse. 

Até o final do ano passa-
do o Estado possuía um total 
de 419 meios de hospedagens 
(hotéis, pousadas e hostel) 
com um total de 10.553 Unida-
des Habitacionais (quartos) e 
26.347 leitos disponíveis. 

Origem dos turistas
Em 2014, a região Nor-

deste foi a  principal emissora 
com 45,76% de incidência; se-
guida da região Sudeste com 
32,92%; Centro-Oeste, com 
10,45%; Sul, com 8,78%; e a 
região Norte, com 2,09%.

1,6 mil turistas visitaram
o Estado no ano passado

Pesquisa da PBTur

IFPB encerra 
inscrição para 
Licenciatura em 
Letras da EAD

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) está com 
inscrições abertas para o curso 
de Licenciatura em Letras, ha-
bilitação em Língua Portugue-
sa, na modalidade de Ensino a 
Distância (EAD). As inscrições 
terminam amanhã. Estão sen-
do ofertadas 400 vagas para o 
primeiro e segundo semestre 
letivo de 2015, divididas entre 
os campi/polo de João Pessoa, 
Campina Grande, Picuí e Sousa.

Para se inscrever é ne-
cessário preencher eletronica-
mente os itens do Formulário e 
o Questionário Socioeconômi-
co. A inscrição custa R$ 30,00. 
O prazo de solicitar isenção 
terminou e no dia 15 foi divul-
gada a listagem sobre o pedido. 
Confira no endereço: http://
www.ifpb.edu.br/ingresso/
processo-seletivo/Cursos-tec-
nicos/processo-seletivo-letras
-ead-edital-423-2014.

Policiais do Batalhão de 
Policiamento Ambiental, em 
ação conjunta com a Polícia 
Civil, Ministério Público e Po-
der Judiciário, realizam, desde 
sexta-feira (16), abordagens 
em praias do Litoral paraibano 
para coibir a poluição sonora. 
As ações fazem parte da Ope-
ração “Som Legal, Cidade Sos-
segada” e serão intensificadas, 
sobretudo, nos fins de semana, 
quando ocorre um maior nú-
mero de denúncias. 

Para o major Tibério Leite, 
do Batalhão do Meio Ambiente, 
o trabalho conjunto deverá ser 
o diferencial nesta ação, princi-
palmente, porque está havendo 
um novo entendimento sobre 
a questão da poluição sonora 
no Estado. “Antigamente, cada 
instituição trabalhava separa-
damente e, muitas vezes, sem a 
sintonia necessária para alcan-
çar o sucesso. Por isso, surgiu 
a necessidade de unirmos as 
forças e praticarmos um novo 

tipo de abordagem. Não va-
mos ser mais tolerantes com o 
abuso de som alto e, quem es-
tiver perturbando o ambiente, 
será levado de imediato para a 
delegacia a fim de fazer o pro-
cedimento necessário. Nosso 
objetivo é que, até o fim do ano, 
a Operação “Som Legal, Cidade 
Sossegada” esteja abrangendo 
todo o Estado”, destacou.

De acordo com o capitão 
Jailson Bezerra, um dos res-
ponsáveis pela Operação, as 
abordagens ocorrem princi-
palmente nas praias da Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
“Temos recebido denúncias 
com relação à perturbação do 
sossego alheio desses lugares 
e, por isso, vamos intensificar 
as nossas abordagens”, afir-
mou, lembrando que a punição 
para quem for flagrado com o 
aparelho de som acima do vo-
lume permitido é de 15 dias a 
três meses de detenção, além 
de uma multa arbitrada.

Poluição sonora em 
praias é combatida

no LiToRaL PaRaiBano

A intolerância reli-
giosa nas redes sociais 
será acompanhada mais 
de perto pela Secretaria 
de Direitos Humanos da 
Presidência da Repúbli-
ca (SDH/PR). De acordo 
com a ministra da pasta, 
Ideli Salvatti, “boa parte 
da intolerância religiosa 
se propaga pela rede”. 
O monitoramento será 
feito pelo grupo de 
acompanhamento dos 
crimes de ódio pela in-
ternet, formado no final 
do ano passado.

Participam do gru-
po de trabalho (GT) a 
Polícia Federal (PF), a 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e de-
fensorias públicas dos 
estados. Quando cou-
ber inquérito, segundo 

Ideli, os caminhos legais 
serão acionados. Nesta 
semana ocorre a terceira 
reunião do GT, cujo fun-
cionamento ainda está 
sendo estruturado.

Além de monitorar 
crimes de intolerância 
religiosa, o grupo atua 
em ocorrências de viola-
ção de direitos humanos 
como homofobia, racis-
mo, machismo, apolo-
gia ao nazismo, além de 
questões de pedofilia e 
pornografia, que já têm 
ações estruturadas há 
mais tempo na pasta.

“Temos a convicção 
de que a questão da in-
tolerância religiosa cres-
ce no mundo. estamos 
acompanhando atos 
terroristas com base na 
religião”, diz ela.

Governo monitora 
as redes sociais

inToLeRânCia ReLigiosa

FOTO: Secom-PB

A Paraíba poderá se tornar 
pioneira na confecção de produ-
tos lácteos caprinos probióticos. 
A Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Monteiro (Capribom) 
vai utilizar seu potencial de pro-
cessar até 8 mil litros de leite 
por dia para aumentar o mix 
de produtos ainda no primeiro 
semestre deste ano, com a pro-
dução de queijos probióticos de 
leite de cabra com tecnologia da 
Embrapa Caprinos e Ovinos do 

Município de Sobral-CE. No lo-
cal, são produzidos queijo man-
teiga, queijo coalho, queijo pré-
cozido de coalho, leite de vaca 
e cabra pasteurizados e ainda 
iogurte em garrafa.

Para a pesquisadora do 
Laboratório de Bromatologia 
do Departamento de Nutri-
ção da UFPB, Rita Queiroga, 
os alimentos probióticos pos-
suem micro-organismos que 
são importantes.

Queijos probióticos 
caprinos têm avanço

Trabalho na confecção de produtos lácteos caprinos probióticos

Amanda Campos
Da iG São Paulo
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A iniciativa é desenvolvida pelo Centro Cultural Piollin e conta com a 
participação de jovens atendidos no Centro Estadual de Arte (Cearte)

Teatro no verão
André Luiz Maia 
Especial para A União

O Projeto Teatro no Piollin 
apresenta hoje e ama-
nhã três espetáculos 
teatrais. A partir das 
20h, o grupo de teatro 
do Centro Estadual de 
Arte (Cearte) traz duas 
montagens: “O Louco e a 

Morte” e “Acorda Lázaro”, sob direção 
de João Paulo Soares e Verônica Caval-
canti. Logo depois, João traz outra peça, 
um experimento teatral desenvolvido 
pelo ator Luiz Carlos Vasconcelos, inti-
tulado “O Reino de Ariano”, baseado no 
universo do saudoso escritor paraiba-
no. Os ingressos são vendidos na porta 
do Centro Cultural Piollin e custam R$ 
20 (inteira) e R$ 10 (meia).

 Em “O Reino de Ariano”, per-

Foto: Divulgação

Ator paraibano Luiz Carlos Vasconcelos atua na peça “O Reino de Ariano”, dirigida por João Paulo Soares, que homenageia o poeta e criador do Movimento Armorial

sonagens já conhecidos pelo público e 
outros trechos de menor destaque são 
costurados em uma perspectiva cêni-
ca. Em entrevista ao jornal A União, 
Luiz Carlos Vasconcelos explica como 
o espetáculo foi concebido. “Na verda-
de, tudo começou com um convite pelo 
Tribunal de Contas do Estado, para que 
eu recitasse alguns trechos da obra de 
Ariano, na ocasião da inauguração do 
Centro Cultural Ariano Suassuna, aqui 
em João Pessoa”, explica.

 A partir daí, o ator começou a ter 
a ideia de fazer uma ligação entre aque-
les trechos e pensar em uma perfor-
mance teatral. Como ponto de partida, 
resgatou o personagem que interpretou 
para a versão televisiva de “A Pedra do 
Reino”, Arésio, o primo de Quaderna, fi-
lho mais velho de Dom Sebastião com 
sua primeira esposa. 

O personagem bruto, dominador, 

violento e revoltado contra o pai, as au-
toridades e o governo divide cena com 
outros clássicos, como João Grilo, de 
“O Auto da Compadecida. Luiz Carlos 
afirma se sentir muito feliz com a ideia 
e que é uma espécie de retorno. “Fazia 
muito tempo que não me dedicava a es-
trelar um espetáculo teatral, o que me 
deixa revigorado”, declarou.

No entanto, a peça apresentada hoje 
e amanhã não é uma versão finalizada, 
pelo contrário. Trata-se dos resultados 
preliminares do experimento teatral. 
“Eu e João [Paulo Soares, diretor do es-
petáculo] vamos seguir trabalhando e 
expandir ainda mais a ideia, tornando-o 
um espetáculo de fato”, pontua o ator e 
diretor.

Mas quinta e sexta também é dia 
de apreciar o trabalho de iniciantes. As 
turmas de alunos do Centro Estadual de 
Arte (Cearte) apresentam uma adapta-

ção de dois textos do dramaturgo italia-
no Dário Fo. “Acorda Lázaro” é baseado 
em textos dos evangelhos apócrifos, 
que contam a história da Bíblia sob ou-
tros olhares. “Trata-se de uma espécie 
de sátira a respeito da história bíblica”, 
explica Verônica Cavalcanti, uma das di-
retoras do espetáculo.

Em “O Louco e a Morte”, um homem 
se depara com a morte, soberana, e se 
encanta com seu poder. As encenações 
foram feitas, essencialmente, com ato-
res sem experiência prévia nos palcos, 
o que torna o processo desafiador, mas 
empolgante, nas palavras de Verônica. 
“Está rendendo muito e temos atores 
bem interessantes. Nossa ideia é fazer 
com que o Cearte tenha um grupo de 
teatro próprio, onde a gente consiga se-
guir em frente com nossos estudos e a 
pesquisa cênica com esse grupo de ato-
res”, ressalta a diretora e professora.
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Nos Estados Unidos – um dos cinco países 
que mais realizam execuções, segundo a Anistia 
Internacional -, a ampla maioria dos crimino-
logistas avalia que a pena de morte não reduz 
criminalidade. (Os demais países que encabeçam 
o ranking de execuções são China, Irã, Iraque e 
Arábia Saudita.)

Um estudo publicado pelo Jornal de Lei Cri-
minal e Criminologia da Universidade de Nor-
thwestern, em Chicago, mapeou as opiniões de 
67 destacados pesquisadores americanos que se 
especializaram nesse tema.

Para 88,2% deles, executar detentos não 
tem qualquer impacto nos níveis de criminalida-
de.

“As pessoas que cometem os crimes mais 
violentos, que em geral são crimes de paixão ou 
acertos entre gangues, claramente não se preo-
cupam com a pena de morte ao cometê-los”, diz 
à BBC Brasil Joe Domanick, diretor do Centro de 
Mídia, Crime e Justiça da Universidade da Cidade 
de Nova York.

Para ele, as execuções deveriam ser subs-
tituídas pela pena de prisão perpétua sem pos-
sibilidade de soltura, medida menos drástica e 
igualmente capaz de tirar os criminosos mais 
perigosos das ruas.

Há, porém, uma corrente de pesquisadores 
nos Estados Unidos – formada principalmente 
por economistas – para quem a aplicação da pena 
de morte se traduz, sim, em menor criminalida-
de.

Em trabalhos publicados nas últimas déca-
das, eles comparam o número de execuções em 
determinadas regiões americanas com seu histó-
rico de homicídios.

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

As mães são 
eternas

Já se vão trinta anos! Foi em 20 de janeiro 
de 1985, que ela, minha mãe, a doce Carmen 
Coeli (Carmen do Céu), alçou seu último voo. 
Deixou-nos saudosos, mas plenos de amor. 
Deixou-nos um vazio físico, mas uma imensa 
emoção no coração, na memória e na lem-
brança, que até hoje nos conforta com seu 
exemplo de ternura, compreensão, amizade e 
carinho com todos que tiveram o prazer de sua 
convivência. Sua beleza não era só aparente, 
superficial, mas intensa, profunda, por dentro 
e por fora. Lindo era o seu olhar para as crian-
ças, linda a sua ternura com os humildes, belo 
o seu afeto com os amigos e admirável o seu 
amor incondicional pela família.

Trinta anos que parecem trinta dias, trinta 
horas, ou que nem se passaram. Pois sua lem-
brança, seu cheiro, sua voz, e, sobretudo, o seu 
sorriso continuam tão presentes, tão nítidos 
e especiais como estarão quando, um dia, nos 
encontrarmos. Embora ida do corpo, ela ainda 
me acalenta a alma, e muito. Assim, hoje pos-
so dizer que, mesmo saudosa, é prazerosa a 
minha orfandade, pois se multiplicam as lem-
branças no amor das saudades. E minha mãe 
era, felizmente, um anjo bom!...

Certa vez, eu disse a um amigo que: “não 
deveríamos ficar tristes quando alguém que 
é bom morre”. Do lado de lá, são tantas as 
recompensas reservadas a um espírito ilumi-
nado... Ao passo que, sobre aqueles que não 
tiveram a oportunidade de praticar o bem, 
inevitavelmente lamentamos. Pois sabemos 
que ainda terão que padecer, para aprender o 
caminho da verdadeira felicidade.

Aquele que não tem mais a mãe “por per-
to”, mas se seu amor um dia possuiu, terá uma 
grande e eterna lembrança. A minha partiu 
com o Reino dos Céus dentro de si, porque 
levou a consciência tranquila, levou amor no 
coração. E nada mais precioso do que a cons-
ciência em paz, do dever cumprido, da missão 
de amor realizada entre os pais e os filhos, que 
durará para sempre. Porque é justamente esse 
legado o que nos ensina a transformar a dor da 
saudade no prazer da lembrança.

Pra finalizar, transcrevo uma bela carta de 
um amigo para a sua amada mãe, Maria Anté-
rio, doce como a minha, escrita igualmente no 
dia do aniversário se sua partida:

“Minha adorada mãe, ao ler esse texto em 
público, sei que dificilmente saberei conter a 
minha emoção, pois com ele virá, em minha 
mente, todas as imagens e momentos que a 
senhora nos deixou, em sua passagem por essa 
vida terrena.

Saiba que, para nós, seus filhos, netos, bis-
netos, parentes e amigos, o seu sorriso, a sua 
generosidade, a humildade e o carinho jamais 
serão esquecidos.

Temos convicção de que a senhora está 
nos assistindo em algum cantinho desta igreja, 
que gostava de frequentar, e, em nossa cami-
nhada, estará sempre torcendo por nossas 
vitórias, alegre com a nossa união e sorrindo 
com as nossas eternas infantilidades.

Somos privilegiados por ter a sua presen-
ça a nos acompanhar. Mesmo que passem os 
anos, teremos o ombro amigo para nos apoiar 
nos momentos difíceis, o sorriso meigo e 
puro para dividir as alegrias e as conquistas 
do dia a dia, a ternura materna para velar o 
nosso sono.

Nossos corações estão repletos de grati-
dão pelos seus ensinamentos. O seu espírito 
continua a irradiar luz em nossas vidas, dei-
xando-nos com a certeza de um reencontro 
de plena satisfação. Não fique triste, se nos vir 
chorar de vez em quando. É apenas o carinho-
so apego, que ainda não conseguimos contro-
lar”.

Germano 
RomeroPena de morte e criminalidade

Marco Archer não vai mais 
reincidir. O índice de reincidência 
entre os apenados brasileiros é 
de 85%. A pena de morte reduz 
essa reincidência, e assim reduz 
a criminalidade. Quem disser o 
contrário será por burrice ou má 
fé, ou as duas coisas juntas. É a 
Medida Preventiva de Reincidên-
cia – MPR – defendida por sábios 
juristas. A única medida que 
garante a não reincidência. E não 
reincidência significa redução 
da criminalidade. 
Elementar. 

Mama Dilma 
deve pedir descul-
pas ao governo da 
Indonésia pelo fato 
do Brasil ter manda-
do dois traficantes 
para lá. Isto é, aque-
les que foram de-
tectados e detidos. 
Um levava 13,4kg de 
coca, o outro 6kg; 
ou seja, quase 20kg. 
Pó rende mais que 
farofa pura. O Brasil 
deveria copiar a me-
dida. Mas Mama Dilma disse que 
ficou indignada e consternada, e 
chamou o embaixador de volta, 
para consultas. Só falta um grau 
para romper relações. Depois, 
será declaração de guerra. 

Mama Dilma disse que a 
execução do traficante prejudi-
cará as relações dos dois países. 
Será que o país do Carnaval vai 
mesmo declarar guerra à Indoné-
sia? Acho que não deve. O país de 
Macunaíma é o que mais cheira 
no mundo. 

Marco Archer passou 11 
anos na cadeia, por força dos trâ-
mites do julgamento. Lá como cá, 
a Justiça é lenta. Mas antes tarde 
do que nunca.

Conheci um apenado, em 
liberdade condicional, que toda 
semana matava um. Só fazia feira 
quando matava. Ele me disse que 
só existia uma cadeia, e apontou 
para o chão. Dia desses um ban-
dido zombou da Justiça depois de 
condenado, diante da TV. Disse 
que a pena era grande, mas não 
perpétua. Que um dia sairia da 
cadeia.

Depois do fuzilamento de 
Archer, o governo brasileiro deve 

subsidiar os 
traficantes que 
queiram ir para 
a Indonésia.

Disse o jor-
nal que o chefão 
de Marco Ar-
cher já foi preso 
e condenado 
duas vezes no 
Brasil. Está em 
condicional. É o 
surfista grego 
Dimitrios Pa-
pageorgiou. Ele 
teria envolvi-
mento também 

com o outro brasileiro que está 
no corredor da morte na Indo-
nésia, Rodrigo Muxfeldt Gularte, 
42. Rodrigo está com problemas 
psíquicos, adquiridos em dez 
anos de cadeia.

Não votei em Mama Dilma 
para ela defender traficantes. 
Não digo que perdi o voto porque 
não havia alternativa.

Em 1965, um golpe de direi-
ta, apoiado pelos EUA, executou 
mais de meio milhão de pessoas 
na Indonésia, acusadas de sim-
patizantes do comunismo. Lá, o 
fuzilamento é cultural.

Mama Dilma pensava que 
o Brasil e o governo do PT ti-
nham prestígio. Logo depois da 

Petrobras... Era de se aplicar 
essa lei da Indonésia no caso da 
Petrobras. O roubo da fazenda 
pública implica na falta de leitos 
nos hospitais, de carteiras nas 
escolas, de ferrovias, de portos, 
de estradas, na superpopulação 
carcerária, no déficit de energia, 
na falta de cacimbas, cisternas e 
açudes na seca.

A negativa diante de pedidos 
de clemência para traficantes 
foi promessa de campanha do 
presidente Joko Widodo. Ele não 
podia voltar atrás. Não se pode 
estar do lado do povo e do lado 
do crime. São coisas excludentes. 
Quem é contra o crime, é a favor 
do povo.

O fuzilamento do traficante 
internacional/brasileiro não foi 
desproporcional. O tráfico traz 
embutido muitos crimes. Traz 
o latrocínio, pois se mata para 
roubar e comprar drogas; traz 
o homicídio, pois o tráfico mata 
quem não lhe paga as dívidas; 
traz a disputa sangrenta dos ter-
ritórios; traz a morte de policiais; 
traz as “balas doidas” que matam 
civis e crianças.

Sou contra a proporção dos 
festins para compor o pelotão de 
fuzilamento na Indonésia: nove 
festins para três reais. O conde-
nado terá morte mais lenta. Se 
fosse o contrário, nove reais para 
três festins, ele desmaiaria logo 
no impacto, e a morte lhe seria 
mais rápida. Disse um jornal que 
Marco Archer só recebeu um tiro. 
Pior para ele, que demorou mais 
a morrer.

Se estrangeiros pudessem 
ser presidentes do Brasil, eu vo-
taria Widodo em 2018.

(Sitônio escreve terças, quin-
tas e sábados)

MPR

FAROLITO

                             João Fellet    Jornalista da  BBC Brasil em Washington

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Artigo

Um desses estudos, produzido pelos econo-
mistas da Universidade de Houston Dale Clonin-
ger e Roberto Marchesini, concluiu que cada exe-
cução no Texas preveniu entre 11 a 18 homicídios 
no Estado no período analisado.

Com dez execuções em 2014, o Texas foi, ao 
lado do Missouri, o Estado americano que mais 
aplicou a pena no ano passado. Somados à Fló-
rida, com oito execuções, os três Estados foram 
responsáveis por 80% de todas as aplicações da 
pena no país no ano passado.

Isso se deve, em grande medida, à autonomia 
que os Estados americanos têm para legislar so-
bre como punir crimes cometidos em sua jurisdi-
ção.

Dos 50 Estados americanos, 32 preveem a 
pena de morte em suas legislações. Em geral, a 
medida se aplica apenas a condenados por homi-
cídios ou estupro.

A Flórida é o único Estado americano onde o 
tráfico de drogas também pode ser punido com 
execução – a depender da quantidade e do tipo da 
droga negociada e de possíveis agravantes, como 
vendê-la para menores de idade.

No entanto, nem todos os Estados america-
nos onde a pena de morte é permitida costumam 
aplicar a punição.

Estatísticas mostram que os Estados Unidos 
têm diminuído a aplicação da pena de morte e 
assistido a um declínio do apoio popular à medi-
da.

Segundo o Centro de Informações da Pena 
de Morte, instituto que monitora a aplicação da 
punição nos Estados Unidos, 2014 teve o menor 
número de execuções dos últimos 20 anos: 35, 
10% a menos que em 2013.

Será que 
o país do 
Carnaval 
vai mesmo 
declarar 
guerra à 
Indonésia? 

 

Excepcionalmente hoje não publicaremos o artigo de Arnaldo Niskier
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Roteiro

Evento

Por direitos humanos 
nas redações

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Busca Implacável 3

A idealizadora do projeto busca mostrar algo novo com uma roupagem clássica

O ex-agente do governo norte-americano Bryan Mills (Liam 
Neeson) tenta tornar-se um homem família, mas vê tudo ruir quan-
do Lenore (Famke Janssen) é assassinada. Acusado de ter come-
tido o crime, ele entra na mira da polícia de Los Angeles. Desolado 
e caçado, ele tenta encontrar os verdadeiros culpados e proteger a 
única coisa que lhe resta: a filha Kim (Maggie Grace).

O CONDE

Humor 

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

SERVIÇO  

Quem está de fora das redações deve imaginar que 
jornalistas são criaturas que defendem o lado mais fraco, a 
pessoa em situação de risco, o cidadão contra o político cor-
rupto. Até parece. Na pausa para o cafezinho, basta puxar o 
assunto dos direitos humanos para ver a distorção. Boa parte 
defende a tese de que “bandido bom é bandido morto”, o que 
amplia cada vez mais nosso abismo social.

Um brasileiro foi executado na Indonésia sob a acusação 
de tráfico de drogas. Daí já surge imediatamente a discussão 
de que a pena de morte resolveria o problema do tráfico no 
Brasil. Não resolve, não reduz a violência e não funcionou em 
lugar nenhum do mundo onde a vida é subtraída no lugar da 
tentativa de ressocialização.

Assim como também não resolve reduzir a maioridade 
penal. Iríamos sufocar o nosso já sofrido sistema prisional, 
sacrificar um período essencial na vida dos jovens e ainda 
entregar as crianças ao crime organizado. Em pouco tempo 
teríamos cada vez mais crianças portando fuzis automáti-
cos. A cena vista no Oriente Médio faria parte do cotidiano 
tupiniquim.

O que foi dito acima, obviamente, é opinião. Respeito o 
pensamento contrário e defendo o direito de expressão. Mas 
em jornalismo não vale mais a vontade de quem escreve ou 
edita - salvo em espaços destacadamente opinativos, como 
este. O conteúdo é produzido para o leitor. Além da clareza 
para entendimento, vale lembrar que a função do jornalista 
não é apenas audiência, ‘vender jornal’, mas promover a 
construção de uma sociedade mais justa.

A falta de informação associada à má vontade com a 
causa humanitára gera vícios na imprensa. São notícias omi-
tidas, ou muitas vezes apresentadas sem o devido destaque. 
É preciso saber para informar melhor. Quando o Itamaraty 
pede clemência pela vida do brasileiro condenado não quer 
dizer que a presidente concorda com o tráfico internacio-
nal de drogas, mas que o país cumpre sua obrigação como 
signatário de tratados internacionais contrários a esse tipo 
de pena. 

Todo jornalista com formação saiu de um curso na 
área de Humanas. Se estudou, não há desculpa para dizer 
que direitos humanos só servem para defender “bandidos”. 
Servem para dar dignidade ao cidadão de bem, como é todo 
cidadão ao nascer, mas que em algum momento da vida 
entrou na criminalidade, por opção ou por ser vítima social. 
Este continua sendo uma pessoa e pode, se bem conduzido, 
ser devolvido à cadeia produtiva.

Torcer para que a polícia acabe com os bandidos usando 
armas de fogo é torcer também por mais injustiça, mais desi-
gualdade, Amarildos desaparecidos e uma força de repressão 
que ainda bebe dos métodos utilizados no regime militar. 
Evoluímos, não para isso. Torço, sim, para que o cidadão 
caído em desgraça tenha dignidade durante a pena, possa 
retornar à sociedade e ter sua família reconstruída. 

E sempre que pensar em comemorar uma atitude 
violenta, em qualquer lugar do mundo, sem o direito a ampla 
defesa, pergunte-se: “E se fosse com meu filho?”.

FOtOS: Divulgação

“New Old Times” é o nome do novo projeto 
que estreia hoje, apresentado por Mira Maya

Comédia mostra luta de homem para proteger a filha

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.com

A cantora e compo-
sitora Mira Maya retorna 
ao Café Empório com um 
novo projeto chamado 
New Old Times, Mira apre-
senta repertório próprio e 
traz releituras de clássicos 
da música brasileira, se-
guindo uma linha vintage. 
A apresentação acontece 
hoje, a partir das 23h, com 
entrada gratuita. O Café 
Empório fica localizado na 
Rua Coração de Jesus, 145, 
Tambaú (perto da Feiri-
nha).

O projeto anterior de 
Mira no local apresenta-
va músicas de cantoras 
que tivessem, de alguma 
maneira, influenciado na 
construção de sua carrei-
ra. “A aceitação foi maravi-
lhosa, o que me deu força 
para trazer essa nova pro-
posta. Agora, quero mistu-
rar minhas músicas com 
versões de vários artistas 
das décadas de 1960 e 
1970, fonte de inspiração 
para meu novo trabalho”, 

André Luiz Maia
Especial para A União

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: Comé-
dia. Duração: 108 min. Classificação: 14 anos. 
Direção:  Roberto Santucci. Com  Ingrid Guima-
rães, 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 disputar a preferência 
do amado. Manaíra 1:  13h30,15h45,18h e  e 
20h30  Manaíra 3:  14h30, 16h45, 19h e 21h30 
CinEspaço 1:   18h, 20h e 22h  Tambiá5: 14h40, 
16h40, 18h40 e 20h40

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

robô inflável Baymax (voz Scott Adsit), criado 
pelo irmão. Manaíra7:  16h15 Manaíra8 19h40  
CinEspaço 2: 13h50 e 15h50 Tambiá 3: 14h20, 
16h20, 18h20 e 20h20. 

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. Manaíra  5:  22h15 Manaíra6: 
17h e 20h15 . CinEspaço 3: 21h10. Tambiá 2: 
14H30, 17H30, e 20H30. Tambiá 6/3D: 20h55.

BUSCA IMPLACÁVEL 3 (FRA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 109 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Olivier Megaton Com Liam 
Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen O 
ex-agente do governo norte-americano Bryan 
Mills (Liam Neeson) tenta tornar-se um homem 
família, mas vê tudo ruir quando Lenore (Fa-
mke Janssen) é assassinada. Acusado de ter 
cometido o crime, ele entra na mira da polícia 
de Los Angeles. Desolado e caçado, ele tenta 
encontrar os verdadeiros culpados e proteger 
a única coisa que lhe resta: a filha Kim (Maggie 
Grace). Cinespaço4: 14h30, 16H50, 19H10 E 
21H30 Manaíra 4: 14h15, 15h30, 17h45 e 20h 

UMA NOITE NO MUSEU 3 (EUA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 98 min. Classificação: 

Livre. Direção: Shawn Levy. Com Ben Stiller, 
Robin Williams e Owen Wilson. O segurança 
Larry Daley (Ben Stiller) segue com seu inu-
sitado trabalho no Museu de História Natural 
de Nova York. Determinado dia, descobre 
que a peça que faz os objetos do museu 
ganharem vida está sofrendo um processo 
de 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 8: 22h CinEspaço 2: 17h50, 
19h50 e 21h50, 19h40 e 21h40. Tambiá 4: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

OS PINGUIS DE MADAGASCAR (EUA, 2014). 
Gênero: animação, comédia. Duração: 91 min. 
Classificação: Livre. Direção:  S i m o n 
J. Smith, Eric Darnell. Com Tom McGrath, Chris 
Miller (LX), Christopher Knights. Vindos da 
franquia de animação Madagascar, Capitão, 
Kowalski, Rico e Recruta, a elite do pinguins 
espiões, são capturados em uma missão que 
tinha como objetivo presentear o integrante 
mais novo da tropa (Recruta) em seu ani-
versário. Eles caem nas garras do temido Dr. 
Otavius Brine, que se sentiu prejudicado pelo 
quarteto em um passado remoto. Agora, eles 
vão ter que impedir o maléfico plano do vilão 
de se vingar dos pinguins do mundo todo e, 
para isso, terão que juntar forças com uma 
especializada agência de espiões, a Vento do 
Norte, liderada pelo Agente Secreto. Enquanto 
isso, Recruta tenta provar seu valor como 
agente especial do time de pinguins. Manaíra 
5: 13h15,  15h30, 17h45 e 20h Manaíra6: 
13h15, 15h30, 17h45 e 20h Manaíra7: 14h e 
18h45 CinEspaço 3:  13h50, 15h40, 17h30 e 
19h20. Tambiá1:  14h50 Tambiá6/3D: 14h30, 
16h30 e 18h30.

INVENCÍVEL (EUA, 2014). Gênero: guerra, 
biografia. Duração: 137 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Angelina Jolie Com  J a c k 
O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund O 
drama retrata a história real do atleta olímpico 
Louis Zamperini, que sofre um acidente de 
avião, e cai em pleno mar. Ele luta durante 47 
dias para reencontrar a terra firme, e quando 
consegue, é capturado pelos japoneses 
durante a Segunda Guerra Mundial. Manaíra 
2: 13h45, 16h30,  19h30 e  22h20.

O SEGREDO DOS DIAMANTES (BRA, 2015). 
Gênero: aventura. Duração: 86 min. Classi-
ficação: 10 anos. Direção: Helvécio Ratton 
Com: Matheus Abreu, Rachel Pimentel, 
Alberto Gouvêa  Ângelo (Matheus Abreu) 
chega à casa da avó (Manoelita Lustosa), no 
interior de Minas Gerais, após passar por um 
imprevisto com os pais. A grande notícia das 
redondezas é a descoberta de um pequeno 
baú cheio de moedas e um manuscrito com 
um enigma, supostamente deixado por um 
padre que, 200 anos antes, teria escondido 
um punhado de diamantes. Decidido a 
encontrá-los para pagar a cara cirurgia que 
seu pai precisa fazer, Ângelo conta com a 
ajuda de seus amigos, Julia (Rachel Pimentel) 
e Carlinhos (Alberto Gouvêa). Cinespaço1: 
14h e 16h

MINÚSCULOS -O FILME (PAR 2015). Gênero: Ani-
mação. Duração: 89 min. Classificação: Livre. 
Em uma pacífica clareira, entre as sobras de um 
piquenique, começa uma batalha entre duas 
tribos de formigas em busca de uma caixa de 
açúcar. Uma jovem e corajosa joaninha acaba 
sendo capturada no meio do fogo cruzado e 
torna-se aliada das formigas negras, ajudando 
na luta contra as terríveis formigas vermelhas. 
0 Manaíra 5: 12h45, 15h   e 17h15

contextualiza a artista.
A primeira vez que 

ela apresentou suas no-
vas músicas foi durante a 
apresentação na Festa das 
Neves. “Fiquei impressio-
nada com a receptividade 
positiva. Não pelas músi-
cas em si, mas pela mudan-
ça de timbragem do traba-

lho, pois estava entrando 
em outras áreas que não o 
rock”, explica.

O nome do projeto, 
“New Old Times” – novos 
velhos tempos, em inglês 
– carrega a ideia de trazer 
algo novo com roupagem 
clássica. “Nossas canções 
estão “vestidas com calças 

boca de sino”. As versões 
que escolhemos entram 
nessa moda. Entre as es-
colhidas estão sucessos 
como ‘Não vou ficar’, de 
Tim Maia, ‘Não serve pra 
mim’, de Roberto Carlos, e 
‘Deixa de banca’, do Rei Re-
ginaldo Rossi”, revela Mira 
Maya.

tônio
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Diversidade

  

Funesc oferece minicurso de harmonia 
funcional básica para música popular

A Fundação Espaço Cul-
tural (Funesc) oferece, pela ter-
ceira vez, o minicurso de férias 
“Harmonia Funcional na Música 
Popular”, ministrado por Zé 
Reinaldo (Colorau). A atividade 
gratuita é destinada a estu-
dantes e músicos/musicistas 
atuantes nas diversas verten-
tes da prática musical. As aulas 
acontecem nos dias 27, 29 e 
30 de janeiro (terça, quinta e 
sexta-feira), das 9h30 às 12h, 
na sala 5, rampa 1 do Espaço 
Cultural José Lins do Rego. 

As aulas têm como 
objetivo possibilitar a iniciação 
ou ampliação dos estudos 
da harmonia funcional e sua 
aplicação na música popular, 
bem como estimular o seu 
estudo entre praticantes de 
música popular dos mais varia-
dos gêneros musicais, além de 
oferecer espaço alternativo de 
aprendizagem para estudantes 
da rede pública e afins. Inte-
ressados em participar devem 
enviar e-mail com seus dados 
pessoais e contatos para co-

O instrumentista e arte educador Zé Reinaldo, conhecido como Colorau, é o facilitador da atividade 

Grupo que está lançando o seu segundo álbum neste show é formado pelos músicos paraibanos Sílvio Wanderley, Marcus Williams, Fábio Cavalcanti e ManodeCarvalho

lorauguitar@gmail.com. 
As aulas propõem o uso cons-

ciente de recursos harmônicos em 
instrumentos populares (guitarra, 
contrabaixo, teclado e outros), o 
que possibilita uma infinidade de 
sonoridades e pode contribuir para 
a expressão musical de todos os 

grupos e artistas, enriquecendo 
suas musicalidades. Tais recursos 
harmônicos são utilizados em 
qualquer gênero musical, MPB, rock, 
pop, reggae, blues, forró, entre 
outros. 

O minicurso de férias é uma 
ação proposta pelo músico Zé 

Reinaldo, que coordenou as duas 
versões anteriores junto à Funesc, 
além das edições realizadas no 
Espaço Mundo e ONG Casa Peque-
no Davi. 

A carga horária é de sete 
horas e meia e os certificados só 
serão entregues aos participantes 

Foto: Gustavo Moura

Foto: Divulgação

Banda “Fantasmas da Guerra” se apresenta 
hoje no Teatro de Arena do Espaço Cultural

Rock autoral
Lucas Duarte 
Especial para A União

A banda Fantasmas da 
Guerra chega a João 
Pessoa para fazer o 
show de lançamento 
do CD, intitulado de 
‘De Novo no Front’, 
hoje às 20h, no Teatro 
de Arena do Espaço 

Cultural. Na compra de ingressos a 
preços promocionais R$ 20, o fã re-
cebe de brinde o novo CD da banda. O 
ingresso está custando R$ 40 (inteira) 
e R$ 20 (estudante). Os ingressos já 
estão disponíveis nas três lojas Fur-
ta Cor em João Pessoa, Shopping Sul, 
Tambiá Shopping e Mag Shopping.

O repertório da banda é autoral 
e segue uma influência musical de 

bandas de rock nacionais e interna-
cionais como exemplo: Titãs, Plebe 
Rude, Camisa de Vênus, Ira!, Sex Pis-
tols, Rage Agaist The Machine, Bla-
ck Sabbath, Metallica, Led Zeppelin, 
Deep Purple, Iron Maiden, Van Halen, 
entre outras, sempre com letras que 
denunciam questões relacionadas 
ao contexto político-social e do coti-
diano em que vive a sociedade bra-
sileira. Fantasmas da Guerra tem em 
sua discografia: uma faixa no disco 
em vinil (Coletânea ‘Rock que Rola’ 
- 1987), pela gravadora Continental 
com a coprodução da Transaméri-
ca FM do Rio de Janeiro; e dois CDs 
‘Coisas da Vida’ (Produção indepen-
dente em 1996) e o mais novo ‘De 
Novo no Front’ (produção indepen-
dente em 2015) que é composto por 
dez músicas, trazendo a essência do 

rock feito pela banda ao longo de sua 
existência, com um instrumental pe-
sado e letras de conteúdo crítico e de 
reflexão social. Algumas músicas fo-
ram compostas no final dos anos 80 
e outras são novas composições, mas 
todas foram feitas com arranjos que 
remetem nossa banda ao som feito 
pelas bandas da atual década.

Em entrevista à reportagem do 
jornal A União, Marcus Williams 
(Marcão), guitarrista da banda, disse 
que a expectativa deles em relação ao 
show é enorme e que estão ansiosos 
“Estamos aguardando a presença de 
um grande público amante do rock 
and roll, tanto a galera que vivenciou 
o auge do rock nacional nos anos 80, 
bem como a garotada que ainda não 
conhece o som dos Fantasmas da 
Guerra. Vamos fazer show descontra-

ído e muito pulsante, uma verdadeira 
festa para todos os que estiverem pre-
sentes. Sentimos a necessidade de re-
gistrar aquele momento único do rock 
nacional vivido nos anos 80, e compar-
tilhar com a atual geração de roquei-
ros que ainda não tiveram a oportuni-
dade de ouvir o nosso trabalho, bem 
como a todos aqueles amigos que nos 
cobravam essa posição. Mesmo diante 
das dificuldades, resolvemos investir 
neste projeto que, para nós, já é moti-
vo de alegria. Estamos felizes com a re-
percussão da nossa volta e já estamos 
satisfeitos com o resultado do nosso 
trabalho”, afirmou. 

Sobre a banda
Fantasmas da Guerra é uma 

banda de rock paraibano de gran-
de sucesso entre os estudantes nos 

anos 80. Formado inicialmente por 
seis amigos o grupo se refletia em 
grandes nomes como Legião Ur-
bana, Paralamas do Sucesso, Plebe 
Rude, Titãs e Ira. Já no meio inter-
nacional, as inspirações ficavam 
para Sex Pistols, The Clash, Red 
Hot Chilly Peppers, Kiss e outros. 
A banda então passou a se chamar 
Johntex , homenagem ao Camisa de 
Vênus de Marcelo Nova. Esse nome 
não iria resistir muito tempo. Em 
um ano a banda já era conhecida 
no meio estudantil da Paraíba como 
Fantasmas da Guerra. A banda Fan-
tasmas da Guerra é formada por 
Sílvio Wanderley (vocal), Marcus 
Williams Marcão (guitarra Base), 
Fábio Cavalcanti (guitarra solo), 
Tatá Vaz (baixo) e ManodeCarvalho 
(bateria).

n Minicurso gratuito de férias: Har-
monia Funcional na Música Popular
n Ministrante: Zé Reinaldo
n Inscrições: Até 26 de janeiro (se-
gunda-feira)
n Aulas: dias 27, 29 e 30 (terça, quin-
ta e sexta), das 9h30 às 12h
Limite de participantes: sujeito à 
capacidade da sala: 120 lugares
n Faixa etária: a partir de 16 anos
n Local: Sala 5, rampa 1, Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em Tambauzinho
n Informações e inscrições por 
e-mail: colorauguitar@gmail.com

Serviço

que tiverem, pelo menos, 75% 
de frequência nas atividades. 

O conteúdo inclui parâ-
metros do som; intervalos; 
escalas; ciclos das quartas e 
quintas; armadura de clave; 
princípios da harmonia; forma-
ção de acordes; campo harmô-
nico maior, em tríades e tétra-
des; campo harmônico menor 
natural. 
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Novos remédios genéricos 
inéditos têm preço até 35% 
inferior no mercado

“Boa para se viver”
João Pessoa é destaque no portal da Rede Record

A cidade de João Pessoa me-
receu amplo destaque no portal 
de notícias R7 da Rede Record de 
Televisão, de São Paulo. O comen-
tarista de política do Jornal da Re-
cord News, Ricardo Kotscho, que 
também é colunista do portal (Ba-
laio do Kotscho -http://migre.me/
oe8Zd), declarou aos seus leitores 
que pretende, um dia, vir morar na 
capital paraibana. 

 A declaração do jornalista ge-
rou muitos comentários positivos 
nas redes sociais (Facebook e Twit-
ter) de internautas de todo o país. 
Kotscho revela que já conhecia João 
Pessoa devido a compromissos pro-
fissionais, mas que esteve na cidade 
em 2013, de férias, e que se apaixo-
nou pela cidade e seus habitantes.

“Não descobri lá nenhuma 
praia do outro mundo, um restau-
rante espetacular, alguma atração 
turística imperdível. Acho que o 
que mais me atraiu foi exatamente 
isso: a simplicidade do lugar e das 
pessoas. É difícil explicar. Parece 
que é todo mundo igual, não tem 
gente que quer se mostrar mais im-
portante do que o outro, ninguém 
quer te enganar e os nativos pare-
cem sempre disponíveis para uma 
conversa, sorriem de graça. A vida 
flui mansamente, sem atropelos, 
cada coisa no seu lugar e no seu 
tempo certo”, escreveu.

A presidente da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), Ruth 
Avelino, leu o artigo do jornalista. 
Ela disse que o depoimento espon-
tâneo e sincero de um formador de 
opinião como Ricardo Kotscho con-
firma que João Pessoa é uma cidade 
boa de se viver e ótima para os tu-
ristas que a visitam. 

“Ele fala de maneira simples 
o que anunciamos a todos os pro-
fissionais de turismo Brasil afora: 
nossa cidade é bela, tem praias ma-
ravilhosas,  tranquila em compara-
ção aos grandes centros urbanos e 
somos muito receptivos”, explicou a 
executiva paraibana. 

Novo destino 
Desde o início da atual gestão 

da PBTur, o foco tem sido divulgar 
o ‘Destino Paraíba’ e seus vários ro-
teiros turísticos. Desde 2011, foram 
capacitados/treinados cerca de 15 
mil agentes de viagens brasileiros 
e do exterior. “As belezas naturais 
do nosso Litoral e nossa diversida-
de turística sempre existiu, mas os 
agentes de viagens não conheciam. 
Ao mostrarmos a eles o que temos 
de melhor, de mais belo, na hora de 
fechar um pacote de viagens eles 
oferecem o Destino Paraíba. Acre-
dito que nossa estratégia de divul-
gação vem se mostrando correta”, 
finalizou a presidente da PBTur.

A InterCement, o Instituto Ca-
margo Corrêa (ICC) e o Comitê de De-
senvolvimento Comunitário de João 
Pessoa apresentam hoje para o po-
der público e a sociedade civil quatro 
projetos sociais que visam promover 
o empreendedorismo comunitário e 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da Ilha do Bispo, na Pa-
raíba. O evento acontece na Fazenda 
da Graça, espaço da fábrica da em-
presa, a partir das 14h, hoje.

Os projetos que serão colocados 
em prática ao longo do ano de 2015 
foram organizados a partir de ma-
peamento realizado no ano passado 
na região sobre as demandas da co-
munidade. As iniciativas sociais exe-
cutadas na Ilha do Bispo pela  Inter-
Cement, como o Dia do Bem-Fazer, 

evento de voluntariado corporativo 
do Grupo Camargo Corrêa, ou a Se-
mana do Bebê, iniciativa em parceria 
com a Fundação Maria Cecilia Sou-
to Vidigal em defesa dos direitos da 
primeiríssima infância (gestação e 
crianças de 0-3 anos), também ser-
viram de base para a formatação dos 
novos projetos. 

As Secretarias Municipais de 
Educação, Saúde e Assistência Social, 
por meio de suas representações lo-
cais, serão alguns dos parceiros es-
tratégicos da InterCement nas ativi-
dades da Ilha do Bispo. Cada projeto 
será apresentado com a participação 
de representantes das entidades 
que vão conduzir as ações. “Identi-
ficamos a necessidade de atuar em 
quatro frentes prioritárias: a garan-

tia de direitos a primeira infância, a 
recuperação de unidades educativas, 
a ampliação e qualificação de cursos 
profissionalizantes e a formação em 
restauro de patrimônio histórico e 
cultural. Nesse sentido, as parcerias 
são fundamentais para o sucesso dos 
projetos”, explica Ana Cristina Ra-
mos, gerente da unidade da InterCe-
ment em João Pessoa.

A Casa do Pequeno Davi, ONG 
parceira da InterCement na região, 
vai conduzir um trabalho junto com 
profissionais da rede sócio assisten-
cial da Ilha do Bispo com foco na de-
fesa de direitos da primeira infância. 
O projeto Ilha de Direitos propõe a 
realização de um diagnóstico parti-
cipativo para a atenção à primeira 
infância, com formações dos pro-

fissionais de acordo com os dados 
levantados para o fortalecimento da 
rede, incluindo também a implanta-
ção de uma unidade de pilates às mu-
lheres gestantes promovendo ajuda 
corporal, diminuição de dores e per-
da óssea, gerando um estado de bem
-estar e diminuição da ansiedade.

Oficinas de Shantala (massagem 
indiana) também farão parte das ati-
vidades, buscando oferecer aos pais e 
cuidadores terem mais contato com o 
bebê e ampliando vínculos de cuida-
do. Outra atividade é a capacitação de 
doulas, visando o acompanhamento 
humanizado das mulheres antes, du-
rante e depois do parto. As propostas 
contam com o apoio do Crei (Centro 
de Referência de Educação Infantil), 
Unidade de Saúde da Família, Pas-

toral da Criança, Arca (Associação 
Recreativa Cultural e Artística), Asso-
ciação Comunitária Índio Pirajibe e 
também do Centro de Referência da 
Assistência Social.

O projeto Juntos pela Escola 
Ideal envolve quatro escolas públi-
cas da região: Raul Machado, José 
Peregrino, Frutuoso Barbosa e o 
Centro de Referência em Educação 
Infantil Mᵃ José Burity. O projeto visa 
identificar necessidades pontuais de 
infraestrutura e equipamentos das 
instituições e organizar mutirões de 
melhorias.  Os voluntários são for-
mados por profissionais da InterCe-
ment, comunidade e das próprias 
escolas, destacados para realizar re-
paros nas estruturas físicas e revitali-
zação de espaços recreativos.

Projetos sociais vão atender demandas da comunidade
BAIRRO ILHA DO BISPO

O trabalho realizado pe-
las crocheteiras do Programa 
de Artesanato da Paraíba foi 
destaque na edição nº 719, de 
dezembro, da Revista Casa e 
Jardim. A matéria, sob o títu-
lo de “A Graça do Crochê”, 
ressaltou os novos formatos 
e os temas das peças pro-
duzidas pelas artesãs parai-
banas. Além disso, também 
destacou a importância da 
capacitação oferecida pelo 
Governo do Estado, em par-
ceria com o Sebrae. A pu-
blicação tem circulação na-
cional, além de ser uma das 
mais importantes no país na 
área de decoração.

De acordo com a gesto-
ra do Programa de Artesa-
nato da Paraíba, Lu Maia, a 
visibilidade das crocheteiras 
foi acentuada pelos cursos 
de capacitação. “A segunda 
etapa do curso, no ano pas-
sado, aconteceu em dezem-
bro com o designer Renato 
Imbroisi, muito respeitado 
na área têxtil e na cultura 
popular. A partir dessa visão 
de capacitação das nossas ar-
tesãs, o mercado foi se abrin-
do”, comentou.

Na matéria, a revista Casa 
e Jardim, da Editora Abril, 
lembra que o crochê está en-
tre as técnicas de artesanato 
em agulha e linha mais prati-
cados no Brasil, fator que exi-
ge inovação constante. “Por 
isso, para obter uma produ-
ção diferenciada vale a pena 
investir em capacitação técni-
ca e desenvolvimento de cole-
ções com identidade cultural 
delineada”, diz o texto.

Houve espaço ainda na 
matéria para citar o papel 
importante da parceria do 
Governo do Estado, por meio 
do programa “Paraíba em 
Suas Mãos” com o Sebrae 
para realização das capacita-
ções. “O resultado pode ser 
conferido, ao vivo, no 21ª Sa-
lão de Artesanato da Paraí-
ba”, sugeriu a revista.

Berço de memórias
Além de elogiar a capa-

citação das artesãs, a matéria 

Revista nacional enfatiza a inovação
DIveRSIDADe DO CROCHÊ PARAIBAnO 

descreve as peças paraibanas, 
destacando a opção pelos te-
mas culturais. “Cactos, frutas, 
barquinhos, elementos dos 
trios de forró, chapéus de va-
queiro. Com esses temas e tam-
bém outros mais universais são 
confeccionados panos de prato, 
colchas, cortinas, painéis, cami-
nhos de mesa e objetos de de-
coração, como pequenos presé-
pios e adornos”. “Lindezas que 
tornam a casa um lugar mais 

acolhedor, um berço de memó-
rias”, elogiou. 

Homenagem  
Com o tema “Das mãos flo-

resce o crochê”, a 21ª edição do 
Salão de Artesanato da Paraíba 
está instalado na antiga asso-
ciação do BNB, na orla do Cabo 
Branco.

O trabalho apresentado pe-
las crocheteiras é resultado das 
aulas de capacitação. Só em de-

zembro, foram beneficiadas 70 
artesãs, oriundas de várias cida-
des paraibanas. “Esse número é 
o dobro da quantidade de pro-
fissionais qualificada na primei-
ra etapa, ocorrida em junho”, 
afirmou Lu Maia. “Agora, no 
Salão de Artesanato da Paraí-
ba, os visitantes têm elogiado 
os novos formatos do nosso cro-
chê. Além de peças de roupas, 
estamos produzindo até mate-
rial decorativo”, disse.

A Graça do Crochê foi tema de matéria da edição de dezembro da Revista Casa e jardim, que ressaltou a diversidade

FOTO: Reprodução/Internet
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Remédios têm preço até 35% inferior
NovoS geNéricoS iNéditoS

Medicamentos tratam de 
infecção respiratória, dor 
muscular e o colesterol 

Paraíba: todos os cantos teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l Folia
O Projeto Folia de Rua 2015 terá início no dia cinco de 

fevereiro próximo. A programação irá abranger o Ponto de 
Cem Réis e outros pontos da capital, tendo como destaque o 
tradicional desfile no Centro Histórico. Essa é a 28a edição do 
projeto que neste ano vai homenagear os cem anos do Carnaval 
Tradição de João Pessoa. Outra novidade será o lançamento 
de uma revista com informações sobre todos os 41 blocos que 
fazem parte do projeto.

l Feijão 
O Clube do Feijão Amigo promove no dia 7 de fevereiro 

próximo, um Almoço de Confraternização Carnavalesca a bordo 
do Catamarã 100% Lazer III. Conforme o presidente do clube, 
o jornalista Onaldo Mendes, o ponto de partida será às 10h na 
Marina Jacaré Grill, na Praia do Jacaré, em Cabedelo-Pb, com 
direito a buffet e animação da Orquestra do Maestro Adriano e 
retorno no momento do Pôr do Sol do Jacaré

l PatoS 
Atenção foliões do grupo da Melhor Idade da Paraíba. A empresa 

Terramar Turismo está com um pacote para vocês participarem do II 
Baile de Carnaval do Clube Aurora da Vida, que será realizado no Patos 
Tênis Clube, município de Patos. Tendo como tema “O Abre Alas que 
eu Quero Passar”, o objetivo é resgatar alegria e o verdadeiro sentido 
dos antigos carnavais, brincando em família e amigos com muita 
alegria e diversão. O baile será realizado no dia 7 de fevereiro próximo 
a partir das 22h. Maiores informações nos telefones (83) 3422-1950 
(83) 8734-47556 e (83) 9920-1761.

l carNaval 
Amanhã, às 19h, na área externa da Casa da Pólvora, a 

Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Liga Carnavalesca, 
realizam a abertura das prévias de agremiações que fazem parte 
do Carnaval Tradição. O evento acontecerá às 19h com clubes de 
orquestra, tribos indígenas e a Escola Império do Samba, seguindo 
a programação até o final do mês, com 26 folguedos populares 
movimentando os bairros de Cruz das Armas, Róger e Torre nos 
dias 28, 30 e 31, respectivamente.

l FériaS 
Período de recesso é época das colônias de férias para 

criançada com atividades de desenhos, pintura, modelagem, 
recorte, colagem, música e muitas brincadeiras. Em João 
Pessoa a Escolar Espaço Divino, no Jardim Luna, realiza até o 
dia 30 próximo, atividades para crianças de 1 a 8 anos de idade 
(informações:3247-9215 / 8645-8965). Outra opção para o lazer 
dos pequenos é ofertada até o próximo dia 31 na Plin Educação 
Criativa, localizada no Jardim da Galeria Louro&Canela, no bairro de 
Manaíra, com atividades para crianças na faixa etária dos 4 aos 9 
anos de idade (informações pelo telefone 9860-9415)

l turiSmo
A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-PB) 

registrou este mês em João Pessoa uma taxa de ocupação 
hoteleira de 85% em João Pessoa. A estimativa é que em 
fevereiro, essa taxa alcance o patamar de 90% no período de 
Carnaval, e a média do mês deve fechar em 70%. De acordo 
com o presidente da ABIH-PB, José Inácio Júnior, o nível de 
ocupação este mês é semelhante ao mesmo período do ano 
passado. Segundo ele, os hotéis já estão fazendo as reservas 
para o período de Carnaval.

l cerveja
Novidades no turismo da capital paraibana com a “Super 
Bike Brasil”, apresentada à imprensa no último dia 16 
pelo empresário Fred Rufilo. O produto tem sido um 
fenômeno, principalmente, na Europa, onde leva o nome de 
“bike cerveja”, uma nova forma dos clientes andarem de 
bicicleta, pedalando e bebendo cerveja ao mesmo tempo. 
A ideia surgiu na Holanda, mas teve estupendo sucesso na 
Alemanha, considerado o país berço da cerveja. A novidade 
deve estar aberta ao público nos próximos dias

l SolâNea
O Grêmio Morenense, no município de Solânea, 

Brejo paraibano, realiza no dia 7 de fevereiro próximo 
o tradicional Baile de Carnaval Vermelho e Branco. 
Este ano, em comemoração aos 91 anos de fundação, 
sendo ele o segundo clube mais antigo da Paraíba, 
a homenageada será a ex-primeira-dama Warnete 
Bandeira, neta e bisneta de fundadores do clube. A 
festa será iniciada a partir das 22h e será encerrada às 
6h do dia seguinte com um banho na cascata da Praça 
26 de Novembro, localizada no centro do município. 
A animação do Vermelho e Branco ficará por conta 
da Orquestra Veneno no Frevo, que vai relembrar os 
antigos carnavais. Reservas nos telefones: 8819-
0625/9383-1979/91236949. 
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l FiScalização
O Sindicato dos Guias de Turismo da Paraíba 

(SINGTUR/PB) abrirá um debate com os guias de turismo, 
cujo objetivo é realizar uma manifestação no sentido 
de chamar os órgãos competentes para uma ação de 
fiscalização. De acordo com o presidente da entidade, 
Genilton Elves, a ação visa fazer valer os direitos do guia 
de turismo credenciado e devidamente qualificado para os 
serviços, evitando intrusos, bem como guias de Estados 
vizinhos que estão invadindo o mercado paraibano.

Cinco novos genéricos, 
ainda inéditos no país, ob-
tiveram registro da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). Com isso, 
pacientes e médicos pas-
sam a contar com opções 
terapêuticas a um custo 
reduzido, já que os medica-
mentos entrarão no merca-
do com preço pelo menos 
35% inferior ao valor da 
tabela de referência.

Os produtos são clo-
ridrato de moxifloxacino, 
ciclesonida, baclofeno, die-
nogeste e pitavastatina. 
Genéricos inéditos são me-
dicamentos que substituem 
os produtos de referência 
em um mercado onde até 
então não havia concorren-
tes deste tipo. O cloridrato 
de moxifloxacino é um anti-
biótico com ação bacterici-
da em infecções respirató-
rias, pneumonia, sinusite, 
bronquite crônica e doença 
inflamatória pélvica.

O ciclesonida é utili-
zado para o tratamento de 
sintomas de renite alérgica, 
incluindo congestão ou en-
tupimento do nariz, coriza, 
coceira e espirros.

O baclofeno é um rela-
xante muscular usado para 
reduzir e aliviar a rigidez 
excessiva e espasmos nos 

músculos que podem ocor-
rer em várias condições, 
tais como a esclerose múl-
tipla, doenças ou lesões na 
medula óssea e certas do-
enças cerebrais.

Lesões
O dienogeste é indica-

do no tratamento dos sin-
tomas dolorosos das lesões 
da endometriose (migração 
e crescimento do tecido da 
parede interna do útero 
fora da cavidade uterina). 
A ingestão de um compri-
mido por dia leva à redução 
do tecido afetado (endo-
métrio) e diminui os sinto-
mas associados, como por 
exemplo, dor pélvica.

Já a pitavastatina é 
utilizada como terapia ad-
junta à dieta para reduzir 
os níveis elevados de co-
lesterol total, lipoproteína 
de baixa densidade (LDL-
-colesterol), apolipoproteí-
na B (Apo B) e triglicérides, 
além de possuir indicação 
para aumentar os níveis de 
lipoproteína de alta densi-
dade (HDL-colesterol) em 
pacientes adultos com hi-
perlipidemia primária ou 
dislipidemia mista.

A Anvisa tem dado 
prioridade ao registro de 
genéricos inéditos, pois a 
entrada desses produtos 
no mercado significa um 
aumento real na oferta de 
opções e na queda de pre-
ços provocada pela concor-
rência.

Espaço dedicado a promover o 
bem-estar físico e mental, o Centro 
de Práticas Integrativas e Comple-
mentares em Saúde (Cpics) oferece 
á população práticas integrativas 
que ajudam no combate a diversas 
doenças. Com um quadro de estres-
se elevado causado por problemas 
familiares, Raquel Tavares foi le-
vada ao Cpics por uma amiga. Ela 
começou o tratamento com a psi-
cóloga e aos poucos foi inserida em 
atividades coletivas. “As terapias 
trazem exercícios para diluir as ten-

sões,” explica a terapeuta Rosa Or-
tega. As ações ocorrem no Parque 
Zoobotânco Arruda Câmara (Bica)

“Nossos usuários também 
aprendem técnicas para traba-
lhar em casa,” completa.   Entre 
as práticas individuais oferecidas 
pelos centros estão: acupuntura, 
aurículopuntura, homeopatia, fi-
toterapia, arteterapia (individual), 
terapia floral, quiropraxia, reiki, 
aromaterapia, massoterapia, tera-
pia e massagem ayurvédica, gestalt 
terapia, reflexologia podal e natu-

rologia, que também inclui iridologia 
e geoterapia. Há também as práti-
cas coletivas como a biodança, dan-
ças circulares, tai chi chuan, terapia 
comunitária, yoga, cuidando do 
cuidador (resgate da autoestima), 
automassagem preventiva, arte-
terapia, cura em expressão (artes 
plásticas), meditação, consciência 
corporal, constelação familiar, dan-
ça do sagrado feminino e círculo de 
gestantes. O usuário pode ser enca-
minhado por uma Unidade de Saú-
de da Família (USF).

PMJP oferece ações que auxiliam no combate
eStreSSe

As aulas de Tai Chi Chuan 
e Yoga para Terceira Idade re-
tornam na Estação Cabo Bran-
co – Ciência, Cultura e Artes, 
no Bairro Altiplano. A arte 
marcial do Tai Chi Chuan acon-
tecerá agora todos os sábados 
do mês e serão duas turmas 
em horários diferentes. Na 
primeira turma (iniciantes), 
o horário é de 17h às 18h. Na 
segunda (intermediário), a 
aula tem início às 18h até 19h. 
A entrada é aberta ao público 

de todas as idades. Para par-
ticipar basta trazer tapete ou 
toalha e se vestir com roupas 
leves e soltas. As aulas serão 
ministradas pelo professor e 
mestre Ansélio D’castilho e 
seu grupo de assistentes que 
fazem parte da Federação Pa-
raibana de Tai Chi Chuan Ar-
tes, Filosofia e Ciências Orien-
tais e da Academia Plataforma 
Fitness, parceiras da Estação 
Cabo Branco nesta atividade. 
O objetivo desta prática edu-

cativa é fomentar nos seus 
praticantes a compreensão de 
que a respiração, o movimento 
e consciência são três elemen-
tos de uma única realidade.

 A Yoga para a Terceira 
Idade também retoma suas ati-
vidades todas as terças e quin-
tas-feiras, no horário das 15h 
às 17h, na Estação Cabo Bran-
co. A entrada é aberta ao pú-
blico de todas as idades. Não é 
necessário fazer inscrição pré-
via e podem participar pessoas 

com idade acima de 60 anos. 
Para participar basta trazer ta-
pete ou toalha e se vestir com 
roupas leves e soltas. A “Práti-
ca de yoga para melhor idade” 
será conduzida pela professora 
de Yoga e Terapeuta Maria do 
Socorro Barbosa. A prática da 
Yoga é promovida pelo setor de 
Gestão Educacional da Estação 
Cabo Branco – Ciência, Cultura 
e Arte em parceira com a Fun-
dação Cultural de João Pessoa 
(PMJP).

Aulas retomam na Estação Cabo Branco
tai cHi cHuaN e Yoga Para melHor idade



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa 
física especializada em engenharia civil e segurança do trabalho para Prefeitura Mun. de Juru-PB.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 22 de Janeiro de 2015
SIDNEY RAMOS 
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para impressão de serviços gráficos para FMS e Prefeitura Municipal de Juru PB.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 22 de Janeiro de 2015
SIDNEY RAMOS -
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 10/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços para desenvolver Cursos, 

Palestras, Oficinas e Aulas Práticas no âmbito de Programas da Secretaria de Assistência Social 
do Município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 03/02/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 21 de Janeiro de 2015.
Francisco Lopes de Lima

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de manutenção de equipamentos 

e bens imóveis pertencentes ao município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 03/02/2015, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 21 de Janeiro de 2015.
Francisco Lopes de Lima

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 12/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços manutenção preventiva e corre-

tiva dos micro-computadores, drives, configurações, sistemas, programas e na rede de internet da 
Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local, às 10:00 horas do dia 03/02/2015, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 21 de Janeiro de 2015.
Francisco Lopes de Lima

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015
OBJETO: Execução de serviços de manutenção e conservação de vias públicas do município. 

Data e Local, às 08:00 horas do dia 05/02/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos 
de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 21 de Janeiro de 2015.
Francisco Lopes de Lima

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.002/2015 - 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. 0.6.002/2015 - SRP, a ser realizada no dia 04/02/2014 às 10h00min (horário local), que tem por 
objeto Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Material elétrico em Geral, 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, 21 de Janeiro de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº03/14/SERHMACT
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recur-

sos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, constituída pela Portaria nº 08/2014, 
TORNA PÚBLICO O ADIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E RECEBIMENTO 
DE PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA Nº03/2014, prevista para ocorrer no dia 29 de janeiro de 
2015, será ADIADA PARA O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, no mesmo horário e local, em face 
da reestruturação administrativa desta Secretaria, alterada por força da Medida Provisória nº 230 
de 02 de Janeiro de 2015.

João Pessoa, 20 de Janeiro de 2015.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente CPL/SEIRHMACT

SERHMACT – SEC. EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 136/2015 em João 
Pessoa , 14 de janeiro de 2015 -Prazo : 365 dias .Para atividade de : Recuperação da Barragem 
de Bruscas, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, 
entre outros serviços . Na (O) –NA CIDADE Municipio : CURRAL VELHO –UF:PB .Processo :2014-
008440/TEC /AA-3305

SERHMACT – SEC. EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 156/2015 em João Pessoa 
, 15 de janeiro de 2015 -Prazo : 365 dias .Para atividade de : Recuperação da Barragem Emas, 
contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, entre outros 
serviços . Na (o)Municipio : EMAS –UF:PB .Processo :2014-008431/TEC /AA-3296

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 161/2015 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RE-
CUPERAÇÃO DA BARRAGEM FARINHA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – 
SÍTIO FARINHA – ZONA RURAL Município: PATOS - UF: PB. Processo: 2014-008438/TEC/AA-3303.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 
162/2015 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERA-
ÇÃO DA BARRAGEM GEREMIAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – SÍTIO GERE-
MIAS – ZONA RURAL Município: DESTERRO - UF: PB. Processo: 2014-008439/TEC/AA-3304.

SERHMACT – SEC. EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 157/2015 em João 
Pessoa , 15 de janeiro de 2015 -Prazo : 365 dias .Para atividade de : Recuperação da Barragem 
de Jangada, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, 
entre outros serviços . Na (o)SÍTIO JANGADA Municipio : MAMANGUAPE –UF:PB .Processo 
:2014-008432/TEC /AA-3297

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 
159/2015 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERA-
ÇÃO DA BARRAGEM RIACHO DOS CAVALOS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) 
– SÍTIO RIACHO DOS CAVALOS, ZONA RURAL Município: RIACHO DOS CAVALOS - UF: PB. 
Processo: 2014-008434/TEC/AA-3299.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 160/2015 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RE-
CUPERAÇÃO DA BARRAGEM TAPERA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – NA 
CIDADE Município: BELEM DO BREJO DO CRUZ - UF: PB. Processo: 2014-008435/TEC/AA-3300.

SERHMACT – SEC. EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 4534/2014 em João Pessoa 
, 9 de Dezembro de 2014  -Prazo : 365 dias .Para atividade de : Recuperação da Barragem de 
Curimatã, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhes, 
entre outros serviços . Na (O) –NA CIDADE Municipio : CARAUBAS –UF:PB .Processo :2014-
008437/TEC /AA-3302

SERHMACT – SEC. EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 4533/2014 em João Pessoa 
, 9 de Dezembro de 2014  -Prazo : 365 dias .Para atividade de : Recuperação da Barragem Tapuio 
no Município de São Vicente do Seridó-PB .Na(o)-SÍTIO TAPUIO Município:SÃO VICENTE DO 
SERIDÓ-UF:PB.Processo:2014-008436/TEC/AA-3301

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 158/2015 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DA BARRAGEM BAIÃO, CONTEMPLANDO LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS 
SERVIÇOS. Na(o) – NA CIDADE Município: SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ - UF: PB. Processo: 
2014-008433/TEC/AA-3298.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Contratação de empresa(s) 
para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas destinadas a Festa da 
Luz; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENISE MOURA DO 
NASCIMENTO - R$ 48.000,00; MEGA EVENTOS ESTRUTURAIS METÁLICAS LTDA - R$ 84.000,00. 
Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato conforme o instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 21 de Janeiro de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 04 de julho de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob  N° 2.06.002/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O ARCO DO PROGRAMA PRO-
JOVEM URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 21 de janeiro de 2015.
LUANNA ALEXANDRE MAIA

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 04 de julho de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob  N° 2.06.002/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O ARCO DO PROGRAMA PRO-
JOVEM URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 21 de janeiro de 2015.
LUANNA ALEXANDRE MAIA

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Gêneros alimentícios para a merenda escolar do Município de Poço Dantas. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 20 de Janeiro de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para Ampliação da ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VITÓRIAS. Informações e obtenção do Edital 
à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 21 de janeiro de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2015
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARI/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 10 DE FEVEREIRO DE 2015, ÀS 
09:00 HORAS.

MAIORES INFORMAÇÕES, NA SALA DE REUNIÕES DA CPL, SITA À RUA ANTÔNIO DE LUNA 
FREIRE–146– 1º ANDAR – CENTRO – MARI – PB. 

MARI, 20 DE JANEIRO DE 2015.
FELIPE SILVA DE MEDEIROS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 21 de Janeiro de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

PROCESSO Nº 24.461/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.141/2014.
DATA DE ABERTURA: 05/02/2015 - ÀS 09h00.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E 

CORDÕES PERSONALIZADOS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, por meio de seu Pregoeiro Oficial, Sr. 

Chrystiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso prevista 
para o exercício financeiro de 2015: ORDINÁRIOS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Federais nºs. 3.555/2000, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e, subsidiariamente, Lei nº 
8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h 
às 12:00h., no telefone: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 21 de janeiro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro
Presidente/Pregoeiro da CSL

CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua ALICE JAPIASSU, 52 - Centro - SUMÉ - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
DESTINADA A VIAGENS PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADORES 
E FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal Nº 748/2006. 
Informações e edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3353.2095

Sumé - PB, 20 de Janeiro de 2015
Erika Oliveira Dos Santos

Pregoeira Oficial

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

ALICE JAPIASSU, 52 - Centro - SUMÉ - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS DESTA CÂ-
MARA MUNICIPAL COM LOCAÇÃO DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
Decreto Municipal Nº 748/2006. Informações e edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3353.2095.

Sumé - PB, 20 de Janeiro de 2015
Erika Oliveira Dos Santos-

Pregoeira Oficial

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

Alice Japiassú, 52 - Centro - Sumé - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial,  tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E ANÚNCIOS E INFORMAÇÕES DE CARÁTER 
OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA: recursos  previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal Nº 748/2006. Informações e edital: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353.2095.
Sumé - PB, 20 de Janeiro de 2015

Erika Oliveira Dos Santos
Pregoeira Oficial

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

Alice Japiassú, 52 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial,  tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS  PARA 
O VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA : recursos  previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal Nº 748/2006. 

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

LJL CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA –ME – CNPJ 
Nº 07.698.967/0001-38 – Torna público que  a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 185/2015 em João Pessoa, 16 de janeiro de 
2015 – Prazo:  1460 dias. Para a atividade de: Edificação residencial  multifamiliar com 16 unidades 
habitacionais com sistema de tratamento individual (Residencial Sol Ville VI), Na (o)  - Rua Maria 
Ignes Peregrino, Lot. Vila do Sol, Qd. 160, Gramame/Valentina, Município: João Pessoa – UF:PB. 
Processo: 2015-000162/TEC/LO-9246.

JOSICLEIDE CANUTO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 18.660.029/0001-65 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu  a Licença de Operação 
nº 191/2015 em João Pessoa, 19  de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: BAR 
COM SOM MECÂNICO, Na (o) – Av. Santo Antônio, nº 255 – Santo Antônio – Município: Pedras 
de Fogo – UF: PB. Processo: 2014-001169/TEC/LO-7114.

DISTRIBUIDORA ATRAENTE LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.061.173/0001-61 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 199/2015 em João Pessoa, 20 de janeiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Cons-
trução de um galpão e distribuidora e show room. Na (o) – Rua Treze de Maio, s/n Sesi-Bayeux-PB. 
Município: Bayeux – UF:PB. Processo: 2014-009122/TEC/LI-3742.

JOÃO JOSÉ TORRES NETO ME – CNPJ Nº 14.112.784/0001-54 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLO-LOA nº 96/2013 – Proc. nº 12-008825 = 
Transformação de Motocicleta e Triciclo=IT 15.000,00 – AC:200m² - NE:01 – L/ATV: Rua Monsenhor 
Constantino – Centro – nº 175 – Catolé do Rocha – PB. Processo nº 2015-000130/TEC/LO-9236.

WAYNNE MAIA DA SILVEIRA – CNPJ/CPF Nº 041.581.194-56 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
155/2015 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volate Veículo Ford – F4000 Placa MON-7590. Na (o) – em todo Estado da Paraíba – Município: 
UF: PB. Processo: 2014-008371/TEC/LO-8967. 

A empresa DOS SANTOS COMECIO DE TORTAS LTDA - EPP – CNPJ – 15.378.510/0001-74, com 
endereço na rua Avenida Monsenhor Odilon Coutinho, nº 160  – Caco Branco – João pessoa-PB – 
CEP: 58.045-120, torna publico que esta requerendo junto a SEMAM- SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE a sua LICENÇA AMBIENTAL.

A empresa COMERCIAL DE PANIFICAÇÃO CARLOS LTDA –ME – CNPJ – 13.866.767/0001-40, 
com endereço na rua Avenida Presidente Washington Luiz, nº 647 – Loja 103 Terreo – Bessa – João 
pessoa-PB – CEP: 58.035-340, torna publico que esta requerendo junto a SEMAM- SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE a sua LICENÇA AMBIENTAL.

MARIA CELIA B, DE AZEVEDO, CPF: 366.143.604-00, torna público que requereu à SUDEMA 
–Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Requerimento de pedido de Licença de 
Operação para Pesquisa para Lavra Experimental de Caulim, situada na Localidade  denominada  
Buqueirãozinho, no Município de Junco do Seridó, estado da Paraíba. Processo 2014-008752

EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA, CPF: 055.971.024-00, torna público que requereu 
à SUDEMA –Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Requerimento de pedido de 
Licença de Operação para Pesquisa para Lavra Experimental de Caulim, situada na Localidade  
denominada  Samambaia, no Município de Assunção, estado da Paraíba. Processo 2014-008754

EMMA EMPRESA DE EXTRAÇÃO DE MINERAÇ LTDA ME, CNPJ: 14.245.281/0001-57, torna 
público que requereu à SUDEMA –Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Reque-
rimento de pedido de Licença de Operação para Lavra de Areia em Tabuleiro, situada na Fazenda 
São Francisco, no Município de Caaporã, estado da Paraíba. Processo 2014-009226

Á EMPRESA ADRENALINA CONSTRUÇÕES  E INCORPORAÇÕES LTDA  EPP- CNPJ Nº 
20.601.349/0001-96 -  vem por meio desta Torna público que requereu a SEMAM (Secretaria do 
Meio Ambiente) à Licença de Operação da edificação Localizada na Rua Danilo Everson Muniz da 
Silva Crispim, ST.57, Qd. 157, LT202, no Bairro de Gramame nesta Capital.

CONSTRUTORA GABARITO LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.222.829/0001-16 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 195/2015 em João Pessoa, 19 de janeiro de 2015 – Prazo:400 dias. Para a atividade de: Reforma 
e Conclusão da Construção da Unidade Mista de Saúde, Na (o)  - Rua Projeta, 07 – Sn- Município: 
Cacimba de Dentro – UF: PB. Processo: 2015-000233/TEC/LI-3788.

KARINA VICENTE FERREIRA – CNPJ/CPF Nº 057.485.674-90 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 166/2015 
em João Pessoa, 15 de Janeiro de 2015 – prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTOS, NUMA ÁREA DE 
210,00 M². Na (o) – Rua Terezinha de Jesus Cavalcanti, ST.40 – Qd. 106 – LT. 289 – Cuia – Muni-
cípio: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2014-008923/TEC/LO-9118.

CONSTRUTORA DA TERRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.850.107/0001-30 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
9/2015 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2015 – prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR C/40 UNIDADES HABITACIONAIS. Na (o) – Av. Gov. Argemiro de Figueiredo, qd. 90 
– Lt. 342 – Jardim Oceania – Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2014-008768/TEC/LI-3695.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0048-24 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
N.º 4352/2014 em João Pessoa, 24 de novembro de 2014 – Prazo: 90 dias. Para a atividade de: 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE 
Na(o) BR – 057 – VIA LATERAL – Nº 22, Município: MAMANGUAPE – UF: PB. Processo: 2014-
007700/TEC/LI-3585.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 042/2015, em João Pessoa, em 07 de janeiro de 
2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Reforma da Unidade de Saúde do Presídio do Róger, 
na Rua Conceição Cabral, snº, bairro do Róger, no Município de João Pessoa/PB.  Processo nº 
2014-006911/TEC/LP-2232. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 041/2015, em João Pessoa, em 07 de janeiro 
de 2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Construção do Posto Avançado do DETRAN, na 
Rua Projetada, snº, Lot. Luar Campus Universitário, Casa Populares, no Município de Cajazeiras/
PB.  Processo nº 2014-004366/TEC/LP-2161. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 040/2015, em João Pessoa, em 07 de janeiro 
de 2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Ginásio Poliesportivo, na Rua John Kennedy, 515, 
Bairro Novo, no Município de Guarabira/PB.  Processo nº 2013-004162/TEC/LP-1695. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 039/2015, em João Pessoa, em 07 de janeiro de 
2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Construção de uma Unidade Básica de Saúde, na Rua 
Maria Brás Cândido, snºDistrito de Floresta, no Município de Barra de São Miguel/PB.  Processo 
nº 2014-004365/TEC/LP-2160. 
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Empresários Pablo 
Forlan Santos, Fran-
cisco Tico Lira e Irma 
Leitão, sras. Anahil-
de Figueiredo, Maria 
Rita d´Almeida, Nadja 
Mangueira e Cecília 
Poggi Lins, procurador 
Lincoln da Costa Eloy, 
desembargador Frede-
rico Nóbrega Coutinho, 
executivos Carlos 
José Castro Marques e 
Fábio Marcos Crispim 
de Lima, professora 
Ana Adelaide Peixoto, 
turismóloga Juliana 
Gondim Coelho.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O Cinespaço Mag Shopping 
vai exibir no dia 1o de fevereiro a 
final da 49a edição do Super Bowl, 
o maior campeonato de futebol 
norte-americano.
  A sessão será às 21h na 
sala 3, com narração exclusiva 
para o cinema da equipe da 
ESPN e os ingressos já estão à 
venda na bilheteria do cinema 
a R$ 50,00 e R$ 25,00.

Zum Zum Zum

FOTO: Arquivo Ana

122 anos

O JORNAL A 
União, fundado em 2 
de fevereiro de 1893, 
prepara uma edição 
pra lá de especial para 
comemorar seus glo-
riosos 122 anos. 

E para quem 
quiser fazer par-
te deste momento 
histórico, através de 
uma mensagem para 
nossos leitores, é só 
entrar em contato 
com o departamento 
comercial pelo tele-
fone (83) 3218-6544.

A aniversariante de hoje, Ana Adelaide Peixoto Tavares com os filhos Daniel e Lucas

“Você é bonito do 
jeito que você é, não 
tente ser perfeito - isso 
jamais te fará alguém 
melhor”

“Garotas não gostam de 
caras que estão sempre se 
olhando no espelho. Vão 
consertar algo na casa que é 
muito mais sexy!”

DANIEL LIMA DE JESUS NAYA RIVERA

Micro
NOVAS atividades 

poderão, a partir deste 
mês, aderir a categoria de 
Microempreendedor Indi-
vidual (MEI). Entre essas 
estão personal trainer, 
editor de jornais diári-
os e até cuidador de 
animais.

FOTO: Goretti Zenaide

Daniel Araújo Melo e Juliana Gondim, ela está hoje aniversariando
   As dentistas Anna Karyna Galvão e Glória Pimenta, do Atelier do Sorriso 
São Rafael, estão em São Paulo participando do 33o Congresso Internacional de 
Odontologia como palestrantes da Associação de Medicina Intensiva do Brasil com 
módulos teóricos e práticos sobre a atuação do cirurgião dentista na UTI.

Eulina Maia, Walmirinha Queiroga, Vitória Lombardi, Marilene Sá e Leda Rodrigues no Sonho Doce

FOTO: Dalva RochaFOTO: Goretti Zenaide

O aniversariante de hoje Fred Coutinho com Nalva, Romero 
e Vanina Feitosa

Desporto
ESTÃO abertas 

até o próximo dia 29 
as inscrições para 
o Projeto Escolinha 
Municipal de Desporto 
destinada a atletas 
mirins de Cabedelo.

Podem se inscrever 
alunos das redes 
públicas e privadas de 
ensino, na faixa etária 
de 6 a  13 anos para 
Futsal, Handebol e 
Basquete.

Posse na Emepa
O EXTENSIONISTA Nivaldo Magalhães assume 

oficialmente hoje a presidência da diretoria executiva 
da Emepa/PB, ficando o agrônomo Manoel Duré como 
diretor técnico e Francisco Jean Queiroga da Costa na 
diretoria administrativa. A solenidade será às 10h na 
sede da empresa em Jacarapé.

Juventude rural
O GOVERNO do Estado, através do Projeto de De-

senvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú 
está realizando ontem e hoje o I Encontro de Protago-
nismo Juvenil” destinado às lideranças de juventude rural 
nas regiões do Cariri e Cariri Médio.

O encontro, coordenado por Hélio Barbosa, está 
acontecendo no Hotel Fazenda Day Camp, em Campina 
Grande, com o objetivo de contribuir para a capacitação 
de lideranças juvenis que atuam nas comunidades.

FOTO: Dalva Rocha

Fátima Sousa, Elza Farias, Zélia Carneiro, Maria Lúcia Costa e Vera Medeiros nos festejos do nosso 
aniversário no Sonho Doce

Moda atacadista

ESTÁ marcada para 
abril a segunda edição do 
Mega Moda Fashion 2015, 
tido como o maior polo 
de moda atacadista do 
Centro-Oeste do Brasil.

O evento reúne em 
Goiânia-GO, fashionistas 
de todo o país no shopping 
que tem 22 mil metros 
quadrados e que no seu 
projeto de expansão 
construirá um hotel para 
facilitar os compradores 
atacadistas que veem de 
outras cidades. O Mega 
Moda pertence ao Grupo 
Novo Mundo.

Eu vim para servir
SERÁ lançada no próximo dia 18 de fevereiro a Cam-

panha da Fraternidade 2015 que tem como lema “Eu vim 
para servir”, objetivando recordar a vocação e missão de 
todo cristão e das comunidades de fé, a partir do diálogo 
e colaboração entre Igreja e Sociedade, propostos pelo 
Concílio Ecumênico Vaticano II.

A solenidade será na sede da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, em Brasília.

   Lúcia Padilha já  agendou, vai passar o Carnaval no Rio de Janeiro e 
com ela, vai também sua neta Beatriz.

A CANTORA paraibana Lucy Alves participa hoje 
da edição do Projeto “Quinta do Galo”, organizado pelo 
famoso bloco Galo da Madrugada em Recife.

Lucy é convidada do cantor Almir Rouche para a 
noite de shows que acontece no Palácio “Enéas Freire”, 
sede do bloco na capital pernambucana.

Lucy no Galo da Madrugada

   Mas antes, ela e Evelyn César vão participar do baile do Vermelho e Branco 
no Esporte Clube Cabo Branco, próximo dia 31.  Marcaremos também presença no baile.
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Mais de 2 mil suspeitos 
de crimes são presos no 
Brejo paraibano em 2014
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Publicada no DO Lei que 
proíbe venda nas escolas 
públicas e privadas da PB

Cantinas sem refrigerantes
BAIXO TEOR NUTRICIONAL

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Elias Felipe
Programador de áudio 

Luiz Gonçalves Costa
Militar 

Luciano de Sousa
Comerciário

João Batista da Silva
Motorista

Raquel Machado
Estudante

Severino Santiago
Aposentado

Pâmela Cristina
Vendedora

Tânia Ferreira
Acompanhante de idoso

Foto: Evandro Pereira

Pena de morte para crimes comprovados
EnquEtE 

A pena de morte e a prisão 
perpétua são condenações jurídi-
cas inexistentes na Constituição 
Brasileira, mas após a morte (por 
execução) do brasileiro na Indo-
nésia por tráfico de drogas no úl-
timo final de semana, milhares de 
brasileiros passaram a discutir o 
assunto e o jornal A União foi às 
ruas da capital a fim de ouvir a 
opinião dos pessoenses. A respos-
ta da maioria dos entrevistados 
é que a pena de morte deveria 
existir no país para crimes como 
assassinato, sequestro ou estupro, 
desde que esses crimes fossem 
fartamente comprovados.

Mas algumas pessoas são con-
tra e têm a opinião de que só Deus 
tem o direito de tirar a vida de al-
guém. Outros já acreditam que se o 
Brasil implantasse a pena de morte 
só iriam morrer pobres e negros.  
A pena de morte ou pena capital é 
uma sentença aplicada pelo Poder 
Judiciário que consiste na execução 
por morte rápida de um indivíduo. 
Segundo dados oficiais, hoje cerca 
de 90 países do mundo praticam 
este tipo de condenação.

Já a prisão perpétua consiste 
na reclusão do condenado por tem-
po indeterminado até o dia de sua 
morte. No Brasil, a pena máxima 
para todo e qualquer delito é de 30 
anos de reclusão, conforme prevê a 
legislação. Veja as opiniões:

“Sou total-
mente contra a 
pena de morte 
no Brasil por-
que aqui só 

iriam para o pa-
redão os pobres e 

os negros. Também sou contra 
porque um inocente poderia ser 
julgado e condenado e depois de 
sua morte alguém poderia levan-
tar novas evidências e provar 
que o réu era inocente. Aí já se-
ria tarde”.

“Na minha 
opinião não de-
veria existir 
pena de mor-
te, porque nin-

guém tem direito 
de tirar a vida do 

outro. Eu sou evangélica e pelo que 
aprendi na Bíblia é errado tirar a 
vida de alguém. Além do mais, a 
pena de morte poderia matar ino-
centes, por isso sou totalmente 
contra, principalmente em razão 
de minhas convicções religiosas”.

“Sou a favor 
da pena de mor-
te por tráfico de 
drogas, latrocí-
nio, sequestro 

e estupro. Nin-
guém sabe quantas 

famílias os traficantes já destruíram 
e quantas pessoas eles já mataram 
simplesmente porque o viciado não 
tinha como pagar a droga. Esses ca-
ras deveriam ser mortos em cadeira 
elétrica ou mesmo por fuzilamento, 
como aconteceu na Indonésia”.

“Sou total-
mente a favor da 
pena de mor-
te para crimes 
hediondos. No 

Brasil a gente 
sai para trabalhar 

e não sabe se vai voltar pra casa 
porque os bandidos estão livres, 
armados e fazendo o que bem en-
tendem. Há alguns anos atrás, os 
bandidos só assaltavam a noite, 
mas hoje eles estão folgados e não 
respeitam nem a polícia”.

“Eu sou con-
tra a pena de 
morte, por-
que acho que 
quem faz coi-

sa errada deve 
pagar a pena na 

prisão e não ser executado. Só 
quem deve tirar a vida de uma 
pessoa é Deus, ele é quem tem o 
poder de dar e tirar. Pra mim, a 
pena de morte sendo implantada 
no Brasil só executaria pobres 
que não têm condições à defesa”.

“Com certeza 
deveria existir. 
Se dependesse 
de mim, aqui 
seria igual à 

Indonésia, sem 
perdão para trafi-

cantes, assassinos de sangue frio e 
estupradores. Com a pena de mor-
te, viveríamos mais tranquilos e os 
bandidos pensariam muito antes 
de praticar crimes.  Da forma que 
está, ele é quem está tranquilo, com 
os Direitos Humanos a seu favor”.

“Com a inclu-
são da pena de 
morte aqui, o 
Brasil melhora-
ria muito por-

que do jeito que 
está não pode ficar. 

O pior é que ninguém toma uma 
providência para mudar. As leis 
penais deveriam ser mudadas, mas 
os políticos e os dirigentes de tri-
bunais não fazem nada. O resulta-
do é que a cada dia mais cidadãos 
de bem vão sendo assassinados”.

“A pena de 
morte no Brasil 
deve existir, mas 
com ressalva 
só para aqueles 

que forem com-
provados como  au-

tores do crime, com provas e teste-
munhas. Jamais um inocente deve 
ser executado, mas sim, todos que 
se identificam com o crime. O garo-
to que matou a namorada na escola 
em Mandacaru,  merecia a pena de 
morte porque foi um crime covarde”.

As obras da Barragem Ca-
mará, em Alagoa Nova, vão ser 
aceleradas com a instalação 
de uma segunda usina de pro-
dução de concreto. O investi-
mento do Governo do Estado 
na reconstrução do manancial 
é de R$ 50 milhões, para ga-
rantir oferta de água a 170 mil 
pessoas de sete cidades. 

A barragem, que tem ca-
pacidade total de 26 milhões 
de metros cúbicos, começará 
a acumular água este ano e 
vai abastecer os municípios 
de Alagoa Nova, São Sebas-
tião de Lagoa de Roça, Mati-
nhas, Puxinanã, Remígio, La-
goa Seca e Esperança.

Em visita de inspeção, o 

secretário da Infraestrutura, 
Recursos Hídricos, Meio Am-
biente, Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo, constatou o 
bom ritmo das obras que en-
volvem hoje 140 operários. 
“Com a instalação da segunda 
usina de concreto, esse ritmo 
vai ser acelerado para que a 
gente possa agora em 2015 
começar a acumular água, 
dando início à solução de 
problemas de abastecimento, 
principalmente da região de 
Remígio e Esperança”.

Obra segura
O secretário ressaltou 

que a reconstrução da Bar-
ragem Camará passa por um 

processo de acompanhamen-
to dos maiores profissionais 
do Brasil, geólogos e especia-
listas em barragens. “É uma 
obra que tem todos os cuida-
dos para que possa oferecer 
essa tranquilidade à popula-
ção”. A barragem será inau-
gurada no segundo semestre 
deste ano, com a primeira 
etapa da adutora em funcio-
namento.

Inaugurada em 2002, a 
Barragem Camará sofreu um 
rompimento em junho de 
2004. Em 2011, o Governo do 
Estado decidiu pela recons-
trução, após ouvir prefeitos 
da região e renomados espe-
cialistas.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A edição de ontem do 
Diário Oficial do Estado 
publicou a Lei nº 10.431, 
de autoria do deputado 
estadual Caio Roberto, do 
PR, que proíbe cantinas e 
lanchonetes instaladas em 
escolas públicas e privadas 
de educação infantil, fun-
damental e média de ven-
derem bebidas com baixo 
teor nutricional, a exemplo 
dos refrigerantes. A justifi-
cativa é que o refrigerante 
não tem valor nutricional e 
é um dos grandes vilões da 
obesidade infantil.

A Lei entra em vigor a 
partir do mês de maio (120 
dias a partir da publicação), 
prazo que permite às escolas 
se adequar ao que está sendo 
estabelecido. O artigo 2º cita 
que os estabelecimentos que 
não observarem o dispositi-
vo da Lei estarão sujeitos às 
punições previstas pela le-
gislação sanitária e poderão 
perder a licença ou o alvará 
de funcionamento.

Erick Chaves, um dos 
proprietários do colégio 
Ateneu, em Cruz das Ar-
mas, disse que já orientou o 
dono das cantinas dos seus 
dois educandários para 
quando iniciar as aulas no 
dia 3 de fevereiro somente 
vender sucos naturais fei-
tos na hora.

Ele acrescentou que 
durante uma reunião no 

Ministério Público com do-
nos de colégios e cantinas, 
no ano passado, houve dis-
cussão para o fornecimento 
de uma alimentação mais 
saudável. “Não vamos espe-
rar até maio, vamos por em 
prática já no primeiro dia”, 
adiantou.

De acordo com os nu-
tricionistas, os refrigerantes 
podem provocar doenças 
nas crianças e adolescentes, 
tais como obesidade, diabe-
tes, entre outras provocadas 
por excesso de açúcares. 
Também não é recomenda-
do suco industrializado. 

Os pais podem também, 
orientam os nutricionistas, 
produzir o suco em casa e 
levar para as crianças con-
sumirem nos colégios no 
momento do intervalo. A nu-
tricionista Rejane Lucena, 
durante entrevista, disse que 
os pais também devem evitar 
o consumo excessivo de pro-
dutos achocolatados para as 
crianças. A reportagem ten-
tou manter contato com o Mi-
nistério Público da Paraíba, 
através da Assessoria de Im-
prensa, mas não conseguiu.

O Ministério Público 
Federal na Paraíba ajuizou 
ação, com pedido de liminar, 
para que a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) e a União garantam 
em todo o território nacio-
nal o direito ao passe livre 
para jovens de baixa renda 
em viagens interestaduais. O 
direito à gratuidade foi insti-
tuído pela Lei nº 12.852/13, 
conhecida como Estatuto da 
Juventude, promulgada em 5 
de agosto de 2013.

Segundo o artigo 32 do 
Estatuto da Juventude, deve-
rão ser reservadas duas vagas 
gratuitas, por veículo, e, após 
essas vagas serem esgotadas, 
deverão ser reservadas duas 
outras vagas, por veículo, com 
desconto de 50%, no mínimo, 
no valor das passagens, para 
jovens de baixa renda. Depois 
de mais de um ano da pro-
mulgação, não houve qual-
quer regulamentação estabe-
lecendo os procedimentos e 
os critérios para o exercício 
desses direitos.

O MPF pediu que a Jus-
tiça Federal determine à 
ANTT que expeça norma ou 
regulamento gerais para que 
as empresas prestadoras de 
serviço de transporte cole-
tivo interestadual reservem, 
de forma imediata, as vagas 
mencionadas no Estatuto da 
Juventude. 

Usina de produção de concreto 
acelera reconstrução de Camará

Excesso de 
açúcar pode 
provocar 
doenças 
nas crianças e 
adolescentes, 
como obesidade 
e diabetes

MPF quer fazer 
cumprir passe 
livre nas viagens 
interestaduais 

A barragem vai garantir oferta de água a 170 mil moradores de sete municípios paraibanos 
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Desrespeito é discutido no Dia de 
Combate à Intolerância Religiosa
Amanhã, entidades realizam 
caminhada e ato público
no Centro de João Pessoa

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-PB) vem 
recebendo inúmeras de-
núncias de discriminação 
e desrespeito aos terreiros 
de umbanda, a muçulmanos 
que são agredidos através de 
redes sociais e contra os se-
guidores dos hare krishnas, 
além de intervir em diversas 
questões de injúria qualifi-
cada. A revelação foi da pre-
sidente da Comissão de Pro-
moção da Igualdade Racial 
e Diversidade Religiosa da 
OAB-PB, Laura Bquo, duran-
te evento que marcou o Dia 
Nacional de Combate à Into-
lerância Religiosa (21/1), em 
João Pessoa, realizado no au-
ditório da OAB.

Ela disse que na tentati-
va de reverter o quadro para 
combater a intolerância reli-
giosa e fortalecer o exercício 
do direito a liberdade de ex-
pressão, a OAB-PB, já enviou 
ofício para a Secretaria de 
Segurança Pública solicitan-
do a criação de uma delega-
cia especializada em crimes 
contra a diversidade religio-
sa e ao Ministério Público 
criando uma promotoria es-
pecializada para combater 
as violações do exercício de 
cultos religiosos. 

Na ocasião, Laura Bquo 
proferiu palestra mostrando 
a diferença sobre crime de 
discriminação e injúria quali-
ficada. A realização do even-
to foi da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), por 
meio da Coordenadoria de 
Promoção à Cidadania LGBT 

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Representantes de vários credos participaram da programação, que incluiu palestra sobre crime de discriminação e audiência pública que discutiu a diversidade de religiões 

e da Igualdade Racial. Antes 
da palestra na OAB-PB, foi 
realizado um café da manhã 
em frente ao Busto de Ta-
mandaré, entre as Praias do 
Cabo Branco e Tambaú.

Segundo a coordenado-
ra de Promoção à Cidadania 
LGBT e da Igualdade Racial, 
Socorro Pimentel, o Brasil é 
um Estado laico e a liberdade 
religiosa é um direito funda-
mental dos cidadãos. O ob-
jetivo do evento é fazer com 

que todos possam exercer 
esse direito igualmente e que 
ninguém seja perseguido por 
suas crenças. 

“A Constituição Federal 
assegura a inviolabilidade à 
liberdade de consciência e 
de crença, sendo assegurado 
o livre exercício de cultos re-
ligiosos e garantida na forma 
da lei à proteção aos locais e 
cultos e suas liturgias. O que 
estamos fazendo é trabalhan-
do para que esse direito seja 

respeitado por todos”, frisou 
Socorro Pimentel.

O evento contou com a 
presença de diversos líderes 
religiosos, dentre eles, Mãe 
Renilda, pastor Flávio Henri-
que e o padre José Carlos. No 
período da tarde, das 15h às 
18h, no mesmo local, aconte-
ceu uma audiência pública so-
bre o desrespeito à diversida-
de religiosa, com a presença 
de representantes do poder 
público municipal e estadual.

Os eventos em alusão 
ao Dia Nacional de Comba-
te à Intolerância Religiosa 
contam com a parceria da 
Comissão de Promoção de 
Igualdade Racial e Diversi-
dade Religiosa da OAB/PB e 
Academia de Livres Pensado-
res da Paraíba. 

Caminhada
Amanhã, dando conti-

nuidade ao Dia Nacional de 
Combate a Intolerância Re-

ligiosa, ocorrido ontem, será 
realizada a II Caminhada de 
Combate à Intolerância Reli-
giosa e Respeito à Diversida-
de Religiosa. A concentração 
será realizada a partir das 
15h, no anel interno da La-
goa, no Centro da capital. De 
lá, a caminhada segue pelo 
Parque Solon de Lucena até 
a Praça dos Três Poderes e, 
em seguida, para o Ponto de 
Cem Réis, onde acontecerá 
um ato público.

A Empresa Brasi-
leira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) di-
vulgou ontem, em seu 
site oficial, a primeira 
chamada com 150 
concursados do Hospi-
tal Universitário Lauro 
Wanderley, em João 
Pessoa. Os nomes dos 
convocados estão no 
endereço eletrônico 
ebserh.mec.gov.br. 

“Serão 150 con-
vocações por etapa e 
o procedimento deve 
ser concluído até o 
começo do segundo 
semestre de 2015, até 
que todos sejam cha-
mados”, disse o supe-
rintendente do HULW, 
Arnaldo Medeiros.

Ao todo, mais de 
58,8 mil pessoas se ins-
creveram para o con-
curso do HU da capital, 
que ocorreu em 20 de 
julho de 2014. Os 978 
que foram aprovados 
vão assumir cargos nas 
áreas médica e admi-
nistrativa. 

Começa 
chamada de 
aprovados 
para HU

As matrículas para 
os alunos novatos em 
escolas municipais de 
Campina Grande vão 
até dia 30 deste mês. De 
acordo com a Secretaria 
de Educação, ao todo, 
estão sendo oferecidas 
oito mil vagas nas 120 
escolas e 35 creches do 
município. As aulas se-
rão iniciadas no dia 9 
de fevereiro.

No ato da matrícu-
la, os responsáveis ou 
os próprios educandos 
adultos, no caso da 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), deverão 
apresentar os seguintes 
documentos: cópia da 
certidão de nascimento 
ou casamento; atestado 
ou carteira de vacina-
ção atualizada; duas fo-
tografias 3x4; cópia do 
comprovante de guarda 
ou tutela (se for o caso); 
cópia do comprovante 
de residência; transfe-
rência ou declaração da 

escola de origem (váli-
da por 30 dias); cartão 
do SUS; cartão Bolsa 
Família; número do NIS 
da criança (de 0 a 48 
meses); CPF e Identida-
de do educando.

A falta da docu-
mentação não impedi-
rá o educando de ser 
matriculado, no en-
tanto, a escola deverá 
orientá-lo no sentido 
de apresentação no 
prazo máximo de 30 
dias para que a matrí-
cula seja consolidada.

“A matrícula na 
escola é uma garantia 
do direito à cidadania 
e um mecanismo que, 
tanto assegura a en-
trada no Sistema Edu-
cacional quanto insere 
o cidadão, seja crian-
ça, adolescente, jovem 
ou adulto, numa insti-
tuição que procurará 
mantê-lo num processo 
de formação para vida 
social e para o traba-
lho”, disse a secretária 
municipal de Educação, 
Iolanda Barbosa.

Rede municipal faz 
matrícula até dia 30

CAMPINA GRANDE

Bianca Dantas
Sucursal de Campina Grande

O concurso para servi-
dor do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) vai abrir 
39 vagas para o interior 
do estado, mais especifica-
mente para os municípios 
localizados no Sertão pa-
raibano. O anúncio foi feito 
na manhã de ontem, pelo 
procurador-geral de Justi-
ça da instituição, Bertrand 
de Araújo Asfora, lembran-
do que a lei que trata do 
novo regime jurídico e do 
Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração (PCCR) dos 
servidores do MPPB saiu 
publicada no Diário Oficial 
do Estado na edição dessa 
quarta-feira.

“Hoje é um dia espe-
cial, muito importante, 
para o Ministério Público 
da Paraíba, com a publi-
cação do PCCR dos nossos 
servidores no Diário Ofi-
cial”, ressaltou Bertrand 
Asfora. “E depois de muitos 
estudos e levantamentos 
de dados, podemos anun-
ciar oficialmente que o 
próximo concurso de nível 
médio para servidores da 
instituição terá 39 vagas 
para o interior do Estado”, 
completou. Nos próximos 
dias, uma comissão será 

anunciada para iniciar os 
preparativos ao concurso.

Aprovado pela ALPB
O projeto do PCCR do 

MPPB foi aprovado pela As-
sembleia Legislativa no dia 
17 de dezembro. Antes dis-
so, no dia 4 do mesmo mês, 
depois de quase um ano de 
preparação, discussão, for-
mulação e participação di-
reta dos funcionários por 
meio da Associação dos Ser-
vidores do Ministério Públi-
co da Paraíba (ASMP-PB), o 
projeto de lei que dispunha 
sobre o PCCR dos servidores 
foi votado e aprovado por 
unanimidade pelo Colégio 
de Procuradores de Justiça 
(CPJ) da instituição.

PCCR entregue
No dia 10 de dezembro 

de 2014, o procurador-geral 
de Justiça do Ministério Pú-
blico da Paraíba, Bertrand de 
Araújo Asfora, acompanhado 
de membros da instituição e 
de representantes da Asso-
ciação dos Servidores do Mi-
nistério Público da Paraíba, 
entregou o projeto do PCCR 
nas mãos do presidente da 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba, Ricardo Marcelo (PEN).

Concurso do MP abre 
39 vagas para interior

SERTÃO PMJP vai dar 
posse a 1.300  
professores 
concursados

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) dará posse 
na próxima segunda-feira (26) 
aos convocados no concurso 
do magistério realizado no 
ano passado. Ao todo, 1.300 
profissionais foram chamados 
para a realização do exame 
adimensional e cadastro fun-
cional. O evento vai acontecer 
no Espaço Gospel, na Avenida 
Rui Carneiro, às 9h, e contará 
com a participação do prefeito 
Luciano Cartaxo.

“O respeito ao funciona-
lismo público tem sido uma 
das prioridades do nosso go-
verno. Realizamos o concur-
so e daremos posse a todos 
os aprovados de uma só vez, 
como havíamos prometido lá 
atrás”, reforçou Luciano Carta-
xo. Ele lembrou que o mesmo 
ocorreu no caso dos procu-
radores do município e dos 
guardas municipais.

Os convocados no con-
curso do magistério come-
çarão a trabalhar no dia 2 de 
fevereiro, com o início do ano 
letivo, e vão figurar na folha de 
pagamento no mesmo mês. Os 
locais de trabalho serão anun-
ciados pela Secretaria de Edu-
cação (Sedec) após a posse 
dos profissionais.



Polícia prende mais de 2 mil 
suspeitos de crime no Brejo  
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Foram 192 armas e 800 
munições apreendidas 
na região em 2014 Pela cidade

Folia
Para os foliões, Campina dispõem do carnaval 

de rua, promovido às margens do Açude Velho. 
Enquanto isso, vereadores aproveitam para 
distribuir títulos de cidadania a palestrantes de 
eventos religiosos. Este ano, ao menos dois títulos 
devem ser entregues.

l Planos
O empresário José Artur Almeida, o Artur Bolinha, 

que preside a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Campina Grande, pretende ser candidato a prefeito nas 
eleições de 2016. Em 2012, ele concorreu pelo PTB e 
terminou o pleito na quinta colocação.

l Bolinha:
“É cedo para pensar em disputas, mas, guardo o 

desejo de me candidatar. Acredito ter condição de trazer 
contribuições para Campina, diante da experiência que 
adquiri ao longo dos anos. A cidade ganharia com alguém 
que seja mais gestor e menos político”.

sustentabilidade 
A UEPB vai sediar, entre os dias 22 e 25 de março, o 

2º Encontro de Educação, Ciência e Tecnologia (ENECT) 
promovido pelo Centro de Ciência e Tecnologia (CCT) da 
universidade. Durante os quatro dias do evento, alunos, 
professores, pesquisadores e participantes em geral 
terão acesso a discussões com o tema central acerca da 
Educação e Sustentabilidade. Nesta edição, o evento irá 
concentrar suas atividades em pesquisas que possam 
contribuir para a construção de ações sustentáveis. 

Doutorado
Começam na próxima segunda-feira, 26, as 

inscrições para o processo seletivo do Doutorado 
Interinstitucional em Enfermagem da Universidade 
Federal de Campina Grande e Universidade Federal de 
Minas Gerais destinado a professores da UFCG.

inscrições
De acordo com informações da assessoria da 

Federal, as inscrições serão realizadas na secretaria 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 
(CCBS) até o próximo dia 9 de fevereiro.  O Dinter 
Enfermagem é coordenado, na UFCG, pelo professor  
Saulo Rios.

análise de discurso
O professor Mário Araújo Filho, membro do PSDB 

campinense, criticou o discurso adotado pelo prefeito 
Romero Rodrigues como justificativa para deixar o 
partido. Romero, que deve mudar-se para o PSD, alega 
que em um partido da base do Governo Federal terá 
mais condições de liberar recursos para a cidade. O 
professor, que é filho do ex-vereador Mário Araújo e 
primo do ex-prefeito Félix Araújo Filho, ironizou tais 
argumentos.

Crítica
Comentando fala do vereador e deputado estadual 

diplomado Tovar Correia Lima (PSDB), que repete o 
discurso de Romero, Mário critica. “Em vez de ampliar o 
alcance da denúncia que faz, protestando contra o ilícito 
e exigindo a aplicação de critérios republicanos na 
aplicação dos recursos públicos pelo Governo Federal, 
o deputado admite que o prefeito se submeta a essa 
política odienta, discriminatória, abandonando o seu 
partido”.

Carnaval
A chegada do período de Carnaval ultima os 

preparativos por parte das equipes coordenadoras dos 
diversos e variados eventos filosóficos-religiosos que 
já são uma marca de Campina Grande e um ponto de 
destaque no calendário de eventos da cidade.

Encontros
Além do Encontro para a Nova Consciência, a 

cidade contará, durante o Carnaval, com o Encontro 
para a Consciência Cristã, Miep, Amigos da Torá, Crescer, 
Remidos do Senhor, além de eventos das Testemunhas de 
Jeová e Adventistas do Sétimo Dia.
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A Polícia Militar condu-
ziu 2.065 suspeitos de cri-
mes e atos infracionais até 
a delegacia durante o ano de 
2014, no Brejo paraibano. O 
balanço foi divulgado pelo 
setor de Planejamento do 4º 
Batalhão, responsável pelo 
policiamento ostensivo nas 
24 cidades que compõem a 
8ª Área Integrada de Segu-
rança Pública (8ª Aisp).

Os números apontam 
que nos 12 meses de 2014 
foram apreendidas pelo 
4º Batalhão 192 armas 
de fogo, mais de 800 mu-
nições de vários calibres, 
realizadas 112 apreensões 
de drogas e cumpridos 126 
mandados de prisão. Ainda 
segundo os dados, 456 veí-
culos com queixas de rou-
bos e furtos foram recupe-
rados na região.

O comandante do 4º Ba-
talhão, tenente-coronel Aríl-
son Valério, destacou que 
no ano foram realizadas 383 
operações e atividades de po-
liciamento na área. Ele atri-
buiu o resultado ao compro-
misso dos policiais militares 
com a segurança pública. “Os 
resultados mostram o fruto 
de um trabalho incansável 
desempenhado a cada dia por 
todos aqueles que fazem o 4º 
Batalhão que, com o apoio 
da sociedade, vem buscan-
do promover a paz social em 
toda a região”, comentou.

Continuidade das ações 
O ano de 2015 já come-

çou com aumento do número 
de apreensões de armas. Nos 
15 primeiros dias de janeiro, 
13 armas de fogo foram reti-
radas de circulação por poli-
ciais do 4º Batalhão, cinco a 
mais do que no mesmo perí-
odo do ano passado, quando 
foram apreendidas oito ar-
mas na região.

Ações ocorrem em áreas de mangue, bares, restaurantes e feiras da Região Metropolitana de JP

O Batalhão de Policia-
mento Ambiental está in-
tensificando, desde ontem, 
as fiscalizações para coibir 
a captura e a comercializa-
ção do caranguejo-uçá por 
causa do segundo período de 
proibição de captura da es-
pécie, que vai até a próxima 
segunda-feira, estabelecido 
pelo Instituto Brasileiro de 
Recursos Naturais e Meio 
Ambiente (Ibama) por meio 
de uma Instrução Normativa 
Interministerial publicada 
no dia 2 deste mês. As fisca-
lizações ocorrerão em áreas 
de mangue, bares, restauran-
tes e feiras livres de João Pes-
soa e Região Metropolitana. 
No primeiro período, foram 
capturados 2.350 animais. 

De acordo com o tenente 
Wellington Aragão, chefe do 
Setor de Planejamento Estra-
tégico do Batalhão Ambien-
tal, a proibição da captura se 
dá por causa do período de 
andada do caranguejo-uçá, 
quando a espécie sai das 
galerias para acasalamento 

e liberação de ovos. “Assim 
como fizemos no período 
anterior, que foi de 6 a 11 de 
janeiro, vamos intensificar 
as nossas ações durante esse 
novo ciclo. Para isso, iremos 
dispor das nossas equipes 
em terra, mas também na 
água, com as abordagens do 
Pelotão Aquático”, afirmou. 

O tenente lembra que 
quem compra caranguejo-
-uçá no período de proibição 
para a captura da espécie 
pode ser punido de acordo 
com o Código Ambiental. “O 
consumidor será enquadra-
do como alguém que bene-
ficia a captura ilegal. Portan-
to, poderá receber a mesma 
punição de quem captura 
ilegalmente”, completou, en-
fatizando que a punição, no 
âmbito administrativo, é de 
multa que varia de R$ 700 a 
R$ 100 mil. Já no âmbito pe-
nal, o infrator poderá pegar 
de um ano a três anos de de-
tenção. 

No período anterior 
de proibição de captura do 

caranguejo-uçá, foram apre-
endidos 2.350 animais. De 
acordo com Wellington Ara-
gão, as apreensões ocorre-
ram em Santa Rita, na Gran-
de João Pessoa, e em feiras 
livres, como a do bairro de 
Valentina de Figueiredo, na 
capital. “Desta vez, vamos 
voltar ainda mais o nosso 
foco para as feiras livres, pois 
é lá onde ocorre o incentivo 
para a captura ilegal do ca-
ranguejo-uçá durante o pe-
ríodo de reprodução, que é a 
comercialização”.

Períodos de proibição 
- O período em que fica proi-
bida a captura do carangue-
jo-uçá é fracionado: de 6 a 11 
e de 21 a 26 de janeiro; de 4 
a 9 e de 19 a 24 de feverei-
ro; e de 6 a 11 e de 21 a 26 
de março. Além da Paraíba, 
foram incluídos na Instru-
ção Normativa do Ibama os 
Estados de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Piauí, Ceará e 
Maranhão, no Nordeste; e o 
Pará, no Norte do país.

Começa fiscalização para 
coibir captura de caranguejo

PRoiBiÇÃo

Bombeiros 
combatem 
incêndio em 
Tambaú 

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba combateu, 
na madrugada de ontem, um 
incêndio em um imóvel na 
orla de Tambaú, na capital. 
No local, havia três pessoas, 
incluindo uma criança de 
aproximadamente oito anos, 
que foram salvas pelas equi-
pes sem nenhum ferimento.

Conforme o comandante 
da operação e coordenador 
de Comunicação Social do 
CBMPB, major Tiago Aragão, 
as guarnições chegaram ra-
pidamente ao local, quando 
as chamas ainda estavam 
confinadas em parte do pavi-
mento térreo. “Estava saindo 
muita fumaça do prédio, en-
tão adentramos com rapidez 
e extinguimos as chamas, 
evitando a propagação para 
o andar superior, onde esta-
va a família”, detalhou o ma-
jor Aragão.

Ainda segundo o oficial, 
15 bombeiros participa-
ram da ação, que envolveu 
três viaturas, sendo duas de 
Combate a Incêndio e uma de 
Resgate. 

A Polícia Militar da Paraíba apreen-
deu, terça-feira, cinco armas de fogo du-
rante as atividades da Operação Férias 
nas cidades de João Pessoa, Picuí, São 
Mamede e Campina Grande. Na capi-
tal, um adolescente de 16 anos foi en-
contrado com um revólver, 350 pedras 
de crack e 19 papelotes de maconha, no 
bairro de Mangabeira.

Com o jovem também foram encon-
trados dois rádios comunicadores, que 
serviam para avisar sobre a presença 
da polícia no local. Ele estaria atuando 
no tráfico de drogas e foi levado para 
a Delegacia da Infância e Juventude, no 
Centro.

Ainda em João Pessoa, policiais do 
1º Batalhão apreenderam um revólver 
calibre 38 e seis papelotes de maconha 
em uma casa, na Rua Edmundo Filho, 
no Bairro São José. A arma e as drogas 

foram entregues na 12ª Delegacia Distri-
tal, em Manaíra.

Em Campina Grande, dois homens 
foram presos com uma caminhonete de 
luxo roubada e uma pistola calibre 380. 
Willian de Oliveira Araújo e Samuel Al-
ves da Silva, de 28 anos cada, foram lo-
calizados através do GPS do veículo. Os 
policiais chegaram até uma casa em que 
eles tinham deixado o carro roubado e 
lá foram informados sobre onde os dois 
estavam. A dupla foi autuada por roubo 
qualificado na Central da Polícia Civil.

outras apreensões 
Na cidade de São Mamede, Gerôni-

mo Leite da Silva Neto, de 32 anos, foi 
preso com um revólver calibre 38, após 
abordagem no veículo em que ele esta-
va. Em Picuí, um homem foi preso com 
uma espingarda calibre 32.

Operação Férias apreende 
armas em quatro cidades

intEnsiFiCaÇÃo
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Cartaxo assegura R$ 120 mi
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
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França reforça luta 
contra o terrorismo 
após atentados em Paris

Página 19Políticas
17

Após garantia do Governo 
Federal, cronograma de 
obras será mantido

O prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo, participou, 
na manhã de ontem, de mais 
uma reunião para garantir a li-
beração de recursos contrata-
dos pelo Governo Federal para 
obras na capital. A agenda foi 
cumprida na Secretaria Geral 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), no Mi-
nistério do Planejamento, em 
Brasília. Na ocasião, o prefeito 
encontrou o secretário-geral, 
Maurício Muniz, colocando 
em pauta temas como habita-
ção e mobilidade urbana. 

Uma das obras de maior 
destaque é a de habitação, 
dentro do programa Minha 
Casa, Minha Vida. “Temos um 
domínio de 2.016 casas que 
foram contratadas pelo pro-
grama, o que representa um 
investimento de R$ 120 mi-
lhões. Esses recursos foram 
assegurados pelo secretário e, 
assim, não haverá entraves na 

conclusão dos apartamentos”, 
ressaltou o prefeito.

O PAC Cidades Históricas 
e o PAC Mobilidade Urbana 
também foram debatidos no 
encontro. “O secretário me 
assegurou que não haverá 
nenhum corte de recursos 
nestes dois segmentos e isso 
nos deu a certeza de que po-
deremos colocar em prática 
todas as obras que já foram 
contratadas para a cidade de 
João Pessoa”, afirmou.

De acordo com o prefei-
to, a reunião trouxe tranquili-
dade com relação à manuten-
ção do calendário de ações 
que havia sido planejado para 
a cidade. “Teremos libera-
ção de recursos já no início 
deste ano e, por isso, nosso 
cronograma será mantido. 
Desta forma poderemos dar 
continuidade aos trabalhos 
que já estão em andamen-
to e daremos início às novas 
obras”, avaliou o prefeito. Na 
audiência, o prefeito Luciano 
Cartaxo estava acompanhado 
do secretário adjunto de Pla-
nejamento, Rivaldo Lopes. Prefeito e adjunto de Planejamento discutiram temas como habitação e mobilidade urbana com o secretário do PAC, Maurício Muniz (C)

FOTO: Divulgacao/Secom-JP

Para viabilizar ain-
da mais o Programa Pa-
raíba pela Paz, o Gover-
no do Estado pretende 
fazer mais investimen-
tos na área da seguran-
ça pública. Um deles é 
a convocação de uma 
parcela dos 523 concur-
sados da Polícia Civil, 
que já fizeram o curso 
de Formação, mais 600 
policiais militares e a 
instalação de um siste-
ma de vídeo-monito-
ramento que será uma 
das ações prioritárias 
na segunda gestão 
do governador Ricar-
do Coutinho. 

Na apresentação do 
balanço da redução dos 
crimes na Paraíba, feita 
na última terça-feira, 
20, o governador disse 
que autorizou, no início 
da semana, o secretário 
de Segurança Pública 
e Defesa Social, Clau-
dio Lima, junto com a 
Secretaria Estadual de 
Administração, “tocar 
o mais rápido possível 

uma licitação de R$ 10 
milhões para aquisição 
de câmeras de vídeo 
que deverão ser instala-
das nas maiores cidades 
do Estado: João Pessoa, 
Campina Grande e San-
ta Rita”.

O governo também 
deverá continuar man-
tendo a política do 
desarmamento, para 
continuar reduzindo 
os indicadores de cri-
minalidade em todo o 
Estado. Ricardo ainda 
relembrou casos “bons 
para contar” de dimi-
nuição de mortes no 
Estado. Citou o muni-
cípio de Cabedelo que, 
em 2010 tinha uma 
taxa de homicídio de 
117,8 para 100 mil ha-
bitantes, enquanto no 
Brasil esse índice era de 
29 mortes. “Hoje, na-
quele município, esse 
número foi reduzido 
para 31 por cada 100 
mil habitantes, uma 
queda extraordinária 
que é fruto da política 
pública que está sendo 
implementada neste 
Estado”, comemorou, 
com ressalvas.

Desafios
Para o governador, 

em uma área tão crítica 
como a segurança públi-
ca, nunca se pode dizer 
que um desafio foi ven-
cido, mas, permanente-
mente, está em processo 
de disputa. “Se cochilar-
mos um mês, temos um 
prejuízo de um ano. É 
assim, infelizmente, que 
as coisas funcionam den-
tro da segurança públi-
ca”, observou

Para o governo, o 
vídeo-monitoramento 
é a principal arma de 
combate aos crimes nas 
áreas de maior circu-
lação como Centro e o 
bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa, e tam-
bém no Centro de Cam-
pina Grande. Ricardo 
acredita que com esse 
sistema de segurança 
será possível fazer com 
que esses indicadores 
caiam ainda mais, e rea-
firma a importância dos 
policiais nas ruas. “A 
presença de polícia fa-
zendo rondas contribui 
para desestimular esse 
tipo de crime”, obser-
vou o governador.

Estado deve investir em mais policiais 
e câmeras de vídeo-monitoramento

SEGURANÇA PÚBLICA

O procurador-geral do 
Ministério Público do Estado 
da Paraíba, Bertrand Asfora, 
empossou, na manhã de on-
tem, a diretoria-geral do MP-
-Procon. A solenidade de pos-
se aconteceu no auditório da 
Procuradoria-Geral de Justiça, 
em João Pessoa.

Foram empossados o 
promotor de Justiça Glauberto 
Bezerra, no cargo de diretor-
-geral do Programa de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
do MPPB (MP-Procon); a pro-
motora Priscila Maroja, como 
vice-diretora; e a diretoria 
Regional de Campina Grande 
ficou a cargo do promotor José 
Leonardo Clementino. 

O promotor Glauberto 

Bezerra falou da importân-
cia da criação do órgão que, 
entre outras prioridades, vai 
trabalhar em defesa do con-
sumidor do Estado inteiro, do 
ponto de vista coletivo. “Va-
mos trabalhar na orientação 
permanente e lutar em prol de 
uma sociedade harmônica em 
torno de relações de consumo, 
aplicando as punições admi-
nistrativas previstas na legis-
lação”, finalizou Glauberto.

Já o procurador Ber-
trand Asfora falou dos avan-
ços que o órgão vem propor-
cionando em defesa do povo 
paraibano. “A criação do MP- 
Procon é mais um passo im-
portante, um compromisso 
de estruturação”, disse 

O advogado Rossandro 
Agra assumiu oficialmente 
a direção da 1ª Ciretran de 
Campina Grande, em sole-
nidade realizada na manhã 
de ontem, que contou com a 
presença do superintenden-
te do Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), Aristeu Chaves 
Sousa, autoridades e lideran-
ças políticas.

Em seu pronunciamen-
to, Agra revelou que pre-
tende dar maior operacio-
nalidade às ações do órgão, 
para melhorar ainda mais 
a qualidade do atendimen-
to ao cidadão campinense. 
“Sou um gestor operacional. 
A Ciretran já está muito boa, 
aperfeiçoemos mais o traba-
lho”, observou.

O superintendente do 
Detran, Aristeu Chaves, por 
sua vez, disse confiar no tra-
balho do novo diretor da 1ª 
Ciretran de Campina Grande 

Diretoria do MP-Procon 
é empossada na capital

Rossandro Agra assume 
1ª Ciretran em Campina

DEFESA DO CONSUMIDOR

DETRAN-PB

ALPB aprecia 
projeto da Lei 
Orçamentária 
para 2015

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) reali-
za hoje sessão extraordiná-
ria, às 11h, para apreciar o  
projeto da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2015. Antes, a 
Comissão de Acompanha-
mento e Controle da Execu-
ção Orçamentária, da ALPB, 
se reúne, às 8h, para apre-
ciar o parecer definitivo re-
ferente ao projeto da LOA.

O presidente da Co-
missão, Raniery Paulino 
(PMDB), é o relator da ma-
téria. A Comissão de Acom-
panhamento e Controle da 
Execução Orçamentária re-
cebeu 366 emendas parla-
mentares ao projeto da LOA.

Na última segunda-
-feira, 19, foi realizada au-
diência pública para deba-
ter o projeto. O secretário 
de Estado do Planejamento 
e Gestão, Orçamento e Fi-
nanças, Tárcio Pessoa, par-
ticipou da audiência e fez o 
detalhamento da peça orça-
mentária.

A LOA estima a receita 
e a despesa do Governo do 
Estado para o exercício fi-
nanceiro. O relatório preli-
minar do projeto foi aprova-
do por unanimidade em 14 
de janeiro, durante reunião 
ordinária da comissão.

Sobre o projeto 
A tramitação da LOA foi 

suspensa após decisão do 
Tribunal de Justiça da Para-
íba (TJPB), que determinou 
que o Governo do Estado 
adequasse o orçamento de 
órgãos ligados ao Executivo 
e demais poderes.

O governo devolveu o 
projeto retificado para a 
ALPB em 8 de janeiro. O pro-
jeto da LOA 2015 prevê gas-
tos do Governo do Estado na 
ordem de R$ 11,247.733,00 
(onze bilhões, duzentos e 
vinte e cinco milhões, cento 
e quarenta e sete mil e sete-
centos e trinta e três reais).

e que já conversou com ele 
sobre a busca da melhoria 
da qualidade na prestação de 
serviço aos consumidores. 

“Temos um corpo de 
servidores qualificados, vá-
rios Ciretrans no Estado para 
que possamos cumprir nossa 
missão com excelência. Usa-
rei o bom senso. Agradeço a 
gestão anterior e a partir de 
agora quero contar com a 
ajuda de cada um com muita 
dedicação”, afirmou Chaves.

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com,br

FOTO: Divulgação/Secom-PB

Advogado Rossandro Agra

Presença da polícia nas ruas ajuda a inibir a atuação dos criminosos nas cidades paraibanas

FOTO: Evandro Pereira



O Ministério do Turis-
mo estuda uma forma de fa-
cilitar a entrada de turistas 
estrangeiros no Brasil com 
a criação de um passaporte 
olímpico, que reduziria as 
exigências para profissio-
nais e turistas. O objetivo 
da medida é aumentar o 
número de visitantes já no 
próximo ano, quando o Rio 
de Janeiro será sede dos Jo-
gos Olímpicos.

“Qualquer dificuldade 
para o turista viajar torna 
a experiência mais descon-
fortável. A ideia é estabe-
lecer, de forma antecipada, 
o que vale por um período, 
como foi na Copa do Mun-
do, [oferecer] facilidade de 
vistos para profissionais 
e turistas. A ideia do pas-
saporte olímpico antecipa 
[essa facilidade]”, disse o 
ministro Vinícius Lages

Ele discutirá o tema 
com representantes do Mi-
nistério das Relações Exte-
riores, já que o processo de 
concessão de visto costu-
ma ter uma lógica de reci-
procidade entre países. O 
tema deve ser apresentado 
à presidente Dilma Rous-
seff em reunião na próxi-
ma semana.

A medida teria como 
foco países com mais turis-
tas para o mundo e para o 
Brasil, com prioridade para 
os norte-americanos. “Um 
dos principais mercados 
são os Estados Unidos. Por 
isso, teríamos de ter um 
gesto prioritário, porque os 

Ministério do Turismo estuda criar 
“passaporte olímpico” para Rio 2016
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Não matarás
O que marca a história do direito penal é o pro-

cesso de passagem da pena corpórea para a reclusão 
celular. Essa migração da sanção do corpo para a 
alma do apenado é o traço que notabiliza a evolução 
do direito penal moderno. Da pena de suplício que 
recaía sobre o corpo do apenado, uma pena-espetá-
culo, executada sob a curiosidade do público, onde o 
poder do Estado recaia sobre o corpo agonizante do 
executado, para a privação da liberdade, uma pena 
que atinge a alma humana, seu desejo inalienável de 
liberdade, uma pena executada privativamente, longe 
dos olhos do povo, mas sob o olhar panóptico do 
Estado que tudo vigia e controla. 

O humanismo das penas é uma conquista civili-
zatória, é fruto da percepção histórica de que sanção 
penal não significa aniquilamento. O humanismo das 
penas conserva a um só tempo a dignidade inerente 
ao ser humano e a proporcionalidade entre o mal 
praticado (crime) e o mal sofrido (pena). 

A pena de morte, assim, é a expressão mais 
demagógica do discurso político-criminal. Estudos 
de criminologia apontam que não existe uma relação 
entre penas mais duras e diminuição da criminalida-
de. A pena de morte é injustificável pelo simples fato 
de que em face do erro judicial não se permite a sua 
revisão. A vida não se repete. O Estado que crimina-
liza o homicídio não tem o direito de tirar a vida, o 
Estado que proíbe o assassinato não pode assassinar 
ninguém. Por todos os ângulos a pena de morte é 
execrável e só encontra acolhida entre os espíritos 
revoltados ou ignóbeis. 

O brasileiro Marcos Archer, de 53 anos, foi exe-
cutado na Indonésia, por tráfico de drogas, após onze 
anos de privação da liberdade no corredor da morte. 
Uma pena degradante da condição humana que tem 
seu último capítulo em um desfecho trágico e irra-
cional. Não por acaso os Tribunais Internacionais 
de Direitos Humanos condenam a pena de morte, o 
direito internacional dos direitos humanos recomen-
da a sua abolição. 

Justificar a sanção capital para o tráfico de dro-
gas é o cúmulo da demagogia penal. A começar que 
a criminalização do tráfico de drogas é uma política 
criminal equivocada, que só faz inflacionar a violên-
cia. O mercado da droga só tem aumentado e ao mes-
mo tempo inflacionado a violência generalizada. O 
problema é que o ‘narcocomércio’ e o ‘narcoconsumo’ 
não são questões de política criminal, mas de saúde 
pública. A política de criminalização das drogas tem 
se revelado um retumbante fracasso. Mais lúcido é 
reconhecer que as pessoas têm o direito de usarem 
ou não drogas, ainda que ela seja um atentado à 
saúde mental de quem a consome, mas não cabe ao 
Estado fazer essa escolha pelo cidadão. Ao crimina-
lizar as drogas o Estado transforma a droga em ouro 
no mercado negro e paralelo do narcotráfico, pois um 
negócio com mercado de consumo certo, demanda 
rígida, o que torna a droga-mercadoria mais cara e 
desejável. Ao mesmo tempo essa receita financeira 
do mercado negro financia toda uma ampla leva e 
espectro de crimes, da prostituição ao sequestro. 

Exaltar países corruptos e demagógicos como 
a subdesenvolvida Indonésia, porque lá se aplica a 
pena de morte ao tráfico de drogas é expressão de 
pouca inteligência, a potencialidade lesiva para a 
sociedade de um político corrupto é infinitamente 
maior do que a do traficante de drogas. Nem por isso 
os políticos corruptos estão no degradante corredor 
da morte. Os EUA, democráticos e civilizados também 
adotam a pena de morte em alguns Estados, como 
o Texas, onde a ampla maioria dos apenados que 
estão no corredor da morte são hispânicos ou negros. 
Quem defende a pena de morte ignora que o sistema 
penal é um filtro socialmente seletivo, que captura 
apenas a delinquência associada à pobreza. Os polí-
ticos corruptos estadunidenses não são executados 
nas prisões norte-americanas. 

Recordando o poeta inglês do sec. XVII, John Don-
ne: “A morte de cada homem diminui-me, porque sou 
parte da humanidade. Portanto, nunca procure saber 
por quem os sinos dobram; eles dobram por ti.” 

Ministro Vinicius Lages defende a facilitação na concessão do visto de turistas e profissionais

Jogos Olímpicos interessam 
muito a esse público. Claro 
que não esqueceríamos os 
demais países também. A 
China enviou 100 milhões 
de turistas para o mundo 
em 2014, mas somente 60 
mil vieram para o Brasil”, 
lamentou o ministro.

Outro projeto em estu-
do no ministério é a cria-
ção do Ano Olímpico Brasi-

leiro em 2016. O objetivo é 
incentivar a entrada de tu-
ristas fora do período dos 
jogos. Além disso, durante 
as Olimpíadas o ministé-
rio pretende incentivar os 
turistas a conhecer outras 
regiões do Brasil, além do 
Rio. A proposta é criar o 
Brasil Pass (Passe Brasil), 
que concederia descon-
tos em passagens aéreas 

e hospedagem em outras 
regiões.

A estimativa do minis-
tério é que os jogos tra-
gam entre 350 mil e 500 
mil turistas ao país. Até 
2016, a projeção é que o 
volume anual de turistas 
no Brasil alcance 6,5 mi-
lhões. “Isto sem fazer mais 
do que está sendo feito”, 
disse o ministro.

FOtO: Elza Fiuza/Agência Brasil

Medida reduziria 
exigências para entrada 
de visitantes no Brasil

O Diário Oficial da União 
publicou na edição de ontem 
o decreto que aumenta a alí-
quota do Imposto sobre Ope-
rações Financeiras (IOF) nas 
operações de crédito para as 
pessoas físicas. A medida en-
tra em vigor hoje.

O decreto eleva de 1,5% 
para 3% o IOF. O aumento faz 
parte do conjunto de quatro 
medidas anunciadas na últi-
ma segunda-feira pelo minis-
tro da Fazenda, Joaquim Levy, 
em estratégia do governo para 
elevar a arrecadação e melho-
rar o superávit primário (eco-
nomia para o pagamento de 
juros da dívida pública).

De acordo com o minis-
tro, o objetivo é obter este ano 
R$ 20,6 bilhões em receitas 
extras. A maior arrecadação 
virá da elevação do Programa 
de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social 
(Cofins) sobre os combustí-
veis e do retorno da Contri-
buição para Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide).

Outra medida é o aumen-
to do PIS e da Cofins sobre os 
produtos importados. A alí-
quota subirá de 9,25% para 
11,75%. O governo decidiu 
aumentar também o Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) para o atacadista e 
equipará-lo ao industrial.

Aumento do 
IOF para 3% 
começa a valer 
a partir de hoje

A defesa de Ricardo Pes-
soa, um dos executivos pre-
sos na Operação Lava Jato, 
pediu ontem à Justiça Federal 
acesso ao inquérito contra a 
empresa Odebrecht. Segun-
do os advogados de Pessoa, 
diretor da empreiteira UTC, 
a Odebrecht é investigada na 
operação e o acesso integral 
à investigação, que está em 
segredo de Justiça, é funda-
mental para que ele possa 
apresentar defesa nas duas 
ações penais abertas pelo 
juiz federal Sérgio Moro.

Na petição, os advogados 
Alberto Toron e Carla Dome-
nico afirmam que Márcio Fa-
ria, empregado da Odebrecht, 

“é referido expressamente na 
denúncia como participante 
de um dos fatos com o reque-
rente [Ricardo Pessoa], mas 
figura no polo passivo”.

“Para poder se defen-
der, o requerente precisa ter 
conhecimento da íntegra de 
procedimento conexo instau-
rado contra dito funcionário 
de conduta típica concorren-
te, pois a prova ali existente 
pode influenciar neste feito”, 
argumenta a defesa.

Os advogados também 
pediram acesso aos depoi-
mentos do ex-gerente da 
Petrobras Paulo Barusco, do 
policial federal Jayme Alves, 
réu em uma das ações pe-
nais, da ex-gerente da Direto-
ria da Abastecimento Venina 
Velosa da Fonseca, e às de-

lações premiadas do doleiro 
Alberto Youssef e de Paulo 
Roberto Costa, ex-diretor da 
Abastecimento da estatal.

Ricardo Pessoa é réu em 
duas ações penais na Justiça 
Federal em Curitiba. Ele é 
acusado pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF) de co-
ordenar o funcionamento do 
cartel entre as empreiteiras 
que tinham contratos com a 
Petrobras. 

Segundo depoimentos 
de delação premiada de Au-
gusto Ribeiro de Mendonça 
Neto, diretor da Toyo Setal, 
as empreiteiras envolvidas 
no esquema participavam 
de um cartel para distribuir 
entre si os contratos com ór-
gãos públicos, principalmen-
te oriundos da estatal.

Defesa de executivo quer acesso 
à investigação na Odebrecht

OPERAÇÃO LAVA JAtO

André Richter
Repórter da Agência Brasil

Negromonte pede absolvição sumária
A defesa de Adarico 

Negromonte Filho, um dos 
investigados na Operação 
Lava Jato, pediu absolvição 
sumária à Justiça Federal. 
Em novembro, o investigado 
se entregou à Polícia Federal 
após ter a prisão decretada, 
mas foi libertado em seguida. 
Negromonte é acusado pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) de prestar serviços de 

entrega de dinheiro a mando 
do doleiro Alberto Youssef.

Na manifestção, os ad-
vogados alegam que a única 
prova contra o acusado é uma 
mensagem de texto intercepta-
da pela Polícia Federal, na qual 
Youssef e José Ricardo Breghi-
rolli, funcionário da empreitei-
ra OAS “dão a entender” que 
Negromonte seria responsável 
pela entrega da propina.

“Como dito no interroga-
tório na fase de inquérito po-
licial, o acusado exercia a fun-
ção de motorista particular de 
Youssef, e por isso, por muitas 
vezes fez a entrega de envelo-
pes lacrados sem ter qualquer 
conhecimento sobre seus con-
teúdos”, alegam os advogados.

Adarico é irmão do ex-
-ministro das Cidades Mário 
Negromonte.
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Políticas BRASIL & 
MUNDO

Os dados são de 2013 e 
constam de um relatório  
do Ministério das Cidades

Desperdício fez o país perder  37%
da água tratada para o consumo 

O desperdício entre o 
tratamento e a distribuição 
de toda a água consumida no 
país, em 2013, ficou em 37%. 
Os dados constam de um rela-
tório do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamen-
to (Snis), ligado ao Ministério 
das Cidades. O percentual se 
manteve estável em relação ao 
verificado em 2012, quando o 
levantamento apontou que de 
toda a água tratada no perío-
do, 36,9% não chegavam nas 
torneiras dos consumidores.

Os números são os mais 
recentes divulgados e apon-
tam que o desperdício se 
mantém acima do percentual 
indicado pelo Snis, que é abai-
xo de 20%. Entre as principais 
causas apontadas para o des-
perdício estão os vazamentos 
em adutoras, nas redes, nos 
ramais, em conexões e nos 
reservatórios das prestadoras 
de serviço responsáveis pelo 
abastecimento.

As regiões Norte e Nor-
deste apresentam a maior 
taxa de desperdício, com 
50,8% e 45% respectivamen-
te, seguidas do Sul (35,1%), 
Centro-Oeste (33,4%) e Su-
deste (33,4%).

O relatório ressalta a 
necessidade de melhoria na 
gestão e modernização dos 
sistemas por parte das empre-
sas responsáveis pelo abaste-
cimento de água para garantir 
a sustentabilidade do serviço. 
“Em tempos de escassez hídri-
ca, a gestão de perdas de água 
tem papel fundamental nas 
ações estruturantes nos pres-
tadores de serviços”.

Entre as unidades fede-
rativas com o menor índice 
de perda estão o Distrito 
Federal e Goiás, com 27,3% 
e 28,8% de desperdício, res-
pectivamente.

Situados na faixa entre 
30% e 40%, estão 12 Esta-
dos: no Norte, Tocantins; no 
Nordeste, a Paraíba, o Ceará 
e Maranhão; no Sudeste, o 
Espírito Santo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e São Paulo; 
no Sul, o Paraná, Santa Ca-
tarina e o Rio Grande do Sul 
e, no Centro-Oeste, o Mato 
Grosso do Sul.

Na última faixa, maior que 
40%, restaram 13 Estados: no 
Norte, o Acre, Amazonas, Ama-
pá, Pará, Rondônia e Roraima; 
no Nordeste, Alagoas, a Bah-
ia, Pernambuco, o Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe; no 
Centro-Oeste, Mato Grosso. O 
Amapá amarga o pior índice de 
desperdício com 76,4%, segui-
do por Roraima com 59,7%.

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

As regiões Norte 
e Nordeste têm 
a maior taxa de 
desperdício, com 
50,8% e 45%, 
respectivamente, 
seguidas do Sul 
(35,1%)

Os Estados de Mato 
Grosso, do Pará, Maranhão, 
Tocantins, de Rondônia e 
Goiás são os que concentram 
áreas de maior risco para a 
transmissão da hanseníase, 
de acordo com dados divul-
gados ontem pelo Ministério 
da Saúde.

Em 2013, ocorreram 
31.044 novos casos da doen-
ça, no país. Entre menores de 
15 anos, ocorreram cinco ca-
sos para cada grupo de 100 
mil habitantes. A medição, 
neste caso, é considerada es-
tratégica, porque uma crian-
ça doente sinaliza que há um 
adulto não tratado transmi-
tindo hanseníase.

Dados preliminares de 

2014 indicam que a taxa de 
detecção da doença no país 
foi 12,14 para cada 100 mil 
habitantes, o que corresponde 
a 24.612 novos casos no Bra-
sil. Na população menor de 
15 anos, foram identificados 
1.793 novos casos. Ao todo, 
31.568 pacientes estavam em 
tratamento no mesmo período.

O ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, avaliou como 
desafio permanente lidar 
com as chamadas doenças 
negligenciadas, que incluem 
a hanseníase e que, muitas 
vezes, estão vinculadas a si-
tuações de pobreza.

“A hanseníase, historica-
mente, vem sendo marcada 
pelo estigma e também por 
esse padrão de distribuição, 
que tem a ver com a desi-
gualdade profunda que ain-

da existe no seio da socieda-
de”, disse o ministro.

A hanseníase é uma 
doença crônica, infectocon-
tagiosa, transmitida por pes-
soas doentes que não estão 
em tratamento. A doença 
tem cura, mas pode causar 
incapacidades físicas se o 
diagnóstico for tardio ou se 
o tratamento não for feito de 
forma adequada.

O ministério recomenda 
que as pessoas procurem um 
serviço de saúde, no caso de 
aparecimento de manchas de 
qualquer cor, em qualquer 
parte do corpo, sobretudo, 
se a mancha apresentar di-
minuição de sensibilidade ao 
calor e ao toque. Após inicia-
do o tratamento, o paciente 
para de transmitir a doença 
quase que imediatamente.

Ministério registra mais de 31 
mil novos casos de hanseníase

DADOS DE 2013

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Em 2014, foram devolvidos pela 
segunda vez por falta de fundos 2,04% 
dos cheques compensados em todo o 
país, índice levemente superior ao re-
gistrado em 2013 (2%). De acordo com 
a empresa de consultoria Serasa Expe-
rian, foi o maior percentual registrado 
desde 2009. Naquele ano, a inadim-
plência com cheques atingiu 2,15% 
em razão dos reflexos da crise finan-
ceira internacional. No ano passado, 
foram devolvidos ao todo 15.410.236 

cheques e compensados 755.819.648.
Segundo os economistas da Sera-

sa, o aumento da inflação e das taxas 
de juros no ano passado, combinado 
com a estagnação da atividade econô-
mica, foi o fator que mais impulsionou 
a inadimplência com cheques no ano 
passado.

O Estado de São Paulo, na contra-
mão da situação nacional, registrou o 
menor percentual (1,20%) de cheques 
devolvidos pela segunda vez por falta 
de fundos dos últimos cinco anos. Já 
Roraima liderou o ranking nacional, 
com 11,14% de devoluções.

Cheques devolvidos são 
os mais altos desde 2009

INADIMPLÊNCIA

José Romildo
Da Agência Brasil

Paris (AFP) - Quinze dias 
após os atentados de Paris, a 
França e a Europa adotaram 
uma série de medidas contra a 
ameaça terrorista, que se tra-
duzem para o Estado francês 
em custos de mais de 700 mi-
lhões de euros em três anos.

Este é um “enorme desa-
fio”, “uma mudança de escala 
que requer medidas extraor-
dinárias”, resumiu o primei-
ro-ministro francês, Manuel 
Valls, a repórteres.

“Ao todo, cerca de 3.000 
pessoas serão vigiadas” por 
suas conexões com jihadis-
tas ou “terroristas na Síria e 
no Iraque”, declarou, citando 
um aumento significativo no 
número de pessoas a serem 
vigiadas “na esfera ciberjiha-
dista francófona”.

Nenhuma medida fere 

“o respeito ao Estado de 
direito”, assegurou, por sua 
vez, a ministra da Justiça, 
Christiane Taubira.

Na esteira dos anúncios 
franceses, a Comissão Europeia 
também deve publicar medi-
das de segurança para reforçar 
a cooperação antiterrorista e 
prevenir novos ataques. Bruxe-
las também discute a polêmica 
criação de um registo europeu 
de passageiros aéreos, previsto 
em uma diretiva de 2011, mas 
bloqueado no Parlamento Eu-
ropeu, que reclama uma legis-
lação comum em matéria de 
proteção de dados.

Os meios à disposição da 
UE permanecem limitados: 
as questões de inteligência 
permanecem em grande par-
te dependentes da vontade 
dos Estados-membros.

França e Europa vão 
reforçar luta antiterror

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS

O governo brasileiro pa-
rabenizou ontem o presiden-
te dos Estados Unidos, Barack 
Obama, por ter ressaltado, na 
terça-feira (20) à noite, em 
seu discurso sobre o Estado 
da União, a necessidade de 
trabalhar para acabar com o 
embargo imposto a Cuba. Du-
rante o tradicional discurso, 
feito pelos presidentes nor-
te-americanos desde 1790, 
Obama defendeu que o Con-
gresso americano encerre o 
embargo econômico e finan-
ceiro a Cuba.

Por meio de nota do 
Itamaraty, o governo infor-
mou que “o Brasil saúda esse 
passo positivo na desejada 
normalização das relações 
hemisféricas e no relaciona-
mento entre os Estados Uni-
dos da América e Cuba, dois 
países com os quais mantém 
relações históricas de amiza-
de e parceria”.

Em dezembro, Cuba e 
Estados Unidos anunciaram 
a retomada de suas relações 
diplomáticas, após 50 anos 
de rompimento. O episódio 
foi denominado por alguns 
como o último resquício da 
Guerra Fria.

Brasil elogia Obama 
sobre fim do embargo

RELAÇOES EUA/CUBA 

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

O desperdício de água se tornou um grande vilão no país, fazendo com que muitas pessoas não tenham acesso ao precioso líquido para o consumo humano

FOTO: Reprodução/Internet
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Galo da Borborema é o 
clube da Paraíba melhor 
colocado na Timemania

Atletas pré-mirim, 
mirim, infantil, cadete, ju-
venil, júnior e adulto, nas 
categorias masculina e 
feminina, iniciam hoje as 
disputas da 19ª Taça Kika 
de Handebol Beach (han-
debol de areia), nas areias 
da Praia de Cabo Branco, 
em João Pessoa, evento que 
servirá de preparação para 
a fase final do Campeona-
to Brasileiro, programado 
para o período entre 12 e 
15 de março, em local ain-
da a ser definido. 

Na capital, a competi-
ção prossegue até o próxi-
mo domingo, dia 25, quan-
do serão conhecidos os 
campeões. Equipes de todo 
o Nordeste disputam o cer-
tame, que tem na organiza-
ção a treinadora Rossana 
Marques, técnica da Sele-
ção Brasileira Feminina de 
Handebol Beach, com reco-
nhecimento internacional e 
nascida na Paraíba.

Os confrontos foram 
definidos de forma prévia, 
no Congresso Técnico, que 
aconteceu no último dia 15, 
em João Pessoa, bem como 
as inscrições que já foram 
encerradas desde o último 
dia 8. Representantes de 
todas as equipes partici-
pantes estiveram no Con-
gresso Técnico debatendo 
as formas de disputas e re-
gras da competição.

Para Rossana Marques, 
é intenção da Paraíba se-
diar a etapa final do Cam-
peonato Brasileiro que, até 
o momento, não tem local 
ainda definido.

“Nós estamos tentando 
trazer esta competição para 
João Pessoa, já que teremos 
a participação das equipes 
da APCEF, HCP e Grêmio 
UFPB, no feminino, e ainda 
contamos com a partici-
pação do Grêmio UFPB no 
masculino, que vai tentar 
a vaga na última etapa da 
fase de classificação, que 
será disputada no final des-
te mês no Rio de Janeiro”, 
disse a treinadora.

Sobre a Seleção Brasi-
leira, Rossana afirmou que, 
até o momento, o calendá-
rio anual ainda não ficou 
pronto, mas já está certo a 
realização do Campeonato 
Sul-Americano, no Peru, no 
final de novembro e início 
de dezembro. “Há também 
a possibilidade da realiza-
ção de uma competição in-
ternacional no masculino, 
no Catar. No feminino, não 
tem nenhum torneio inter-
nacional previsto até ago-
ra, mas caso não haja, vou 
tentar realizar um aqui em 
João Pessoa, se conseguir 
apoio dos poderes públi-
cos”, afirmou Rossana.

 A próxima convocação 
da Seleção Brasileira mas-
culina e feminina aconte-
cerá no mês de março, após 
o término do Campeona-
to Brasileiro. Em todas as 
convocações, a Paraíba es-
teve presente com atletas, a 
maioria do Handebol Clube 
da Paraíba - HCP.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O  próximo final de 
semana será de muitas sa-
cadas na orla marítima de 
João Pessoa. É que o Depar-
tamento de Vôlei de Praia 
da Federação Paraibana de 
Voleibol estará promovendo 
dois grandes eventos nes-
ta modalidade esportiva: O 
Circuito Estadual Sub-21 e o 
Circuito Estadual Sub-23, no 
sábado e domingo.

“Um evento que con-
tará com grandes duplas 
do cenário estadual, alguns 
atletas com participações 
em provas fora da Paraíba”, 
disse Giovani Marques, dire-
tor da federação. Ele lembra 
que, no dia 31 de janeiro, a 
entidade estará promoven-
do o Circuito Paraibano de 
Vôlei de Praia 2015, na ca-
tegoria Sub-23, com um Tor-
neio de duplas mistas.

Alguns atletas já asse-
guraram suas vagas, confor-
me a FPV. Até ontem, na ca-
tegoria Sub-21, Thales Luan 
e Kevin Fabel; Leonardo Pe-
reira e Afonso Henrique, e; 
Ricardo Pessoa (PE) e Fran-
cisco Pereira (PE) haviam 
garantido suas inscrições. 
Na categoria Sub-23, Thales 
Luan e Francisco Carvalho 
(Txesco) buscam o pódio.

Federação realiza Circuitos Sub-21 e 
Sub-23 no próximo final de semana

VÔLEI DE PRAIA

Du, ex-Treze, vai 
reforçar o Lucena

O atacante Du, de 22 anos, deve 
ser a novidade do Lucena para enfrentar 
o Sousa, no próximo domingo, às 16h, no 
Estádio Marizão, pela segunda rodada 
do Campeonato Paraibano. O mais novo 
reforço do campeão da Segundona/2014 
está integrado ao clube e poderá fazer a 
estreia no alto Sertão paraibano. O ex-
jogador do Nacional de Patos, que passou 
pelo Treze, Baraúnas-RN, Chã Grande-
PE, artsul-RJ e que está emprestado 
atualmente ao Bangu-RJ, ficará até o final 
da competição.

Curtas

Rodada dupla no 
Estádio Almeidão

a segunda rodada da Primeira 
Divisão do Campeonato Paraibano de 
Futebol terá rodada dupla no Estádio 
almeidão, no próximo domingo, 
conforme deliberou ontem a Federação 
Paraibana de Futebol. Às 15h15 jogam 
Santa Cruz x Atlético de Cajazeiras e, 
às 17h30, se enfrentam auto Esporte 
x Miramar. a mudança, de acordo com a 
FPF, deve-se ao fato da não liberação do 
Estádio Teixeirão, em Santa Rita, vetado 
pelos órgãos de segurança, pertencente 
à Prefeitura de Santa Rita.

Campeão da Série C 
fecha com a Raposa

O Campinense continua reforçando 
o elenco para esta temporada. Depois 
de anunciar o lateral-direito Leyrielton, 
o atacante Sandrinho e o volante Luiz 
Azevedo, a diretoria raposeira confirmou a 
chegada do goleiro Diego Lima, de 28 anos, 
que estava no Santa Cruz. De acordo com 
informações do gerente de futebol do 
clube, Luciano Mancha, com a vinda de 
mais um camisa 1, a diretoria encerra por 
enquanto o ciclo de contratações para 
a temporada 2015, na qual o clube tem 
uma agenda cheia.

Romarinho briga 
para ser titular

No meio de tantas contratações 
de peso para o setor ofensivo o atacante 
do Botafogo, Romarinho, vem correndo 
por fora na briga por uma vaga no 
time titular na equipe. Na posição, o 
Belo conta com Rafael Oliveira, Jonatas 
Beluso, Jeorge e Juninho, atletas de 
qualidade para duas vagas. Diante da 
situação, o ex-jogador do auto Esporte, 
acredita que será uma concorrência 
boa, onde quem ganha é o time que 
tem à disposição opções de qualidade e 
experientes para jogar. 

Comoção marca 
enterro de surfista

O corpo do surfista Ricardo dos 
Santos foi enterrado ontem, pouco depois 
das 12h, no cemitério de Paulo Lopes, na 
Grande Florianópolis. O velório ocorreu desde 
23h da última terça-feira, no salão da Paróquia 
Santa Terezinha da Guarda do Embaú, onde o 
atleta nasceu e morava. Ricardinho, como 
era mais conhecido, morreu na terça-feira, 
às 13h10, um dia depois de levar três tiros 
em frente à sua casa, na Guarda do Embaú, 
em Palhoça, Santa Catarina. O atleta passou 
por quatro cirurgias, mas perdeu muito 
sangue e não resistiu. a causa do óbito foi 
falência múltipla dos órgãos. 

HANDEBOL BEACH

Taça Kika começa na capital
Evento que acontece na 
Praia de Cabo Branco 
reúne melhores do NE

Equipes de todo o Nordeste disputam de hoje até domingo, na praia de Cabo Branco, a Taça Kika

As disputas prometem ser bastante acirradas na capital

O árbitro da Federação 
Paraibana de Futebol (FPF) 
e da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), Re-
nan Roberto, deve fazer a 
cirurgia hoje, no Hospital 
Samaritano, para a retirada 
de uma bala que se alojou 
na coxa direita. O acidente 
ocorreu na última terça-
feira, por ocasião do trei-

namento fisico que o poli-
cial da PM realizava, com 
a arma disparando aciden-
talmente.  

Sem querer dar maio-
res detalhes sobre o assunto 
o árbitro pretende voltar o 
mais breve posível as ativi-
dades. Ele deve participar 
de um treinamento para ser 
aspirante da FIFA, que acon-
tecerá no mês de março ou 
abril, na Granja Comary, no 
Rio de Janeiro.

Renan Roberto deve 
realizar cirurgia hoje

TIRO ACIDENTAL

Árbitro dos quadros da FpF e CBF levou tiro em treinamento

FoTo: Marcos Russo
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Treze é o clube da Paraíba com
melhor colocação na Timemania
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Loteria abate dívidas 
das equipes e Galo já 
arrecadou R$ 3 milhões

Foto: Geraldo Varela

Anote aí: o Complexo Es-
portivo ou Vila Olímpica Ivan 
Thomaz vai sediar jogos 
do Campeonato Paraibano 
de 2015. Ajustes já estão 
sendo feitos naquela praça 
esportiva sobre a orienta-
ção do Ministério Público e 
dos órgãos de segurança 
para que jogos de pequeno 
porte aconteçam como 
confrontos envolvendo CSP, Santa Cruz, Auto 
Esporte, Lucena e Miramar. Infelizmente Botafo-
go, Campinense e Treze não poderão se exibir por 
lá em função do grande número de torcedores o 
que implicaria numa segurança bem maior. Acre-
dito que na próxima semana a bola vai rolar e os 
torcedores do Valentina Figueiredo terão mais 
uma opção de lazer.

Jogos no Valentina

 

Torcedores estarão
bem mais protegidos

O Ministério Público, fiscal da lei, está fazendo a 
sua parte em relação a prevenção e combate a violência 
nos estádios em parceria com os órgãos de segurança 
com o objetivo de tornar as praças esportivas livres de 
marginais travestidos de torcedores. Tem reunido as 
organizadas e traçado metas a serem cumpridas à risca 
para evitar cenas desagradáveis como a gente já viu e 
para não ir muito longe no ano passado.

Não sou contra Torcidas Organizadas que se 
formam com o intuito de propiciar belos espetáculos 
em estádios e formada de pessoas idôneas, todos 
altamente comprometidos com a paz. Isso propicia 
a ida das famílias, onde as arquibancadas se tornam 
uma grande área de lazer aos domingos ou no meio de 
semana. Uma festa bonita de ser ver.

Por exemplo, a torcida do Botafogo fez maravilhas 
no Estádio Almeidão no Campeonato Brasileiro, nas 
finais do Campeonato Paraibano e em alguns jogos do 
Paraibano e Copa do Nordeste. Quando falo a torcida 
me refiro exatamente a turma do bem e que é grande, 
não aqueles que deixam a sua residência com o firme 
propósito de bagunçar. É assim no Botafogo, Campi-
nense e Treze, os nossos principais clubes e detentores 
de grandes torcidas.

O Ministério Público vai mapear a turma do bem 
e ficar de olho nos marginais que não terão vida fácil, 
principalmente em Campina Grande, onde a situação 
tem se agravado até fora dos estádios com briga de 
gangues - facções - de torcedores de Campinense e 
Treze. Raposa e Galo tem milhares de torcedores do bem 
assim como Belo e precisam ser protegidos do mal nos 
estádios e até mesmo fora deles. Está de parabéns o 
Ministério Público e os órgãos de segurança em dar uma 
maior tranquilidade as familias nos estádios. Futebol é 
um espetáculo de puro lazer e não praça de guerra. 

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Belém já está recebendo 
obras do legado da Copa e os 
próximos estados a serem 
beneficiados serão Rondô-
nia e Tocantins. Aguarda-se 
ansiosamente pela presença 
da Paraíba no roteiro.

Investimento II

Diego Tardelli foi vendido pelo Atlético-MG para jogar no 
Shandong Luneng, clube da China que tem contratado a 
rodo, principalmente brasileiros. Estima-se que Tardelli vá 
ganhar R$ 1 milhão por mês, valor que não receberia nem 
se jogasse em grande clube europeu.

A Fifa está repassando 
R$ 260 milhões a CBF, 
como legado da Copa, para 
investir no futebol pro-
fissional, feminino e nas 
categorias de base e vai 
estar de olho na aplicação.

Investimento I

Tardelli ganhará R$ 1 mi por mês

A presidenta Dilma Rousseff vetou o projeto de refinan-
ciamento de dívidas dos clubes e criou um grupo inter-
ministerial para apresentar uma nova Medida Provisória 
que vise ajudar os clubes, mas com a obrigação de uma 
contrapartida. Agora com o apoio do Bom Senso FC.

Dilma apoia o Bom Senso

O paraibano Guto Sou-
sa, de 36 anos, deverá ser 
eleito, neste sábado, o novo 
presidente da Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
Americano. A eleição será 
na cidade de Recife e Guto é 
candidato único de consen-
so, aliás, a única condição 
exigida pelo paraibano para 
concorrer ao pleito. Guto é 
atualmente o presidente do 
João Pessoa Espectros, equi-
pe campeã da Liga Nordeste 
e vice-campeã da Liga Na-
cional.

"Só aceitei concorrer ao 
cargo, porque não haverá dis-
putas. Não queria que a riva-
lidade dos campos fosse para 
a administração da CBFA. Te-

O Treze continua sen-
do o clube paraibano com 
a melhor colocação na Ti-
memania, a loteria da Cai-
xa, cuja a verba é destina-
da aos clubes de futebol do 
país, e foi criada em 2009, 
para que as agremiações 
pudessem saldar a dívida 
com FGTS, INSS e Ministé-
rio da Fazenda. 

O Galo está, neste iní-
cio de 2015, na 22ª colo-
cação geral entre os 80 
clubes que fazem parte do 
volante de apostas. O se-
gundo melhor colocado da 
Paraíba é o Botafogo, que 
hoje ocupa a 38ª posição. 
Tanto Treze como Bota-
fogo pertencem ao grupo 
2, que vai do 21º ao 40º 
colocado, no número de 
apostas como o time do 
coração.

Segundo dados for-
necidos pelo conselheiro 
do Treze, Anailton Cha-
ves, desde o ano de 2009, 
quando foi implantada a 
Timemania, até 2014, o 

Galo conseguiu arrecadar 
cerca de R$ 3 milhões, 
praticamente a mesma 
quantia que arrecadou o 
Botafogo. A diferença é 
que o Treze devia cerca de 
R$ 1,4 milhões ao Governo 
Federal, e com a correção 
da dívida, ainda deve mais 
cerca de R$ 1,2 milhões, 
débito que a diretoria es-
pera sanar por completo 
no final de 2016. No caso 
do Botafogo, o clube da 
capital já pagou todo o dé-
bito, e agora recebe a sua 
cota em dinheiro, deposi-
tada diretamente na conta 
do Belo, no início de cada 
mês.

O outro clube que re-
cebe recursos da Timema-
nia é o Campinense, mas 
a Raposa figura no quarto 
grupo, composto por 18 
equipes que se quer par-
ticipam do volante, e por 
isso, não concorrem nas 
apostas. Para estes clu-
bes é paga uma quantia 
bem abaixo dos que fazem 
parte dos três primeiros 
grupos. Para se ter uma 
ideia da diferença, até o 
ano passado a Raposa só 
tinha arrecadado R$ 252 
mil. Tomando-se por base 
só os números do ano pas-
sado, o Rubro-Negro arre-

cadou apenas 80 mil no 
total, enquanto que Treze 
e Botafogo arrecadaram 
mais de 1 milhão, cada 
um, no total, e cerca de R$ 
70 mil por mês.

Para Anailton Cha-
ves, a saída para o Treze 
e Botafogo melhorarem 
as posições no ranking da 
Timemania é fazer cam-
panhas pedindo a ajuda 
do torcedor, e promover 
bolões, motivando os 
apostadores, sobretudo 
quando o prêmio estiver 
acumulado. “É difícil con-
correr com os grandes 

clubes de massa do Sudes-
te do país, mas é possível 
melhorar a posição dos 
paraibanos no ranking, 
quem sabe chegando a 
pertencer ao grupo 1, que 
paga bem mais do que re-
cebe os clubes integrantes 
do grupo 2, que é o caso 
dos dois paraibanos.

De acordo com Anail-
ton Chaves, o número de 
apostas na Timemania 
vem crescendo muito, 
desde a sua criação em 
2009. No primeiro ano, a 
arrecadação total chegou 
a apenas R$ 110 milhões. 
Em 2019, este número 
cresceu para R$ 120 mi-
lhões. Já em 2011 pulou 
para R$ 170 milhões. No 
ano de 2012, o montante 
arrecadado saltou para 
R$ 215 milhões. Em 2013 
chegou a R$ 252 milhões. 
O grande salto foi no ano 
passado, quando passou 
para R$ 425 milhões.

 A Timemania é uma 
aposta com 80 números 
e o torcedor paga apenas 
R$ 2 por aposta, podendo 
marcar 10 números, dos 
80 existentes. O prêmio 
máximo é para quem acer-
tar 7 números. Além disso, 
o apostador tem de indi-
car o seu time do coração.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Conselheiro Anaílton Chaves

O Treze, que segue treinando para as disputas do Campeonato Paraibano, espera sanar dívidas com o Governo até o final de 2016

Paraibano deve dirigir Confederação
FUTEBOL AMERICANO

nho o apoio de todos, e juntos 
tentaremos fazer uma admi-
nistração voltada para a dis-
seminação do Futebol Ameri-
cano por  todas as regiões do 
país.", disse Guto.

Segundo Guto, a escolha 
do seu nome para a presidên-
cia, ocorreu depois do bom 
trabalho dele  à frente da Liga 
Nordestina, que este ano deu 
um salto de qualidade. "Nós 
chegamos a realizar um anti-
go sonho de todos que fazem 
o futebol americano no país, 
que foi a realização da grande 
final da Liga Nordeste na Are-
na Pernambuco, um dos es-
tádios que sediaram os jogos 
da Copa do Mundo de Futebol 
2014", disse Guto.

Guto acredita que com 
a sua eleição, a Paraíba e 
outros estados do Nordeste 
serão beneficiados. "Antes 
tudo ficava centralizado no 
eixo Rio-São Paulo, muito 
distante e nem sempre nós 
nordestinos podíamos par-
ticipar das decisões e be-
nefícios de cursos e outras 
coisas mais. Agora, a coisa 
será descentralizada. Nós 
vamos implantar escolas 
de formação e aperfeiço-
amento de atletas, numa 
espécie de circuito pelo 
país inteiro, com cursos 
também de arbitragem", 
afirmou Guto.

Sobre o fato de acu-
mular também o cargo de 

presidente do João Pessoa 
Espectros, Guto disse que 
legalmente nada o impede 
disto. "Não há nenhum im-
pedimento no regulamento 
da CBFA, mas claro que o 
cargo de presidente da con-
federação vai tomar muito 
meu tempo, pelo menos 
nos primeiros seis meses, 
em que vamos implemen-
tar as mudanças na entida-
de. Mas o clube paraibano 
tem hoje grandes diretores 
que vão tocar o barco, e eu 
estarei apenas supervisio-
nando alguns dos projetos, 
mas não diretamente en-
volvido na administração 
do clube no dia a dia", con-
cluiu Guto. 

FOTO: PB esportes
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Clubes devem R$ 3,7 bilhões
DÍVIDA COM GOVERNO FEDERAL

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2015

Atlético Mineiro é quem 
deve mais ao Governo 
entre os grandes times

O futebol brasileiro não 
ganhou a Copa, mas a CBF 
recebeu milhões de reais 
com o legado do Mundial no 
Brasil, numa soma que che-
ga  a R$ 260 milhões, sem 
falar na premiação que a se-
leção recebeu por participa-
ção e ainda os patrocínios. 
No entanto, na contramão, os 
filhos da CBF - os clubes - se 
arrastam em dívidas e estão 
mais para concordata. Dias 
atrás, a presidente Dilma 
vetou um projeto de refinan-
ciamento que visava diluir a 
dívida em 20 anos, mas sem 
nenhuma contrapartida.

Para se ter ideia, a dívi-
da dos 20 maiores clubes do 
país já chega a R$ 1,59 bilhão 
com a União, um número que 
não para de crescer. O valor, 
que não inclui dívidas ban-
cárias, com fornecedores e 
nem impostos municipais e 
estaduais, está em um relató-
rio da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. Esse débi-
to teria sido negociado pelo 
Governo Federal caso a pre-
sidente Dilma Roussef não 
tivesse vetado uma Medida 
Provisória.

Segundo estimativa do 
próprio governo, as dívidas 
dos clubes brasileiros com 
o Governo Federal estão na 
casa de R$ 3,7 bilhões. Só os 
12 maiores clubes do país 
são responsáveis por mais 
de 40% do total dos débitos. 
A maior parte das dívidas 
(R$ 1,1 bilhão) dos grandes 
do futebol brasileiro está rela-
cionada a impostos atrasados.

o Atlético Mineiro é o 
clube brasileiro que mais 
deve ao Governo Federal: 
mais de R$ 282 milhões. O 
clube, porém, assinou em 
outubro um acordo com a 

União e terá um desconto de 
R$ 70 milhões se pagar em 
dia as 180 parcelas de qui-
tação.

Outros times, como Co-
rinthians e o Cruzeiro, tam-
bém aderiram ao Refis e te-
rão suas dívidas reduzidas 
se mantiverem os pagamen-
tos nas datas combinadas.

Além desse programa 
de refinanciamento voluntá-
rio, o Governo Federal ainda 
promete discutir uma nova 
proposta para renegociação 
da dívida dos clubes. A ideia 
é lançar uma nova medida 

provisória sobre o assun-
to em 30 dias. O artigo 141, 
vetado pela presidente Dil-
ma Rousseff, previa que os 
clubes poderiam refinanciar 
suas dívidas com a União em 
240 vezes, com desconto de 
70% em multas e 50% em 
juros, sem precisar cumprir 
medidas de responsabilida-
de financeira.

O Bom Senso FC defen-
dia o veto. A Confederação 
Brasileira de Futebol, os 
clubes e a Federação Nacio-
nal dos Atletas Profissionais 
defendiam a aprovação. Para 

o presidente eleito da CBF, 
Marco Polo Del Nero, é im-
portante que os clubes co-
mecem do zero.

A CBF incluiu em seu 
novo Regulamento Geral 
das Competições normas 
que visam punir clubes que 
não gerirem bem o seu di-
nheiro, com perda de pon-
tos e até rebaixamento em 
casos mais graves. o Bom 
Senso FC acha pouco e pede 
regras mais rígidas para o 
Fair Play financeiro, inclu-
sive, com responsabilização 
de dirigentes.

Os 12 maiores devedores

Atlético-MG       R$ 282,6 milhões

Flamengo-RJ            R$ 241,3 milhões

Botafogo-RJ              R$ 219,9 milhões

Corinthians-SP          R$ 186,5 milhões

Fluminense-RJ           R$ 172,8 milhões

Vasco-RJ                     R$ 147,7 milhões

Internacional-RS        R$ 129 milhões

Palmeiras-SP               R$ 73,3 milhões

Santos-SP                     R$ 66 milhões

Grêmio-RS                    R$ 40,9 milhões

Cruzeiro-MG                R$ 19,7 milhões

São Paulo-SP                  R$ 7,8 milhões

O São Paulo realizou 
seu terceiro amistoso da 
pré-temporada na manhã de 
ontem e venceu com dificul-
dades. Encarando o Esporte 
Clube Água Santa, de Dia-
dema, da Série A2, o Muri-
cy Ramalho viu sua equipe 
reserva ser mais eficiente 
no triunfo de 3 a 2. O desta-
que ficou por conta de Cafu, 
que entrou muito bem na 
segunda etapa, dando assis-
tências para dois gols. Já Ál-
varo Pereira não participou 
do amistoso, sequer entre os 
suplentes.

Iniciando a partida com 
Rogério Ceni; Bruno, Rafael 
Toloi, Edson Silva e Carlinhos; 
Souza, Denilson, Michel Bas-
tos e Ganso; Alan Kardec e 
Luis Fabiano, os onze consi-

derados titulares por Muricy, 
a equipe são-paulina sentiu a 
parte física e não conseguiu 
marcar nenhum gol em 45 
minutos.

Logo no começo do amis-
toso, o Água Santa abriu o 
placar que não foi mexido na 
etapa inicial. 

No segundo tempo, a 
equipe mudou todos os joga-
dores. Com boa movimentação 
no ataque, e chegada de trás 
dos volantes, o São Paulo virou 
a partida e chegou aos 3 a 1. No 
fim, o Água Santa ainda des-
contou, selando o 3 a 2.

O técnico Muricy Rama-
lho desconsiderou o placar e 
gostou da boa movimentação 
no segundo tempo. Para ele 
falta muito para a equipe en-
grenar.

O Fluminense vive um 
momento conturbado fora 
de campo. O meia Conca re-
cebeu uma proposta muito 
boa da China e já manifestou 
o desejo de sair, o volante 
Edson cobrou ontem uma 
definição sobre a sua reno-
vação de contrato, outros 
jogadores que têm contrato 
com a Unimed interessam a 
outros clubes. Em meio a to-
das essas indefinições, o za-
gueiro Guilherme Mattis foi 
bem claro ao ser questiona-
do se recebeu alguma pro-
posta para deixar o Tricolor:

“Não. Até porque quan-
do eu vim para cá eu falei 
para o meu empresário que 
meu foco era ficar aqui. Até 
falei para ele que se chegas-
se algo era pra ele guardar, 

porque eu alcancei o meu 
grande objetivo, que era 
chegar num gigante do fute-
bol”.

Mattis tem contrato 
com o Fluminense até maio 
deste ano. Segundo o pró-
prio jogador, as conversas 
para uma renovação do 
vínculo estão adiantadas e 
isso facilita na hora de tra-
balhar:

“A partir do momento 
que extracampo está tudo 
conversado, eu tenho que 
me preocupar com o dentro 
de campo. Sei do meu poten-
cial e acho que esse Campe-
onato Carioca vai consolidar 
a minha vinda, alguns ainda 
desconfiam. Sei que tenho 
qualidade e vou trabalhar 
para me firmar”.

Tricolor vence equipe
da Série B em amistoso

Indefinições preocupam
os jogadores no Flu

SÃO PAULO

FLUMINENSE

Adolescentes
são assassinados 
por assistir a um
jogo no Iraque

Semifinais da
Copinha têm um
clássico paulista
em Limeira

As bárbaries cometidas 
pelo grupo jihadista Estado Is-
lâmico não param. Na última 
semana, um triste e sangrento 
episódio ocorreu, envolven-
do o futebol. Um grupo de 13 
adolescentes foi assassinado 
por estarem assistindo a uma 
partida na cidade iraquiana de 
Mossul, que é controlada pelos 
terroristas. 

Os jovens, que residiam no 
distrito de Al Yarmouk, foram 
surpreendidos quando assis-
tiam à partida entre Iraque e 
Jordânia, no último dia 12, em 
Brisbane, válida pelo Grupo D 
da Copa da Ásia. Os iraquianos 
venceram por 1 a 0, gol de Ya-
ser Kasim. O grupo de menores 
foi cercado e executado por 
um pelotão de fuzilamento, se-
gundo o grupo ativista "Raqqa 
Masacrada Silenciosamento 
(Raqqa is Being Slaughtered 
Silently). 

“Os corpos ficaram expos-
tos ao ar livre e seus pais não 
puderam levá-los por medo de 
serem assassinados pelos ter-
roristas” informou o grupo ati-
vista, que denuncia a violência 
cometida pelo Estado Islâmico.

Os jihadistas justificaram 
a ação violenta com o fato de 
os meninos terem violado a lei 
islâmica, a Sharia, ao assistir a 
uma partida de futebol .

A partida entre São Pau-
lo e Corinthians pela semifi-
nal da Copa São Paulo de Ju-
niores já tem local definido. 
Após uma reunião na tarde 
de ontem, a Federação Pau-
lista de Futebol definiu que o 
jogo acontecerá na cidade de 
Limeira, às 21h (de Brasília) 
de hoje.

A FPF também definiu 
que vai cobrar ingressos para 
o duelo, que vai acontecer 
com estádio dividido entre os 
torcedores. Os preços foram 
estipulados em R$ 10 a arqui-
bancada e R$ 30 a cadeira.

A escolha foi feita por 
questões de segurança. A ci-
dade de São José dos Campos 
também estava interessada 
em receber a semi. A entida-
de estava preocupada com a 
questão desde que torcedo-
res corintianos entraram em 
confronto com a polícia mi-
litar antes do duelo contra o 
Goiás, em Barueri. 

Já a outra partida semi-
final, que será disputada en-
tre Palmeiras e Botafogo-SP, 
acontecerá hoje, mas um 
pouco mais cedo: às 18h30. 
O jogo acontecerá em Ribei-
rão Preto. Como a FPF não 
considera uma semi de risco, 
não haverá cobrança de in-
gressos. Luis Fabiano e Ganso participaram do amistoso  ontem pela manhã

O Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil de 2014, já acumula dívida de mais de R$ 282 milhões com o Governo; o rival Cruzeiro deve pouco mais de R$ 19 milhões

Os jogadores seguem treinando em  meio à crise nas Laranjeiras
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Responsavel.: LUCILENE DE LIMA FERNANDES
CPF/CNPJ: 017573475/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$729,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004453
Responsavel.: LUIS CARLOS DA SILVA 01368986455
CPF/CNPJ: 014073972/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$454,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004092
Responsavel.: LIMPE TUDO COM LIMP DESC SER-
VICOS L
CPF/CNPJ: 013892068/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$840,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001930
Responsavel.: MERCADINHO L B LTDA ME
CPF/CNPJ: 004986755/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$178,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004319
Responsavel.: MERCADINHO L B LTDA ME
CPF/CNPJ: 004986755/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.114,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004295
Responsavel.: MARIA CLEA CAVALCANTI DA SILVA
CPF/CNPJ: 008849168/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$526,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004281
Responsavel.: MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 840772044-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$303,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004254
Responsavel.: MADAME GLAMOUR COMERCIO 
DE CON
CPF/CNPJ: 018491767/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$780,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004289
Responsavel.: PIETRO DE ANDRADE PARENTE
CPF/CNPJ: 021533204-02
Titulo: DUP PRES SER IN  R$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002998
Responsavel.: ROSEMARY DOS SANTOS DOIA
CPF/CNPJ: 840898734-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$707,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004115
Responsavel.: SONHO JP RESTAURANTE LTDA ME
CPF/CNPJ: 019954062/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.777,13
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004034
Responsavel.: UTILAR UTILIDADES DO LAR LTDA
CPF/CNPJ: 005743970/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.666,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001677

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,  22/01/2015
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 DE FARIAS
CPF/CNPJ: 082387884-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$298,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003791
Responsavel.: ACAO SERVICOS
CPF/CNPJ: 024404642/0002-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.147,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004307
Responsavel.: ARRUDA FALCAO BAR E RESTAU-
RANTE LTD
CPF/CNPJ: 015624246/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$128,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003468
Responsavel.: CAVALCANTI UTILIDADES DOMES-
TICAS LT
CPF/CNPJ: 007077857/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 43,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003044
Responsavel.: CAVALCANTI UTILIDADES DOMES-
TICAS LT
CPF/CNPJ: 007077857/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$172,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003052
Responsavel.: DK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 018204444/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$13.526,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004518
Responsavel.: EZILDA PRESTES ROCHA ME
CPF/CNPJ: 014104300/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.145,72
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004033
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 007641255/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$430,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003527
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 007641255/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$395,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003525
Responsavel.: IZAIAS HENRIQUE DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 015184404/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$270,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004072
Responsavel.: JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ: 002629132/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$205,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004032
Responsavel.: JOAO ROBERTO VIANA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 002404079/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.010,43
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001499

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001789
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS CHAVES
CPF/CNPJ: 324544734-53
Titulo: IND CONDOMINIOR$537,70
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL OASIS 
PLAZA
Protocolo: 2015 - 003020
Responsavel.: MARIA IZA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020318484-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 63,99
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004345
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM. ALIM. 
LTDA
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.797,67
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003141
Responsavel.: MM AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 013336504/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,60
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 - 003927
Responsavel.: MORADA INCORPORACOES LTDA EPP
CPF/CNPJ: 002955787/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$103,46
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000985
Responsavel.: MORISE COSTA VITORINO ME
CPF/CNPJ: 003658463/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$252,90
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 - 002133
Responsavel.: NATANAEL ANANIAS SEBASTIAO
CPF/CNPJ: 314775504-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$597,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000579
Responsavel.: OFC CONST E INCORPORACAO LTDA
CPF/CNPJ: 014208629/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.430,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001352
Responsavel.: PLANC ALFREDO VOLPI EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ: 013186998/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$32.305,63
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000253
Responsavel.: REGINALDO HILARIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 854507904-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 29,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004389
Responsavel.: RONALDO DANIEL DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 015580679/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$399,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004422
Responsavel.: RONALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 020586719/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.053,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002828
Responsavel.: TAMBAU GRILL
CPF/CNPJ: 013962743/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$238,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002268
Responsavel.: TIAGO CAMARGO ALVES
CPF/CNPJ: 009424134/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004396
Responsavel.: THIAGO FERNANDO PEREIRA TEI-
XEIRA MA
CPF/CNPJ: 018054282/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$291,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003459
Responsavel.: U P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ: 018513751/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$148,88
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003283
Responsavel.: U P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ: 018513751/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$418,48
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003347
Responsavel.: VALDETE LIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 252619428-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003433
Responsavel.: BEZERRA E CARVALHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 008433557/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.242,23
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071254
Responsavel.: BEZERRA E CARVALHO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 008433557/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$982,71
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072210
Responsavel.: EMERSON GIOVANE F SALVADO LIMA
CPF/CNPJ: 008528064-00
Titulo: CHEQUER$4.000,00
Apresentante: J CARNEIRO COM E REP LTDA
Protocolo: 2014 - 071819

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/01/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADRIANO ALVES NOBREGA
CPF/CNPJ: 038583554-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$320,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002615
Responsavel.: ADRIANO ALVES NOBREGA
CPF/CNPJ: 038583554-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$328,63
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002616
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 009612676/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$417,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000551
Responsavel.: ALEXANDRA SILVA PIMENTEL
CPF/CNPJ: 041063554-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.420,00
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 - 002144
Responsavel.: ANTONIO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 011896552/0001-46
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$181,59
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002708
Responsavel.: ANTONIO DEHON BRASILEIRO
CPF/CNPJ: 112261104-87
Titulo: NT PROMISSORIAR$11.446,03
Apresentante: JCR ASSESSORIA & DOCUMENTOS
Protocolo: 2015 - 001879
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONST. E INC. E
CPF/CNPJ: 020593396/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$157,15
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002959
Responsavel.: AURIBERTO LEITE DE LIRA
CPF/CNPJ: 281851614-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003467
Responsavel.: CAMILLA NOBREGA GUEDES
CPF/CNPJ: 082075444-73
Titulo: C FINANCIAMENTO  R$2.682,84
Apresentante: CIA DE CRED FIN E INV RCI DO BRASIL
Protocolo: 2015 - 002251
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ: 017907797/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$121,75
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 - 000823
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ: 017907797/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$312,40
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 - 000826
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ: 017907797/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$641,76
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 - 003280
Responsavel.: DISMACON DIST.DE MAT.DE CONST.
LTDA
CPF/CNPJ: 003730347/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$913,92
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003647
Responsavel.: ELIABE DINIZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 053074454-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003435
Responsavel.: ELIABE DINIZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 053074454-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003442
Responsavel.: EMERSON CARLOS MATIAS NUNES
CPF/CNPJ: 020879989/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.023,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004468
Responsavel.: GERARDO ALCISO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 010229084-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.756,94
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003500
Responsavel.: GERALDO SILVA FREIRE
CPF/CNPJ: 059491854-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 95,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004391
Responsavel.: HIUDEIDSON RICARTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 030435734-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$307,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002276
Responsavel.: INFRA TECNOLOGIA E SEGURANCA
CPF/CNPJ: 019271092/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.785,34
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003133
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$689,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001080
Responsavel.: MARCOS DE OLIVEIRA VESTUARIO
CPF/CNPJ: 008718286/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$362,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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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

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

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 20
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): VALERIO 
BARBOSA CALADO, matrícula n. 98.336-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Co-
missão, 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): LENIL-
TON 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): SALVIA-
NO 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 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 - Jagua-
ribe, 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Re-

gime 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
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Re-

gime 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2015

O município de São Bentinho/PB, através de sua Equipe de Pregões, torna público para o co-
nhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Aquisição gradual de material 
de limpeza, higiene, manutenção e descartáveis para atender a demanda das diversas Secretarias 
do município de São Bentinho/PB, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, de conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de 
preços e habilitação será no dia 04 de fevereiro de 2015, às 14:30h (quatorze e trinta horas), na 
sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro 
de São Bentinho/PB. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 21 de janeiro de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
TOMADA DE PREÇO n° 002/2014

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de Pavimentação 

em paralelepípedos em diversas ruas do Município de Brejo dos Santos/PB.
 PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB.
Contratado: Norte Sul Empreendimentos Ltda. - ME, CNPJ Nº 11.478.402/0001-12.
VALOR: R$ 494.440,89.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 44.90.51.00, com recursos do convênio nº 782581/2013, com o MCidades.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato e emissão da 1ª OS.

Brejo dos Santos/PB, 15 de janeiro de 2015.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
TOMADA DE PREÇO n° 003/2014

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de Pavimentação 

em paralelepípedos em diversas ruas do Município de Brejo dos Santos/PB, objeto do convênio nº 
782584/2013, com o MCidades.

 PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB.
Contratado: Norte Sul Empreendimentos Ltda. - ME, CNPJ Nº 11.478.402/0001-12.
VALOR: R$ 490.832,30.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 44.90.51.00, com recursos do convênio nº 782584/2013 com o MCidades.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato e emissão da 1ª OS.

Brejo dos Santos/PB, 15 de janeiro de 2015.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

A Prefeitura Municipal de Pilar, torna público, que fará realizar às 10:00 horas do dia 04/02/15, 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00005/2015, que tem por objeto a Contratação de 
Empresa especializada para Locação de Software de Sistemas informatizados e integrados de 
Gestão Para Administração Pública, da Prefeitura Municipal de Pilar, esclarecimentos e cópia do 
edital, na Prefeitura em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone (83)3282-1247

Publique-se: 
Pilar (PB), 21 de janeiro de 2015.

Elangine Pereira de Albuquerque
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Pilar, torna público, que fará realizar às 12:00 horas do dia 

04/02/15, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00006/2015, que tem por objeto a Contrata-
ção de Empresa especializada para Locação de Software de Sistemas informatizados e integrados 
de Gestão Para Administração Pública, do Fundo Municipal de Saúde de Pilar, esclarecimentos e 
cópia do edital, na Prefeitura em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone 
(83)3282-1247

Publique-se: 
Pilar (PB), 21 de janeiro de 2015.

Elangine Pereira de Albuquerque
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015

A CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as dis-
posições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 11:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2015, processo licitatório na modalidade 
de TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de 
empresa e/ou proprietários de veículos para locação de veículos para ficarem à disposição da 
Câmara Municipal de Curral Velho-PB, durante o exercício de 2015.

O Edital e anexos para a presente TOMADA DE PREÇO poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura Municipal 
de Curral Velho, situada na Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB.

Curral Velho, 16 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA
Conforme decisão constante no Processo Administrativo n.° 001/2014, datado de 18 de junho de 

2014, e ANTE AO EXPOSTO, decide o Município de Araçagi pela Rescisão Unilateral do Contrato n.° 
077/2013, firmado com a empresa MCG CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.° 15.547.288/0001-96, e 
esta edilidade. Em decorrência do fato, nos termos do art. 87, III, da Lei n.° 8.666/93, especificamente 
a suspensão, por um período de (01) um ano, do direito de participação em licitação e impedimento 
de contratar com o Município de Araçagi.

Araçagi, 21 de Janeiro de 2015.
JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
O Pregoeiro do Município de Cajazeiras, localizada na Av. Coronel Juvêncio Carneiro, nº 253, 

Centro, Cajazeiras/PB, torna público que a sessão inicial do PREGÃO PRESENCIAL No 006/2015, 
destinado a Prestação de serviços de provedor de acesso à internet para provimento de canal 
de comunicação IP dedicado para conexão a internet com suporte a aplicação TCP/IP – Termo 
de Referência do Edital, marcada para o dia 22/01/2015, pelas 08:30h, fica ADIADA para o dia 
04/02/2015 no mesmo horário..

Cajazeiras (PB), 21 de Janeiro de 2015
Carlos Alberto Lima Sarmento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60006/2015
A Pregoeira do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras, localizada na Av. Coronel Juvêncio 

Carneiro, nº 253, Centro, Cajazeiras/PB, torna público que a sessão inicial do PREGÃO PRESEN-
CIAL No 60006/2015, destinado a Prestação de serviços de provedor de acesso a internet para 
provimento de canal de comunicação IP dedicado para conexão a internet com suporte a aplicação 
TCP/IP, na velocidade de 37Mbps/Full Duplex (Link dedicado), destinados a Secretaria de Saúde e 
aos Órgãos ligados a esta, marcada para o dia 22/01/2015, pelas 10:30h, fica ADIADA para o dia 
04/02/2015 no mesmo horário..

Cajazeiras (PB), 21 de Janeiro de 2015
Josefa Vanóbia Ferreira Nóbrega De Souza

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 023/2014
O MUNICÍPIO DE ARAÇAGI, através do Fundo Municipal de Saúde, ora representado pela 

Senhorita Secretária de Saúde BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o art. 49 e seus parágrafos da Lei 8.666/93 e Parecer Técnico do 
setor de Engenharia do Fundo Municipal de Saúde, considerando a necessidade de readequação 
do projeto básico Decide:

REVOGAR a Tomada de Preço n.° 023/2014.
Araçagi, 21 de Janeiro de 2014.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2015

O município de São Bentinho/PB, através de sua Equipe de Pregões, torna público para o 
conhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Aquisição gradual e diária 
de combustíveis, óleos, lubrificantes, demais derivados de Petróleo e Filtros, para o abastecimento 
e manutenção da frota municipal de São Bentinho/PB, na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço por item, de conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes 
de propostas de preços e habilitação será no dia 04 de fevereiro de 2015, às 08:45h (oito e qua-
renta e cinco horas), na sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Severino Pedro 
de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. Editais, anexos e demais informações, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 21 de janeiro de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2015

O município de São Bentinho/PB, através de sua Equipe de Pregões, torna público para o 
conhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Aquisição gradual de 
Material de Construção, Elétrico e Hidráulico para atender a demanda das diversas Secretarias do 
Município de São Bentinho/PB, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de 
conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e 
habilitação será no dia 04 de fevereiro de 2015, às 16:00h (dezesseis horas), na sala da Comissão 
Permanente Licitação, situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. 
Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 21 de janeiro de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Resultado da LICITAÇÃO
(RETIFICAÇÃO)

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 interessar 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, ONDE LÊ-SE o valor total de 
R$ 635.359,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais), LEIA-SE 
CORRETAMENTE R$ 635.305,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Cinco Reais).

ITABAIANA, 21 de JANEIRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE’

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 04-002/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014, torna público que, tendo em vista a alteração no Termo de 
Referência do edital, a sessão de abertura dos envelopes do Pregão Eletrônico nº 04-002/2015 que 
tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CES-
SÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES SQL SERVER 2012 E WINDOWS 
SERVER 2012, COM RESPECTIVO FORNECIMENTO DE MÍDIAS E GARANTIA DE ATUALIZA-
ÇÃO DAS VERSÕES, PARA USO EM SERVIDORES DE REDE E DE DADOS DA UNIDADE DE 
INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, anteriormente marcada para 
o dia 23/01/2015 fica adiada para o dia 03/02/2015 no mesmo horário e local. O novo Edital com 
as devidas alterações ficará disponível a partir do dia 23/01/2015 no site: www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa, 21 de janeiro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

Aviso de licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, 
de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a 
quem interessar que fará realizar às 16:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2015, processo licitatório 
na modalidade de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para a Contratação de empresa e/
ou proprietários de veículos para locação de veículos para ficarem à disposição da Secretaria do 
Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB, durante o exercício de 2015.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede da Prefeitura, situada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 21 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 
disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 14:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2015, processo licitatório na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa com o 
objetivo de recebimento do lixo urbano em aterro sanitário, o qual, esteja instalado em município, 
situado a uma distância (raio) de até 70 km da sede deste município, sendo o Aterro Sanitário de 
propriedade de empresa legalmente licenciada perante o órgão ambiental estadual competente, 
cabendo à empresa contratada, a  responsabilidade pelo tratamento, separação, triagem, e demais 
atividades correlatas acerca dos serviços mencionados.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 21 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 
disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 14:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 2015, processo licitatório na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa para locação 
mensal de uma máquina tipo Trator D-4, atendendo ao município de Curral Velho.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral Velho – PB. 

Curral Velho, 21 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da C.P.L

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 37-2015 – SAÚDE

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE 
SEGURANÇA – PROCESSO Nº 0019765-86.2014.815.2001, MOEMA NÓBREGA CAVALCANTI 
DE ALMEIDA, classificada em 9º lugar, para o cargo de ESPECIALISTA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE,  no Concurso Publico para os cargos que integram o quadro de servidores da Secretaria 
da Saúde, Edital nº 01/2010, se apresentar  para posse do referido cargo, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários 
Publico do Município)  de acordo com o que segue: 

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 

horas,  dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do 
fone 3214-3710 ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional 
munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em 
serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) VDRL;
d)Grupo Sanguineo
e)Fator RH
f) Machado Guerreiro (Chagas);
g) Urina;
h) Fezes;
i) Avaliação cardiológica - ECG;
j) Avaliação audiométrica;
l) Exame oftalmológico;
m) Raio X de tórax.    
n)Sanidade Física e Mental 

2 -  De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Profis-
sional da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Muni-
cipal – CAM, telefone (83) 3218.9028, das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas,  para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

a) Registro de Identidade – RG 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; 
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior); 
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
j) Registro no Conselho de Classe;
l) Certidão de Casamento;
m) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
n) Duas (02) foto 3x4 recente;
o) Conta bancária – Banco do Brasil.

João Pessoa, 19 de janeiro de 2015
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 21 de Janeiro de 2015
FRANCISCO TOSCANO NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80004/2015
A Pregoeira do Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras, localizada na Av. Coronel Juvêncio 

Carneiro, nº 253, Centro, Cajazeiras/PB, torna público que a sessão inicial do PREGÃO PRESENCIAL 
No 80004/2015, destinado a Prestação de serviços de provedor de acesso a internet para provimento 
de canal de comunicação IP dedicado para conexão a internet com suporte a aplicação TCP/IP, 
na velocidade de 16Mbps/Full Duplex (Link dedicado), destinados a Sede  e aos diversos Setores/
Programas, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social, marcada para o dia 22/01/2015, 
pelas 09:30h, fica ADIADA para o dia 04/02/2015 no mesmo horário..

Cajazeiras (PB), 21 de Janeiro de 2015
Josefa Vanóbia Ferreira Nóbrega De Souza

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015
A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comu-

nicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015, no dia 04 de Fevereiro 
de 2015 às 11:00 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, E OLEO 
LUBRIFICANTES, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os inte-
ressados poderão retirar o Edital na sede da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 21 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, no dia 04 de Fevereiro de 
2015 às 08:00 horas,  que tem como objetivo a Aquisição de Peças Automotivas e contratação de 
serviços mecânicos, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os 
interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 21 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2015, no dia 04 de Fevereiro de 2015 
às 09:00 horas,  que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de Locação mensal de veículos de passageiros fechado, com equipamentos obrigatórios 
de segurança, pintura de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, tacógrafo, lanterna de luz na parte 
superior dianteira e traseira, cintos de segurança para transporte diário de estudantes da zona rural 
para a rede estadual  e municipal de ensino na sede do município de Santa Helena -PB, conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o 
Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 21 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2015 (PARA REGISTRO DE PREÇOS)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2015, no dia 04 de Fevereiro de 2015 
às 10:00 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão 
retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 21 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°0001/2015
A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e sua Equipe de Apoio, sediada na  Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro – Dona Inês/PB, 
Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, considerando o 
disposto no art. 21, da Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 38/2009. Os grupos informais e/ou 
formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda até o dia 04 de 
Fevereiro de 2015, às 10:30  horas. Informações: no horário das 07:30 às11:30 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058.

Dona Inês/PB, 21 de janeiro de 2015.
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015
O pregoeiro do município de Pedra Branca torna publico o cancelamento do processo acima por 

motivo de força maior cujo objetivoLocação de um veiculo tipo utilitário, cab. Dupla, 4x4 ar, direção 
seguro total destinado as atividades do gabinete do prefeito conforme as especificações constantes 
no termo de referência anexo I deste edital

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 
João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB,21 de Janeiro de 2015.
Braz de Sousa Lins

Pregoeiro oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE LICITAÇAO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015
O pregoeiro do município de Pedra Branca torna publico que o pregão acima  para Aquisição de 

combustíveis para veículos em trânsito, destinados a manutenção da frota de veículos do município 
de Pedra Branca conforme especificação do edital e seus anexos, os quais são partes integrantes 
dos mesmos ficou DESERTA

 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 
João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 08 de Janeiro de 2015.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015
OBJETO: Aquisiçaõ de gêneros alimentícios diversos  destinados a merenda escolar  e demais 

secretarias do município de Pedra branca
ABERTURA: 10:30 do dia 03 de Fevereiro de 2015
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB,20  de janeiro de 2015
Braz de Sousa Lins

Pregoeiro oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa 
Especializada em realizar Exames de Mamografia. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Obs.: Edital disponível no site: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 22 de Janeiro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de empresa para construção e recuperação de obras de infraestrutura 

hídrica no município de Cachoeira.
LICITANTES HABILITADOS:
- AMPLA CONSULTORIA PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
- COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA.
- CONCRETEX COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA.
- MCE SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME.
- NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI.
- SAO JOSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP.
- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA-ME.
LICITANTES INABILITADOS:
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inabilitada por não atender o item 8.3.3 de forma 

suficiente; Apresentou o item 8.2.10 em desacordo com o edital;  ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS 
LTDA, inabilitada por não atender os itens do edital  8.2.12,  8.2.2 (vencida); apresentou o item 8.3.3 
em desacordo com o item 8.4; BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME , inabilitada por 
não atender o item 8.3.3 de forma suficiente; COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA,  
inabilitada por não atender os itens 6.6.2, 6.2.11 e 7.2.2(vencida); CONSTRUTORA PRINCESA 
DO VALE LTDA, inabilitada por não atender o item 8.3.3 de forma suficiente , apresentou o item 
8.2.2 em desacordo com o item 8.4; CRV CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-ME , inabilitada por 
não atender o item 8.3.3 de forma suficiente; CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA, 
inabilitada por não atender o item  8.3.3 de forma suficiente;  os itens 8.2.12 e 8.2.14 ilegíveis; 
8.2.4 e 8.2.7, 8.2.3 vencidas;  8.2.10 em desacordo com o edital; 8.2.9 não apresentou, conforme 
item 6.1;  8.3.2 e 8.2.11 não apresentou;  DB CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,  inabilitada por 
não atender os itens  8.3.3 de forma suficiente; DEL ENGENHARIA, inabilitada por não atender o 
item 8.3.3 de forma suficiente; EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, inabilitada por 
não atender os itens 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.8 (vencidas); F J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME 
, inabilitada por não atender o item 8.3.3 de forma suficiente; CREA da empresa vencido; os itens 
7.5.1 e  8.2.5 sem assinatura do representante legal; o item 8.2.10 apresentado em desacordo com 
o edital; LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA-ME, inabilitada por não atender o 
item 8.3.3 de forma suficiente; não atendeu os itens 8.2.1, 8.2.3,8.2.8  8.2.4(vencidas); MAXITRATE 
CONSTRUÇOES ESERVIÇOS LTDA-ME, inabilitada por não atender o item 8.3.3 de forma suficiente, 
apresentou o item 8.2.9 em desacordo com o item 8.4; RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, inabilitada por não atender o item 8.3.3 de forma suficiente; Apresentou o item 
8.2.10 em desacordo com o item 8.4; apresentou os itens 8.2.2 e 8.2.3 vencidas;  RETA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inabilitada por não atender aos itens 8.2.7(vencida), 8.2.11, 8.2.9, 6.6.2, 
6.6.3; Servcon Construções Comércio e Serviços Ltda, inabilitada por não atender o item 8.3.3 de 
forma suficiente; SSL LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP,  inabilitada por não 
atender o item 8.3.3 de forma suficiente, não atendeu os itens 8.2.1 e 8.2.2(Vencidas); VENEZA 
CONSTRUCOES EIRELI-ME , inabilitada por não atender os itens 7.2.2 e 8.2.9 sem autenticação, 
conforme item 8.4;  8.2.5 o responsável não tem poder para assinar; VW CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA, inabilitada por não atender o item 6.6.3 de forma suficiente, e não apresentou o item 8.2.2 
do edital;  Welox - Construção Civil e Servicos Ltda – ME,  inabilitada por não atender o item 8.3.3 
de forma suficiente; não atendeu ao item 8.2.11 do edital. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 30/01/2015, às 14:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Governador João Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, no horário 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com; site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 21 de Janeiro de 2015
KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2015

O município de São Bentinho/PB, através de sua Equipe de Pregões, torna público para o co-
nhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Aquisição gradual de material 
de expediente, consumo e de escritório para suprir as diversas Secretarias do município de São 
Bentinho/PB, na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de conformidade com 
o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será 
no dia 04 de fevereiro de 2015, às 10:00h (dez horas), na sala da Comissão Permanente Licitação, 
situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. Editais, anexos e 
demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, 
das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 21 de janeiro de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

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

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios para alimentação escolar. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 21 de Janeiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

2º AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
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 10 de fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PÃES E MASSAS EM GERAL. 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, 21 de Janeiro de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS

Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais para 
pré moldados diversos, destinado esta Prefeitura.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 21 de Janeiro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 018/2014
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de Juarez Távora e para quem interessar que, após abertura 
e análise dos documentos de PROPOSTA em reunião realizada em 15 de Janeiro de 2015, cujo 
objeto é a contratação de empresa para executar obra civil publica de ampliação do PSF da Vila 
Cabral, onde foram classificadas  as empresas: POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CON-
SERVAÇÃO LTDA, com o valor de R$ 53.207,17 (cinquenta e três mil e duzentos e sete reais e 
dezessete centavos), NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA, com o valor de R$ 58.087,76 
(cinquenta e oito mil e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) e CONSTRUSERVICE 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME com o valor de R$ 60.601,40 (sessenta mil e seiscentos e 
um reais e quarenta centavos), conclui-se que a empresa POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO LTDA é declarada VENCEDORA do certame. Mais informações, presentes no 
laudo constante nos autos do processo. 

Juarez Távora, 21 de Janeiro de 2015.
JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 019/2014
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de Juarez Távora e para quem interessar que, após abertura 
e análise dos documentos de PROPOSTA em reunião realizada em 15 de Janeiro de 2015, cujo 
objeto é a contratação de empresa de engenharia para executar obra civil publica de ampliação do 
PSF do Calixto/Gurinhenzinho, onde foram classificadas  as empresas: POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, com o valor de R$ 105.697,51 (cento e cinco mil e seiscentos e 
noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA, 
com o valor de R$ 115.416,17 (cento e quinze mil e quatrocentos e dezesseis cento e quinze mil e 
quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos) e CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA ME com o valor de R$ 120.091,04 (cento e vinte mil e noventa e um reais e quatro 
centavos), conclui-se que a empresa POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
LTDA é declarada VENCEDORA do certame. Mais informações, presentes no laudo constante nos 
autos do processo. 

Juarez Távora, 21 de Janeiro de 2015.
JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

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

Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
construções e materiais elétricos diversos, destinados as Secretarias deste Município.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 21 de Janeiro de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 15:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transportes diversos, destinado a Secretaria de Educação deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 21 de Janeiro de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01(um) veículo do 
tipo passeio, destinados aos trabalhos da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 13 de Janeiro de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de óleos, 
filtros, lubrificantes e diversos, destinados a manutenção dos veículos locados e pertencentes a 
frota deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 14 de Janeiro de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes de pacientes da Zona Rural para Sede do Município, conforme itinerário definido pela 
secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 13 de Janeiro de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
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 11:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transporte diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 21 de Janeiro de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25 (22-01-15)

