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31o Máx.
24o  Mín.

31o  Máx.
20o Mín.

33o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 2,569  (compra) R$ 2,570  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,550  (compra) R$ 2,700  (venda)
EURO   R$ 2,923  (compra) R$ 2,924   (venda)
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baixa

04h53

17h36 

0.7m

0.7m

ALTA

ALTA

11h11

23h51

2.0m

1.9m

l Governo da Paraíba fará censo da população quilombola. Página 9
 
l Restituição de IR será paga a 3,9 mil contribuintes na PB. Página 10

l 41 blocos animam o Folia de Rua a partir do dia 5 de fevereiro. Página 14
 
l Brasil deve criar 35,5 mil novos postos de trabalho no verão. Página 19
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Cresce o parque
eólico estadual

Políticas Últimas

Carnaval

Foliões buscam fantasias 
que combinem com o estado 
de espírito e a personalidade, 
afirma empresário.  PÁGInA 14

Fantasias garantem
toque especial à folia 

Isau: “Cada um pode ser o que quiser”

Núbia era “a voz sentimento”

FOTO: Evandro Pereira

VLT vai funcionar
a partir de 2ªfeira

Novos trens urbanos de João Pessoa terão capacidade para transportar 40 mil passageiros por dia. Hoje 
são apenas 5 mil. Investimento no sistema de Veículo Leve sobre Trilhos chega a R$ 280 milhões.  PÁGInA 13

Os municípios de São José do Sabugi, Santa 
Luzia e Junco do Seridó devem ganhar, até o 
final de 2017, unidades de geração com po-
tência de 90 megawatts de energia.  PÁGInA 9

Tribunal de Justiça da 
Paraíba julgou 629 proces-
sos de improbidade admi-
nistrativa em 2014. Penas 
somadas chegam a 68 anos 
de prisão.  PÁGInA17

Começaram ontem as 
inscrições para 160 vagas 
na Escola Técnica de Ba-
yeux. Interessados têm até 
a sexta-feira para partici-
par da seleção.  PÁGInA 3

Gestores recebem
multa de R$ 5 mi 

Escola Técnica de
Bayeux inscreve 

Livro traz trajetória
de Núbia Lafayette 

MITO PÁGInA 5 
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Soluções sustentáveis

FOTO: Edson Matos



O sistema é muito simples, portanto 
aparentemente infalível. O consumidor 
se dirige a uma agência credenciada de 
uma determinada operadora de teleco-
municações, contrata um determinado 
“pacote” de serviços (um ponto de In-
ternet e dois de TV a cabo, por exemplo), 
e vai para casa, tranquilo, aguardar os 
técnicos que, de acordo com a garantia 
dada pela atendente da loja, dentro de, 
“no máximo”, dois dias, irão aparecer 
para instalar os equipamentos.

Aí é que começa o pesadelo para 
milhares de usuários dos serviços de 
telecomunicações. Exatamente em uma 
área que, por ser considerada “estraté-
gica”, deveria funcionar com precisão 
matemática. No entanto, devido à má 
qualidade dos serviços prestados, o se-
tor de telecomunicações vem denegrin-
do a imagem do Brasil dentro e fora do 
país, além de já estar consumindo o 
“volume morto” da reserva de paciên-
cia dos brasileiros.

Paradoxalmente, o primeiro pro-
blema origina-se exatamente na comu-
nicação (ou falta de) entre as centrais 
de atendimento por telefone e as equi-
pes técnicas. Estas, quando aparecem 
para instalar os equipamentos, muitas 
vezes apresentam uma ordem de servi-
ços incompatível com o que foi acorda-
do entre o consumidor e a operadora. E 
só quem já experimentou resolver esse 
tipo de problema por telefone sabe o ta-
manho da dor de cabeça que isso dá.

Não são poucos os consumidores 
que têm procurado à Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), para se 
queixar de serviços de atendimento por 
telefone de operadoras. Primeiro que 
tudo a ligação demora a ser estabele-
cida. Em seguida, um atendente passa 
para outro, este para um outro e daí em 
diante, isso se a ligação não cair pelo 
caminho ou, então, uma “música” in-
suportável não for acionada, levando o 
usuário a desistir da reclamação.

Outro tipo de reclamação muito 
comum diz respeito à fatura, que mui-
tas vezes também apresenta um valor 
acima do acordado. E aí tem início uma 
nova rodada de telefonemas, até que o 
consumidor finalmente receba a garan-
tia de que os valores foram corrigidos, 
que nova fatura será expedida, e que 
“isso não voltará mais a acontecer”. 
Mas há reclamações registradas por 
consumidores, dando conta de que esse 
problema persistiu por meses.

O consumidor pode e deve recorrer 
à Anatel toda vez que se sentir lesado 
por operadoras de telecomunicações. 
Afinal, há muito dinheiro em jogo e co-
municação é um direito inalienável do 
cidadão. Mas a Cézar o que é de Cézar: 
a Anatel tem agido com rigor na apura-
ção de abusos praticados pelas opera-
doras, além de orientar o usuário para 
se atualizar sobre seus direitos. Por-
tanto neste caso, calar-se, sem dúvida 
alguma, é a pior opção.

Editorial

Haja paciência

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de janeiro de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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É sempre assim. O anúncio de reajuste 
salarial para professores é o gatilho 
que impulsiona o magistério à greve. 
Ao que parece, os embates anteriores 
serão renovados com os prejuízos de 
sempre: para os próprios professores, 
alunos e o conjunto da sociedade. A 
dialética do conflito entre o possível 
e o ideal geralmente chega à síntese 
da contabilidade dura do Orçamento 
Público.

Essa matança de gatos no campus da UFPB em 
João Pessoa tem a nossa cara. Envenenar os 
bichanos é a solução simplista de quem fecha 
a porta depois de ser roubado. Primeiro, os 
animais se reproduzem sem qualquer controle, 
depois o voluntarismo de alguns despeja comida 
em locais inadequados, as áreas se transformam 
em chiqueiro, aí a maioria reclama. E a solução é 
sempre a crueldade.

AuTOrreTrATO

uNInforme

InOvAÇÃO EItchA!

FORA DE FOcO

Parlamentar com polpuda 
carteira de votos, prestí-
gio oligárquico e sorriso 
de apresentador de TV, ele 
surpreendeu ontem ao in-
formar os rumos do manda-
to: “Antes, eu estava lá por 
respeito ao grupo, fui para 
o outro lado por questões 
eleitorais, mas vou voltar 
para reafirmar minha coe-
rência”.  Finalmente, alguém 
confiável. 

Indiscutível a vantagem do 
VLT finalmente em ativida-
des a partir de segunda-
feira, no quesito qualidade 
ambiental. Nesses dias em 
que os profetas da sufo-
cação por CO2 têm suas 
previsões mais funestas 
confirmadas, um transpor-
te que não polui o ar é um 
beijo no pulmão da popu-
lação. O fato é realmente 
histórico.

Na primeira reunião com os 
ministros, a presidente Dilma 
garantiu: “Os reajustes que es-
tamos fazendo são necessários 
para manter o rumo do Governo 
que iniciamos 12 anos atrás”. 
Ôxente, e não eram pra mudar? 
Se fosse pra manter, não preci-
saria cortar direitos previden-
ciários, aumentar impostos, 
contingenciar verbas e demitir 
o Mantega. É o caso de sim que 
é não.

Enquanto a oposição 
mastiga o chiclete 
amargo do inconfor-
mismo, e ainda ten-
ta, aqui e alhures, 
revogar o resultado 
das eleições com 
fantasmagorias e 
picuinhas mofadas, 
o espaço que se abre 
à crítica ao Planalto 
é geralmente ocu-
pado pelas forças 
aliadas ao próprio 
Governo. Caso explí-
cito é a mobilização programada para hoje na Paraíba contra as anunciadas medidas oficiais de 
redução de direitos trabalhistas e previdenciários consolidados. A CUT é quem bate o tambor 
mais barulhento para convocar a sociedade ao protesto. Acontece que o DNA do PT lateja tão 
forte sob a musculatura cutista que não deixa de ser irônico o fato de que o fogo amigo seja 
uma das principais, se não a maior, pedra no Louis Vuitton da companheira Dilma. E a oposição? 
Permanece firme no propósito de apregoar, de Davos a Caxambu, que o novo ministro da Fazen-
da nada mais faz do que repetir o que o PSDB sempre disse, que a política econômica fracassou. 
Sobre o palanque que os cupins devoram e usando um espelho retrovisor embaçado, a oposição 
precisa fazer muito mais para chegar ao mínimo.

Artigo

O Pêndulo da Mídia

O título da coluna de hoje é uma brinca-
deira que faço, lembrando a clássica obra “O 
Pêndulo de Foucault. Trago à cena a cobertura 
da grande mídia dos primeiros dias do segun-
do mandato da presidente Dilma Rousseff. O 
“Manchetômetro”, importante ferramenta de 
pesquisa criada pelos estudiosos da comuni-
cação da Universidade Estadual do Rio de Ja-
neiro já deu o tom de como as coisas andam. O 
governo, a exemplo do que ocorrera nos seus 
quatro primeiros anos, continua sendo pre-
miado com um alto índice de manchetes nega-
tivas nos principais veículos de comunicação 
do país, situação que só tende a agravar-se, 
dado ao sombrio cenário que ronda o planal-
to. Senão vejamos: A operação “Lava Jato” se-
gue produzindo sua quota de fatos escanda-
losos quase que diariamente; a crise hídrica/
energética assume proporções catastróficas; 
a equipe econômica tem anunciado medidas 
que já inquietam aos movimentos sindicais, 
sociais e à população em geral.

No meio de tudo, está sendo pautado o 
que jornalistas e colunistas chamam de “o si-
lêncio de Dilma”, que depois dos seus discur-
sos proferidos na cerimônia de posse, e uma 
entrevista dada na segunda-feira 2 de janeiro, 
não mais se pronunciou sobre os problemas 
do país e as medidas que vêm sendo adotadas, 
prenunciando austeridade, contenção e difi-
culdades para os próximos meses.

E o que pode prenunciar este silêncio pre-
sidencial. Da minha janela de observação dos 
fatos, ouso aventar algumas hipóteses. Dilma 
estaria tomando distância de uma mídia que 
sempre a golpeou, acirrando sobretudo no pe-
ríodo de disputa eleitoral, sua clara cobertura 
negativa contra o governo? E se assim o for, a 

presidente colocará em sua agenda com mais 
vigor, o tema da redemocratização da comu-
nicação no país, o qual parecia estar em fran-
ca evolução, pelo menos na blogosfera e nas 
redes sociais, antes que rebentasse o lamen-
tável episódio Charlie Hebdo? 

É óbvio que o silêncio presidencial tem 
mais razões do que a nossa vã filosofia pode 
aventar. Por outro lado, é pouco provável que 
em seu segundo mandato, a presidente promo-
va alguma mudança significativa nas antigas e 
carcomidas leis de regulação da mídia, desafio 
aliás, enfrentado por governos como o da Ar-
gentina e o do Equador, além da mais recente 
mudança nas leis de comunicação do Uruguai, 
para ficarmos em nossa América Latina.

Verdade seja dita, a presidente nunca foi 
uma contumaz faladora. No primeiro man-
dato, foram poucas as entrevistas coletivas 
e foi somente em tempos de disputa que ela 
rompeu a lei da economia de fala. Estou do 
lado daqueles que pensam que a presidente 
talvez precise mesmo dessa contenção ago-
ra, quando o governo mal recomeçou. Estou 
do lado daqueles que ainda acreditam que os 
primeiros ajustes drásticos e inevitáveis re-
colocarão o país nos trilhos do crescimento, 
sem que haja perdas significativas de direitos 
sociais. Os gestos de Dilma falam muito. Ao ir 
à posse do presidente boliviano Evo Morales, 
Dilma anunciou simbolicamente seu interes-
se na união da América Latina, em favor do 
crescimento da região.

O pêndulo da mídia, esse sim, tem uma 
direção certa. Prosseguirá na sua batalha en-
carniçada contra um governo que os grandes 
veículos de comunicação não gostariam que 
estivesse no Palácio do Planalto.

O Pêndulo de Foucault. trago à cena a cobertura da grande mídia dos 
primeiros dias do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff.”

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

RItuAl

cOERêncIA

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução Internet

PESSImISmO

Mais do que nunca, a humanidade está numa encruzilhada. Um caminho leva ao desespero, com 
ataques terroristas, ódio generalizado, sódio demais na comida e calçadas esburacadas; o ou-
tro, à total extinção com o desperdício de água e energia, a poluição de ares, rios e mares, e  
a idiotice crescente nas redes sociais. Vamos rezar para ter a sabedoria de escolher. (Com o 
auxílio de Woody Allen)
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Aberta inscrição para a Escola 
Técnica Estadual de Bayeux
Matrículas são para a 1ª série 
do Ensino Médio Integrado 
à Educação Profissional

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE) informa 
que estão abertas as inscri-
ções para o Processo Seletivo 
para ingresso de estudantes 
na Escola Técnica Estadual 
da Paraíba Erenice Cavalcan-
te Fidelis (Unidade Bayeux) 
para o ano letivo de 2015. As 
matrículas estão abertas ape-
nas para a 1ª série do Ensino 
Médio Integrado à Educação 
Profissional. As informações 
estão no Edital nº 02 – ETE-
PB/2015, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) 
de sábado (24).

As inscrições come-
çaram ontem e podem ser 
realizadas até a sexta-feira 
(30), das 7h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 17h30 na se-
cretaria da escola, localizada 
na Avenida Liberdade, s/nº, 
Sesi, Bayeux/PB.

Estão sendo disponibili-
zadas 160 vagas, distribuídas 
na proporção de 80% para 
estudantes da rede pública 
de ensino e 20% para estu-
dantes da rede privada. Os 
cursos oferecidos são os se-
guintes: “Curso de Técnico 
em Mecânica” e “Curso de 
Técnico em Design de Mó-
veis”, ambos com 64 vagas 
para alunos da rede pública e 
16 vagas para alunos da rede 
privada.

Inquérito apura 
morte de gatos

A Delegacia de Crimes contra o 
Meio Ambiente de João Pessoa instau-
rou um inquérito para apurar a morte 
de gatos no Campus I da UFPB. Cinco 
animais foram encontrados mortos na 
segunda-feira (26). A polícia investiga 
a hipótese de envenenamento. De acor-
do com o delegado José Guedes, titular 
da especializada, perícias foram requi-
sitadas, entre elas o exame toxicológi-
co na ração que estava sendo dada aos 
animais. “Os corpos dos gatos também 
foram encaminhados para exame ve-
terinário. Testemunhas, alunos e pro-
fessores da UFPB serão ouvidos esta 
semana”, frisou. Guedes lembrou que 
maus-tratos contra animais e outros 
crimes contra o Meio Ambiente podem 
ser denunciados à delegacia, que fun-
ciona de segunda a sexta, na Central 
de Polícia, no Varadouro. “O cidadão 
pode comparecer à delegacia ou ainda 
ligar para o número (83) 3218-5311. É 
possível ainda denunciar pelos 190 ou 
197, o Disque Denúncia da Secretaria 
da Segurança, que garante o sigilo da 
fonte e a gratuidade na ligação”, afir-
mou. O Batalhão de Polícia Ambiental 
também atende ocorrência de maus-
tratos pelo telefone (83) 3218-7222.

Lei do Troco autua 
15 estabelecimentos

A Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (Pro-
con-JP) autuou 15 estabelecimentos 
comerciais de João Pessoa, dos 40 
notificados, por descumprimento à Lei 
Municipal 12.622/2013 (Lei do Troco), 
nos primeiros 15 dias do ano. A equipe 
do Setor de Fiscalização realizou cam-
panhas educativas junto a lojas e su-
permercados da capital em dezembro 
de 2014 para que todos se adequas-
sem à lei. A Lei Municipal 12.622/2013 
(Lei do Troco) proíbe aos fornecedores 
substituir, por mercadorias, o troco 
devido aos consumidores, sendo obri-
gados a restituírem, em espécie, o 
troco integral a que estes têm direito 
quando do pagamento de produtos 
ou serviços adquiridos dentro ou fora 
do estabelecimento. No caso do caixa 
não dispor de troco em espécie, o preço 
da mercadoria adquirida será arredon-
dado para menos, em favor do consu-
midor. O secretário do Procon-JP, Helton 
Renê, informa que o objetivo da opera-
ção é verificar, in loco, se os caixas dos 
estabelecimentos comerciais estão 
cumprindo a lei, disponibilizando o tro-
co, em espécie, para os consumidores.

Capital tem ações 
contra hanseníase

A Secretaria de Saúde de João 
Pessoa (SMS) está promovendo até 
hoje, nos cinco Distritos Sanitários da 
capital, várias atividades no intuito de 
divulgar informações sobre a hanse-
níase, doença cujo dia de combate foi 
celebrado nacionalmente no último 
domingo (25) e que atinge mais de 20 
mil pessoas no Brasil.

A doença que se manifesta 
com manchas dormentes na pele com 
aparência branca ou avermelhada, 
apresentando também sensação de 
formigamento e perda da sensibilidade 
tem como uma das principais formas 
de combate o diagnóstico e o trata-
mento precoces. De acordo com dados 
do Ministério da Saúde (MS), em 2013, 
até o final de dezembro, na Paraíba, 
576 pessoas realizavam o tratamen-
to da hanseníase na Rede Pública de 
Saúde. Todos os pacientes receberam 
atendimento nas Unidades de Saúde 
da Família (USF) de referência. Dados 
da Organização Mundial da Saúde mos-
tram que, o Brasil é segundo Pais com 
maior número de casos registrados, 
perdendo apenas para a Índia.

A seleção será realiza-
da por meio da média obtida 
através do somatório das no-
tas finais dos componentes 
curriculares de Língua Por-
tuguesa e Matemática do 6º 
ao 9º anos. Será classificado 
e aprovado o candidato que 
obtiver a maior média. O re-
sultado dos candidatos sele-
cionados será divulgado em 4 
de fevereiro no Portal do Go-
verno do Estado, no endereço 
(www.paraiba.pb.gov.br/edu-

cacao). As matrículas aconte-
cerão de nove a 13 de feverei-
ro na secretaria da escola.

Início
As aulas na Escola Téc-

nica Estadual da Paraíba 
Erenice Cavalcante Fidelis 
terão início no dia 23 de fe-
vereiro. Mais informações 
sobre o processo seletivo 
pelo número (83) 3218-
4059 (Gerência Executiva de 
Educação Profissional).

Aprovação e classificação

O Programa Uni-
versidade para To-
dos (ProUni) registrou 
972.364 candidatos 
inscritos até as 18h de 
ontem, segundo o Mi-
nistério da Educação 
(MEC). As inscrições co-
meçaram anteontem e 
podem ser feitas até o 
próximo dia 29 na pági-
na do ProUni.

De acordo com o 
balanço, São Paulo tem 
o maior número de 
inscritos (178.225), se-
guido por Minas Gerais 
(126.854) e pelo Rio de 
Janeiro (69.624).

O programa ofe-
rece bolsas no Ensi-
no Superior privado 
com base nas notas 

no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
Em 2015, serão ofer-
tadas 213.113 bolsas 
– 135.616 integrais e 
77.497 parciais. As bol-
sas serão para 30.549 
cursos, em 1.117 insti-
tuições de Ensino Su-
perior privadas.

Podem concorrer 
às bolsas estudantes 
que cursaram o Ensino 
Médio na rede pública 
ou na rede particular, 
na condição de bolsista 
integral. É preciso ain-
da comprovar renda 
bruta familiar, por pes-
soa, de até um salário 
mínimo e meio. Para 
as bolsas parciais, no 
valor de 50% da men-
salidade, a renda bruta 
familiar deve ser de até 
três salários mínimos.

ProUni já tem mais 
de 972 mil inscritos

no país

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

A Federação Na-
cional das Escolas Parti-
culares (Fenep) retirou 
da Justiça ação contra 
as alterações feitas nas 
regras do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies) em dezembro do 
ano passado. A entidade 
diz que não desistiu da 
judicialização, apenas 
mudará de estratégia. 
Vai dividir a ação em três 
e buscará o apoio de ou-
tras entidades.

“Ao dividir, vamos 
nos aprofundar nos te-
mas de acordo com a 
discussão jurídica. Ago-

ra teremos três frentes 
e mais entidades as-
sinando junto”, diz a 
presidente da Fenep, 
Amábile Pacios.

As mudanças que 
foram feitas pelo Mi-
nistério da Educação 
(MEC) por meio de 
portaria no final do 
ano passado. Agora é 
exigida a nota mínima 
de 450 pontos no Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e não ter 
zerado a redação para 
obter o financiamento 
– antes era preciso ape-
nas ter feito o exame.

Fenep e judicialização

O Governo do Estado 
investe atualmente R$ 693 
milhões na execução de 
217 projetos sob a respon-
sabilidade da Superinten-
dência de Obras do Plano 
de Desenvolvimento do 
Estado (Suplan) em todas 
as regiões da Paraíba. São 
construções e reformas de 
escolas, hospitais, teatros, 
ciretrans, além de estra-
das em alguns municípios. 
Desse total, 41 obras es-
tão sendo finalizadas ou 
prontas para serem inau-
guradas pelo governador 
Ricardo Coutinho.

A diretora-supe-
rintendente da Suplan, 
engenheira Simone Gui-
marães, destaca algumas 
dessas obras: “O teatro do 
Centro de Convenções; 
a Vila Olímpica que será 
Vila Paraíba e que está 
ficando bela; elevadores 

R$ 693 milhões estão sendo 
investidos para a execução

obras na paraíba

e quiosques dos estádios 
Almeidão e Amigão; o 
teatro Irácles Pires, de Ca-
jazeiras, e o Santa Roza, 
em João Pessoa; o Centro 
de Formação de Educado-
res de Campina Grande, 
entre outras”.

Sobre o trabalho à 
frente da Suplan, Simo-
ne Guimarães revela que 

a meta é manter a quali-
dade e a celeridade das 
obras ao suceder Ricardo 
Barbosa e João Azevedo.

Na área da Educação, 
a Suplan trabalha em 123 
obras, incluindo as Escolas 
Técnicas Estaduais, novas 
escolas padrões e refor-
mas de dezenas de unida-
des, dentre outras.

Governo executa 217 projetos no Estado, através da Suplan

FOTO: Vanivaldo Ferreira/Secom-PB

Concluídos os 
sistemas para 
abastecimento 
de água na PB

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Infraes-
trutura, dos Recursos Hídricos, 
do Meio Ambiente e da Ciência 
e Tecnologia (Seirhmact), já 
concluiu a implantação de 39 
sistemas coletivos de abaste-
cimento de água em localida-
des rurais do Estado. A ação 
faz parte do Programa Federal 
Água Para Todos.

O programa pretende 
atender mais de 10.400 famí-
lias de 103 municípios quan-
do estiverem prontos os 192 
sistemas previstos, cujas obras 
estão em andamento. De acor-
do com o coordenador do Água 
Para Todos na Paraíba, José Hé-
lio Ferreira, o Governo Federal 
incluiu, ano passado, a implan-
tação de mais 16 sistemas que 
irão atender às famílias mora-
doras de Assentamentos do 
Incra, localizados nos Municí-
pios de Algodão de Jandaíra, 
Aparecida, Araruna, Casseren-
gue, Damião, Imaculada, La-
goa, Monteiro, São Sebastião 
do Umbuzeiro e Sumé. “Com 
isso, totalizamos 208 equipa-
mentos a serem implantados 
pelo programa no Estado”, fri-
sou o coordenador.

Os sistemas coletivos de 
abastecimento são compos-
tos basicamente por poços 
perfurados e reservatórios 
elevados que possibilitam 
a distribuição de água por 
meio de chafarizes, torneiras 
públicas ou pequenas redes 
de distribuição. 

O projeto é relativamen-
te simples, mas de grande 
eficiência, segundo informou 
José Hélio. O custo médio do 
sistema por família sai em 
torno de R$ 4.700,00. O valor 
do convênio firmado com o 
Ministério da Integração é de 
aproximadamente R$ 34 mil.

A Agência Transfusional 
do Hospital de Emergência e 
Trauma da capital foi premia-
da pelo Ministério da Saúde. A 
Agência Transfusional, setor 
responsável pelo suporte he-
moterápico da unidade hospi-
talar, recebeu o certificado da 
Coordenação Geral de Sangue 
e Hemoderivados do MS. A pre-
miação é um reconhecimento 
da excelência na qualidade do 
trabalho realizado. 

De acordo com a coorde-
nadora da Agência Transfu-
sional do Hospital de Trauma, 
Roseneide Soares, o MS realiza 
mensalmente uma rigorosa 
avaliação prática e teórica dos 
procedimentos desenvolvidos 
pela agência, por isso a certifi-
cação é o reconhecimento do 

trabalho desenvolvido com cri-
térios e responsabilidade. “Sen-
timo-nos muito felizes, pois nos 
empenhamos em oferecer ao 
usuário um serviço de qualida-
de, dentro dos padrões preconi-
zados pelo Ministério da Saúde”, 
ressaltou. A diretora de logística 
clínica, Fernanda Ribeiro, falou 
sobre a certificação. “A Direção 
parabeniza a equipe da Agên-
cia Transfusional pelo traba-
lho incansável e dedicação. É 
motivo de orgulho receber um 
prêmio de tamanha relevância. 
Aproveitamos a oportunidade 
para chamar a atenção de toda 
a sociedade para a importância 
da doação de sangue, principal-
mente aos pacientes do HT, que 
registra uma grande demanda”, 
destacou.

Hospital paraibano 
recebe prêmio do MS

EmErgênCIa E Trauma

O governador Ricardo 
Coutinho e o secretário de 
Estado da Educação, Aléssio 
Trindade, discutiram a implan-
tação de projetos inovadores 
para a melhoria da qualidade 
da educação paraibana, duran-
te audiência ontem, com re-
presentantes do Ministério da 
Educação e da Universidade 
Federal de Lavras (MG). Uma 
das pautas foi a implantação 
do Projeto Desafio da Edu-
cação, que pretende utilizar 
ferramentas da internet para 
que professores, alunos e a 
comunidade apresentem so-
luções de baixo custo para a 
melhoria do ensino.  

Ricardo Coutinho afir-
mou que ações inovadoras 

como as adotadas pelo MEC 
podem se somar ao Projeto 
Caminhos da Gestão Partici-
pativa nas Escolas, que reali-
zou plenárias onde a comuni-
dade escolar e os pais foram 
ouvidos, contribuindo com a 
gestão educacional do Estado. 
“A gestão precisa estar prepa-
rada para olhar para frente, e 
não apenas na resolução dos 
problemas”, frisou.   

O secretário de Educa-
ção, Aléssio Trindade, des-
tacou a importância da troca 
de experiências como o MEC 
e com as universidades para 
a melhoria do Projeto Paraí-
ba Faz Educação, assim como 
na implantação de novos 
projetos em conjunto.

Projetos inovadores para 
educação são discutidos

Com rEprEsEnTanTEs do mEC
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Diva da seresta

CINEMASHOW

Adiado o prazo de
inscrições para o Edital 
Walfredo Rodriguez 

O primeiro registro literário sobre a saudosa cantora Núbia 
Lafayette será lançado amanhã, no Vila do Porto, na capital

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O resgate de parte da 
vida e obra para as no-
vas gerações da sau-
dosa cantora potiguar 
Idenilde Araújo Alves 
da Costa (1937 - 2007), 
nome de batismo da 
artista, que nasceu na 

cidade de Assu (RN) e teria comple-
tado - se viva fosse - 78 anos de idade 
na última quarta-feira, dia 21. Essa 
é a proposta do livro intitulado Nú-
bia Lafayette, a voz sentimento, cujo 
valor é R$ 30 e que o baiano Hamil-
ton Santos lançará amanhã, a partir 
das 19h, no restaurante, bar e casa 
de shows Vila do Porto, localizado 
no bairro do Varadouro, no Centro 
Histórico de João Pessoa. Na oca-
sião, durante a sessão de autógra-
fos, o radialista paraibano Germano 
Barbosa, que assina o texto de Apre-
sentação da obra, canta - ao lado do 
músico Dinormando Reys, o último 
violonista que a acompanhou nos 
palcos até falecer - os maiores su-
cessos registrados pela voz da intér-
prete, considerada a Diva da seresta 
e da música  romântica. E, também, 
a participação de convidados espe-
ciais, a exemplo do professor e escri-
tor recifense - radicado em Campina 
Grande - Edson Tavares, autor do li-
vro Outra história da mesma coisa, 
que declamará seria tão diferente.

“É o primeiro registro literário 
sobre a cantora Núbia Lafayette, que 
tinha uma voz inconfundível e um 
drapeado - efeito sonoro como se do-
brasse a voz - elogiado por artistas, 
como a cantora Maria Bethânia. Núbia 
era uma das intérpretes mais afinadas 
que conheci... e olha que eu sou muito 
criterioso em termos de afinação”, co-
mentou para o jornal A União o radia-
lista paraibano - natural da cidade de 
Aroeiras - Germano Barbosa, que, du-
rante o lançamento do livro no Vila do 
Porto - localizado na Praça Frei Pedro 
Gonçalves, nº 8, no Varadouro - can-
tará vários sucessos gravados pela 
artista, a exemplo de ‘Lama’ 
e ‘Casa e comida’.

Cantora Núbia Lafayette 
era considerada uma das 

intérpretes brasileiras mais 
afinadas da sua época

O livro do escritor Hamilton San-
tos - que acompanhou e conviveu com 
Núbia desde o início da carreira até a 
morte da cantora, ocorrida no dia 18 
de junho de 2007, vitimada por AVC 
(acidente vascular cerebral) quando 
estava internada no Hospital das Clíni-
cas em Niterói, no Rio de Janeiro - apre-
senta um rico acervo fotográfico da in-
térprete. O leitor, também, saberá de 
passagens marcantes da vida pessoal 
da artista e de sua trajetória pelos pal-
cos do Brasil e no exterior.  

Germano Barbosa contou que co-
nheceu a cantora Núbia Lafayette por 
volta de 1982, quando a trou-
xe para se apresentar 
em João Pessoa. 
Uma amiza-
de que 
nutriu 

até o falecimento da intérprete, em 
2007. “Tínhamos cumplicidade gran-
de de gostos. Costumava acompanhá-la 
em alguns shows. Certa vez, quando ela 
se apresentava num Festival de Seres-
tas realizado no Marco Zero, em Recife 
(PE), me chamou ao palco. Depois, per-
guntei-lhe porque havia feito isso co-
migo. Tinha uma personalidade muito 
forte e era do mesmo signo que o meu, 
Aquário. Em outra ocasião, eu estava 
com Núbia na Ponta do Seixas, em João 
Pessoa, comendo caranguejo - ela era 
doida por caranguejo - quando lhe per-
guntei qual música considerava mais a 
cara dela. E a resposta foi ‘Solidão’. Ela 
era uma Diva da seresta e da música 

romântica, que cantou o amor e o 
desamor. Uma artista similar a 

Dalva de Oliveira - que mais 
a influenciou na carreira, 

como também Vicente 
Celestino -, Ângela Ma-

ria e da francesa Edith 
Piaff”, lembrou ele, 
salientando, ainda, 

que Chico Buarque 
chegou a dizer que 
Núbia Lafayette foi 
quem melhor gra-

vou sua compo-
sição intitula-
da ‘Terezinha’.       

 
Sobre a 

artista
Potiguar 

da cidade de 
Assu, Núbia 
Lafayette nas-

ceu em 21 de 
janeiro de 1937. 

Aos três anos de ida-
de, ela mudou-se com 
a avó para o Rio de 
Janeiro, onde, ainda 
criança, começou a se 
apresentar em pro-

gramas de auditó-
rios, a exemplo do 
Clube do Guri, da 

Rádio Tupi. No final da década de 
50, Núbia - ainda usando seu nome 
de batismo, Idenilde Araújo - par-
ticipou de programas de calouros 
interpretando músicas de Vicente 
Celestino. Fã de Dalva de Oliveira, 
trabalhava como comerciária nas 
Lojas Pernambucanas quando par-
ticipou, com o nome artístico de 
Nilde Araújo, do concurso de ca-
louros “A voz de ouro”, na TV Tupi. 
Um dos jurados, o proprietário da 
boate Cave, Jordão Magalhães, con-
vidou-a para cantar em sua casa 
noturna, onde conheceu o compo-
sitor Adelino Moreira, que a levou 
para gravar na RCA Camden. Antes, 
com apoio do cantor e compositor 
Joel de Almeida, gravou um disco, 
pela Polydor, com os sambas ‘Vai de 
vez’, de Paulo Tito e Ricardo Galeno 
e ‘Sou eu’, de Valdir Machado e Ru-
bens Machado. 

Em 1960, ela lançou, pela gra-
vadora RCA Camden, seu primeiro 
disco com o nome artístico de Núbia 
Lafayette, contendo duas composi-
ções de Adelino Moreira, de quem 
foi uma das principais intérpretes: 
o samba-canção ‘Devolvi’, um de 
seus maiores sucessos, e o samba-
choro ‘Nosso amargor’. Em 1961, 
gravou outras composições de Ade-
lino Moreira, das quais ‘Solidão. Em 
1963, lançou mais dois discos com 
músicas de Adelino Moreira: ‘Não 
creias’, ‘Ouvi dizer’ ‘Mil lágrimas’ e 
‘O vento’. Até que, com o advento da 
Jovem Guarda, sua carreira entrou 
em declínio. A partir daquele mo-
mento, gravou mais esporadicamen-
te. Porém, em 1972, ela gravou, pelo 
selo Entré/CBS, o LP “Casa e comi-
da”, cuja música título - um bolero 
de Rossini Pinto - fez muito sucesso 
e lhe deu novo impulso à carreira. 
Na década de 90, Núbia Lafayette 
passou a morar em Maricá, Litoral 
Norte do Rio de Janeiro, de onde só 
saía para shows e participações em 
programas de rádio e TV. 

 

FOtO: Divulgação
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Lima80 anos de Alain Delon

Gracias a la vida

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

Artigo

 Nos últimos decênios, esten-
de-se sobre os horizontes de nos-
sa sociedade a escura nuvem de 
um niilismo pelo qual perderam 
seu valor e atualidade os antigos 
ideais e as modernas 
utopias. Será que toda 
a história estará des-
tinada a dormir entre 
ruínas e esquecimen-
tos? Terá sido inútil a 
passagem da alegria 
por nosso coração? 
Não. Atravessamos 
a vida com uma rosa 
na mão e uma canção 
nos lábios, e agora 
nos esperam os ar-
voredos do caminho, 
para descansarmos e 
sonharmos.

É verdade que 
a sombra persegue a luz, que o 
idealismo e o realismo combatem 
como o raio e a chuva no seio da 
nuvem e que um solitário dualis-
mo se levanta no meio do vale da 
vida.  Mas não esqueçamos que a 

ninguém foi negado, nem sequer 
aos mais desditosos, instantes de 
plenitude e horas únicas. E que 
se houve longas noites de solidão, 
os raios solares não deixaram de 

arder na copa das 
árvores.

É verdade 
que os nossos 
dias irão entran-
do na escuridão, 
mas nossas asas 
vão se esten-
der  ao sol,  com 
cantos diurnos 
de inenarrável 
doçura e miste-
riosos sonhos 
noturnos. Sim. 
Vamos nos 
encontrar na 
lembrança, e o 

amor a morte dançarão ao  sol, no 
mesmo compasso.

      Como um semeador ire-
mos escondendo um tesouro em 
semente, e a vida voltará  nas 
asas da esperança de  uma auro-

ra diferente. E daremos graças 
pelo  que recebemos no silêncio da 
noite. 

Virão tempos em que pavi-
mentaremos caminhos, inunda-
remos de fragrância as verdes 
pradarias e nossos sonhos cinti-
larão nas pupilas dilatadas. Para 
que perder o olhar na distância? 
O sentido e a essência dormem na 
própria casa.

A vida canta em nossos 
silêncios e sonha enquanto dor-
mimos. Mesmo que naveguemos 
entre sofrimento e tristezas, 
entre temores e ansiedades, que a 
contradição seja a companheira de 
caminho, a vida sorri à luz do sol 
e é livre até arrastando correntes. 
Dramáticas ou prazerosa, por que 
dizer “não” a vida? 

Quando o mundo dorme, ve-
nho à tua porta porque as estrelas 
já estão caladas. Deixa-me cami-
nhar pelo teu reino. Cada pedaço 
de vida é um elo necessário, na 
amplitude do círculo vital. Por fim 
felizes.

Mesmo que 
naveguemos entre 
sofrimento e 
tristezas, entre 
temores e ansiedades, 
que a contradição 
seja a companheira de 
caminho, a vida sorri à 
luz do sol e é livre até 
arrastando correntes

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

Os filhos são eternos
Hoje, tomo de empréstimo o título da crô-

nica do meu amigo Germano Romero, (“As mães 
são eternas”) de 22 de janeiro, neste mesmo 
jornal. Nesta crônica Germano presta uma ho-
menagem a sua mãe, Dona Carmen Coeli Rome-
ro, uma senhora muito linda e amada, que dei-
xou a família de forma brusca, acometida por 
um mal repentino e traiçoeiro, há trinta anos. 
Substituindo o sujeito da oração, digo que “os 
filhos são eternos”. Eu, que sou mãe de três fi-
lhos, posso dizer isso com toda propriedade. Eu 
que perdi um filho de apenas 26 anos, também 
de forma súbita, posso afirmar que, apesar dos 
quase 20 anos que se passaram, este filho não 
foi esquecido; não passa um dia sem que me 
lembre dele com saudade. Enquanto eu existir, 
ele existirá através de mim. Às vezes, dou risada 
lembrando do seu jeito irreverente. Às vezes, 
me flagro triste, pensativa, imaginando como 
estaria agora, como estaria na profissão, no 
casamento, se teria filhos ... tudo pergunta sem 
respostas. E também me questiono se o aciden-
te que o dizimou não poderia ter sido evitado. 
Adivinhar é preciso... Precaver-se também.

Além da crônica de Germano, um outro 
detalhe me fez entrar de marcha ré no túnel do 
tempo e revivi momentos da vida deles três: 
Rodrigo gostava de surfar, de rock ‘n roll, de Led 
Zeppelin, de skate, de esportes radicais. E era 
jornalista de cultura. Escrevia para o extinto 
jornal O Norte e foi aluno de Jomard Muniz de 
Brito no curso de Comunicação. Uma referência 
para ele.

Irreverente desde criança, sempre nos sur-
preendia com suas tiradas, e sempre contraria-
va nossas expectativas. Personalidade cativante 
e expansiva, tinha uma legião de amigos, que o 
seguiam, onde quer que fosse. Eu também gos-
tava de segui-lo: uma vez fui com ele e a mulher, 
Paola, para um Abril pro Rock, no Recife. Foi um 
pouco demais para mim, mas eu queria ver Chi-
co Science e fui. Acabei dormindo antes da hora 
e não vi Chico Science.

De outra feita, fiz a portaria de um show de 
rock que ele e Paola produziram. Não foi fácil, 
mas tive o maior prazer em colaborar para que 
eles não tivessem nenhum prejuízo.

O meu segundo filho, Thiago, não mora 
mais comigo. Está morando em Brasília há 
cinco anos. De vez em quando vem à Paraíba, 
como agora, em dezembro, quando passou 
quinze dias conosco. Houve um pequeno fato 
que provocou um acesso de saudade dele, esta 
semana: estava regando as plantas quando vi, 
no meio das folhas, um pedacinho de cerâmica. 
Era um tijolinho, uma peça de um brinquedo 
que dei pra ele quando tinha uns dez anos. Era 
um brinquedo lindo, educativo, que incluía 
tijolinhos perfeitos de barro e varinhas de ma-
deira (como aquelas de picolé) para a criança 
montar casas, edifícios, pontes, etc. Semelhan-
te ao Playmobil, mas este era de materiais 
naturais como madeira e cerâmica. Ainda hoje 
se encontram pecinhas desse brinquedo por 
aí, pelos cantos da casa. É claro que guardei 
este remanescente único, encontrado inespe-
radamente, que depois devolverei a ele, para 
lembrar-lhe que um dia, embora inconscien-
temente, quis que ele fosse engenheiro civil 
ou arquiteto, profissões que nunca o atraíram. 
Casa de mãe é assim: terreno minado de lem-
branças remotas.

Minha terceira cria é Thaïs, que já me deu 
uma neta, até agora, a única: Marina, a japinha. 
Rodrigo não teve tempo de me deixar netos, 
Thiago e sua mulher Joyce, ainda não se deci-
diram por filhos. Só Thaïs, o que me faz muito 
feliz. Tem Dora, que é filha de Paola e que tam-
bém considero neta, mas esta também mora 
longe e quase nunca a vejo.

O fato de Rodrigo já ter feito a sua última 
viagem e de Thiago morar longe, me põe em 
estado de permanente saudade. É bem verdade 
que esta, bem mais aliviada que a outra. Mas 
não me queixo da vida. Só gostaria de ter apro-
veitado melhor o tempo da infância dos filhos, 
mas, na época estava tão envolvida com meus 
projetos pessoais... Não deu tempo.

Considerado um dos homens mais belos do mundo, 
o ator Alain Delon (Alain Fabian Maurice Marcel De-
lon) em 2015 completa 80 anos.  Nascido na região da 
Borgonha (Sceaux) em 8 de novembro de 1935, próxi-
mo a Paris, quando tinha quatro anos, seus pais, Edith 
(farmacêutica) e Fabian (dono de cinema de bairro), se 
divorciaram. Delon foi adotado por um casal, mas pouco 
tempo depois este mesmo casal foi assassinado, e Delon 
voltou para a mãe verdadeira, agora casada com outro 
homem.

Delon viveu entre orfanatos e foi constantemente 
expulso das escolas. Aos 15 anos parou de estudar e, aos 
17 anos alistou-se na marinha francesa, lutando na In-
dochina, de onde retorna aos 21 anos. Em 1956, passou 
a viver em Paris. Sem dinheiro, trabalhou como porteiro, 
garçon, vendedor, nessa época, Delon conhece e se torna 
vizinho da futura cantora, a egípcia Dalida, (1933-1987), 
com quem gravou o dueto “Paroles, Paroles” (1972) e 
que se tornou um enorme sucesso na época. Recente-
mente revelou que os dois haviam tido um caso nessa 
época. 

 Em 1957, foi ao Festival de Cannes com o amigo 
Jean-Claude Brialy (1933-2007), onde chamou a atenção 
dos presentes pela sua beleza, entre eles David O. Selzni-
ck, que lhe ofereceu um contrato, desde que aprendesse 
a falar inglês. Delon, então, retornou a Paris para apren-
der inglês, mas lá conheceu o cineasta Yves Allégret 
(1907-1987), que o convenceu a começar sua carreira 
na França. Seu primeiro grande sucesso foi O Sol por 
Testemunha, de 1960, de René Clément (1913-1996), 
baseado num livro da escritora Patrícia Highsmith. Mas 
meu filme favorito é A Piscina (1969) de Jacques Deray 
(1929-2003), onde contracena com Romy Schneider 
(1938-1982) com quem teve um relacionamento tórrido 
durante cinco anos, antes do filme. 

Os belos olhos azuis de Delon seduziram o diretor 
italiano Luchino Visconti (1906-1976) que escreve o 
papel principal de “Rocco e Seus Irmãos” pensando nele, 
um dos filmes mais adorados da história do cinema. 
Delon possuía até camarim separado, diferentemente 
do astro do filme, Burt Lancaster. Mais tarde,Visconti 
o dirige em O Leopardo (1963), outro grande sucesso, 
vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

A beleza física de Delon transformou-o em símbo-
lo sexual dos anos 60 e 70. Um ano depois do fim do 
relacionamento com Romy Schneider, Delon se casa com 
a aspirante a atriz Nathalie Canovas (1941), que adota o 
sobrenome do ator. Nathalie e Alain Delon têm um filho, 
Anthony, nascido em 1964, e que mais tarde atua ao lado 
do pai em “O Samurai”. Mas o casamento só dura cinco 
anos, pois em 1968, Delon se envolve com outra atriz, 
Mireille Darc (1938) que conheceu durante as filmagens 
de “Jeff, o Homem Marcado” (1969).

Em 1962 teve um filho, Ari Boulogne, não reconhe-
cido por ele com a modelo e cantora alemã Nico (1938-
1988). Ari reivindica a paternidade em autobiografia 
mas Delon rompeu relações com a mãe e o padrasto que 
se dispuseram a reconhecer a criança.

Durante o período em que estava casado com Natha-
lie ocorreu um escândalo. Em 1968, um dos seus guar-
da-costas, Stevan Markovic, apareceu morto com um 
tiro, e as investigações pareciam mostrar envolvimento 

de Delon e outras personalidades da época no ocorrido. 
Mas o principal acusado foi François Marcatoni, amigo 
de Delon.

Depois da separação de Mireille Darc, o ator se en-
volve com a colega de elenco Anne Parillaud (1960) e se 
casa com a atriz holandesa Rosalie van Breemen (1966), 
mesmo com a diferença de 32 anos entre os dois, a união 
durou até 2001. A separação foi muito difícil para ele, 
que passou a enfrentar períodos de depressão e con-
fessou ter pensado inclusive em suicídio. Tiveram dois 
filhos, Anouchka Delon (1990) e Alain-Fabien Delon 
(1994), ambos atores.

Hoje próximo de completar 80 anos, Alain Delon se 
recupera de um acidente vascular cerebral (AVC) que 
o acometeu em 2012 e se prepara para lançar um livro 
autobiográfico. Nele relato sobre o problema com o fisco 
francês que o obrigou a se exilar na Suíça para escapar 
do excesso de impostos. A frustração por não ter sido 
um bom diretor de cinema. Em 1981, o ator se arrisca 
na direção em “Na Pele de um Tira” e em 1983, em “Le 
Battant”.  A fúria da crítica fez com que ele abandonasse 
definitivamente o trabalho atrás das câmeras.

Do mesmo jeito que Brigitte Bardot, Alain Delon 
hoje não esconde suas tendências direitistas, conser-
vadoras e até belicistas. Defendeu abertamente o voto 
ao líder da extrema direita Jean-Marie Le Pen, para o 
governo da França. Recentemente, envolveu-se com o 
filho Anthony, (ator) em brigas públicas em tono de suas 
posições políticas e direitos patrimoniais do nome “De-
lon”. Ele defende abertamente a pena de morte, o voto 
no partido de direita Frente Nacional, critica a política 
social francesa e declara-se contra o direito de casais 
homossexuais adotarem crianças.

“Sou a favor da pena de morte. Mas não é porque eu 
sou um homem de direita. Tem mais a ver com a minha 
formação e a minha família. Sempre me ensinaram que 
a erva daninha deve ser arrancada. E, por alguns atos, 
algumas pessoas não podem continuar vivas”, confessou 
o ator.

Sobre o meu filme favorito A Piscina, Delon afirmou 
que é um filme que não consegue rever. “Por causa do 
Maurice Ronet, da Romy Schneider e do Jacques Deray, 
que não estão mais entre nós. Definitivamente, é um 
filme que não posso rever... Muitas pessoas desse filme 
já morreram, sinto uma solidão imensa...”

Em 2009, aos 74 anos, Alain Delon empresta sua 
imagem de jovem, tirada do filme “A Piscina”, para a 
promoção do perfume Eau Sauvage, da marca Dior. O 
cigarro que aparecia na imagem foi apagado digitalmen-
te. Hoje, Delon possui vários produtos com seu nome, 
incluindo roupas, perfumes, óculos e cigarros. Em 2008 
retornou ao cinema no filme Astérix nos Jogos Olímpi-
cos, no papel do conquistador romano Júlio César.

Alain Delon já recebeu a Medalha da Legião da Hon-
ra (1991) maior distinção do governo francês. Em 2013 
foi destituído do cargo de presidente vitalício do Comitê 
da Miss França por suas declarações homofóbicas. No 
momento se convalesce do AVC ainda com os belos olhos 
azuis que o consagrou no cinema mundial .Em 2012, a 
cantora Madonna, o homenageou em “BeautifulKiller”. 
Ao final da canção ela diz “Você pode ser um lindo mata-
dor... Mas nunca será Alain Delon”.
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Música

Jornalista não é celebridade

Uma novidade que balançou as redes sociais nos 
últimos meses foram as chamadas do Jornal Nacional 
gravadas por William Bonner e postadas na internet. Na 
quinta-feira, dia 18 de dezembro, o âncora do telejornal 
mais assistido do Brasil mostrou que era preciso incor-
porar e interagir com a linguagem da internet. O vídeo, 
postado no Facebook do Jornal Nacional, teve quase 700 
mil acessos e 12 mil curtidas.

Não é de hoje que Willian Bonner tenta interagir 
com os internautas. Já ficou conhecido pelas inovações 
nas redes sociais. Chegou a causar polêmicas e muitos 
comentários, curtidas e compartilhamentos ao pedir 
que os telespectadores escolhessem na Web a cor da 
gravata que seria usada durante a apresentação do jor-
nal do dia.

Agora, ele aposta num formato de vídeo muito uti-
lizado na rede, mas pouco visto na própria televisão. 
Longe do “padrão Globo” o formato aposta na imagem 
captada por um celular pela própria pessoa, em for-
mato selfie, ainda sem os trajes formais do telejornal, 
sem maquiagem, cabelo mais natural e até a voz menos 
impostada. Tudo isso para tentar ficar mais próximo do 
telespectador.

A estratégia faz todo sentido e mostra que o jor-
nalismo precisa descer um pouco do salto e, em certas 
ocasiões, abrir mão da formalidade e ser mais “gente”, 
como é o telespectador. Além disso, fica evidente que a 
televisão não pode apenas considerar a internet como 
uma concorrente, que vem causando uma gradativa que-
da na audiência da telinha. É preciso criar estratégias de 
tê-la como aliada e através de suas ferramentas fazer o 
telespectador/usuário acessar a internet sem deixar de 
assistir à programação televisiva.

Porém, é preciso ter cautela. Após os vídeos de 
Willian Bonner, jornalistas de emissoras de todo o Bra-
sil passaram a se arriscar a fazer vídeos semelhantes. 
Alguns, inclusive, expondo a vida pessoal e confundindo 
um pouco o lado profissional, do jornalismo em si, com 
o lado pessoal, como se a vida privada de um jornalista 
fosse notícia.

É comum os telespectadores verem jornalistas como 
celebridades, pois sabemos que “aparecer na televisão” 
causa um certo glamour. Mas, os jornalistas não podem 
achar que realmente são tão “glamourosos” assim. As re-
des sociais são ferramentas perfeitas de exposição para 
aflorar “jornalistas celebridades”. Até porque sabemos 
que muitos estudantes ingressam no curso de Jornalis-
mo, erroneamente, puramente pela vontade de aparecer 
e não por afinidade com a labuta. 

Um bom jornalista pode até ter traços de artista, 
uma criatividade aguçada, uma sensibilidade apurada 
e um talento para a boa escrita, mas essa arte só tem a 
finalidade de expor informações importantes sobre o 
mundo a seu redor. Desde as primeiras lições da gradua-
ção em Comunicação Social aprendi que um jornalista é 
apenas um meio que leva a informação até as pessoas. 
Ele não é notícia e nunca deve aparecer mais que a pró-
pria notícia. Quem se sente celebridade é no fundo um 
falso jornalista.

Mídias em destaqueBanda Retrohollics se apresenta hoje na 
Usina Cultural Energisa, em João Pessoa

FotoS: Divulgação

Luciellen Souza
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Banda é reconhecida pelo repertório cheio de clássicos do rock mundial 

A banda Retrohollics, se apre-
senta com os maiores clássicos do 
rock mundial, hoje a partir das 21h, 
pela primeira vez na Sala Vladimir 
Carvalho, na Usina Cultural Energi-
sa dentro do Projeto Usina da Mú-
sica de Verão. Os Ingressos custam 
R$20 inteira e R$10 estudante.

O line-up começa com Bruno 
Trindade nos vocais, com estilo per-
feito para os timbres de vocais de 
referência desta época. Em paralelo, 
ainda canta no projeto rock and roll 
clássico chamado Rock Retrô do 
renomado guitarrista paraibano, 
Zé Filho. Depois temos o baterista 
considerado o Mike Portnoy da 
Paraíba, Erasmo Júnior. Virtuoso da 
bateria, muita técnica e com uma 
pegada pesada, vem se destacando 
como um dos melhores do Estado. 
Já Degner Queiroz é o baixista mais 
barulhento da cidade e se sente 
muito à vontade em tocar esse re-
pertório, pois é o estilo que ele mais 
gosta. Pra fechar, detonando com 
sua guitarra cheia de estilo e fee-
ling, o grande Eduardo Montenegro 
‘Pré-histórico’, que já passou pelo 
Hangar 18, Glamour entre muitas 
outras. Também grande baterista, 
tocando no Rush Cover. 

Formada por caras viciados no 
bom e velho Rock in´Roll, que se 
reuniram para celebrar homenagens 
aos maiores clássicos do rock dos 

O Segredo dos Diamantes
Ângelo (Matheus Abreu) chega à casa da avó (Manoelita Lus-

tosa), 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).

Produção relata história acontecida em Minas Gerais

anos 60 até 90, o repertório da banda 
é recheado de Beatles, Rolling Stones, 
Led Zeppelin, Pink Floyd, Creedence 
Clearwater Revival, Jimi Hendrix, AC/
DC, Deep Purple, Guns n´Roses, U2, 
Dire Straits, Steppenwolf, Erick Clap-
ton, Bob Dylan, Kiss, Queen, Metallica, 
Alice Chains, I Rem, The Doors, Iron 
Maiden, Dire Straits, Black Sabbath, 
entre outros clássicos

Degner Queiroz, baixista da 
banda, afirma que é um show de 
estreia na Usina Energisa, tocando o 
melhor do rock híbrido. “A expectati-
va ao show e público são as melhores 

possíveis, o legal é que será a nossa 
estreia na Usina Cultural Energisa, e 
estaremos utilizando dois guitarris-
tas no palco, algo inédito na banda: o 
atual guitarrista (Edu Montenegro) e 
o ex-guitarrista (Eugênio Pacelli) que 
está de férias em João Pessoa. Sabe-
mos que a “quarta-feira” não é um dia 
muito propício para o público, mas 
pra gente é algo que sai um pouco 
da rotina e da zona de conforto dos 
finais de semana, vamos valorizar o 
rock brasileiro, que é o objeto da ban-
da que há oito anos vem se apresen-
tando”, conclui entusiasmado.

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 108 min. Classificação: 
14 anos. Direção:  Roberto Santucci. Com  
Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, Márcio 
Garcia Cinebiografia Malu (Ingrid Guimarães) 
tem 40 anos e trabalha como secretária de 
Samuel (Márcio Garcia), o homem de sua vida. 
Apesar de estarem namorando há três anos, 
não há o menor indício de que um pedido 
de casamento esteja por vir. Um dia, Malu 
percebe que faltam algumas camisinhas no 
estoque pessoal do namorado e logo deduz 
que ele tem uma amante. Após contratar 
um detetive particular, ela descobre que há 
mais duas mulheres na vida de Samuel: a 
dançarina de boate Lúcia (Suzana Pires) e 
a fanática religiosa Maria (Tatá Werneck). É 
claro que as três irão 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, deprimido, encontra auxílio 
inesperado através do robô inflável Baymax 
(voz Scott Adsit), criado pelo irmão. Mana-
íra7:  16h15 Manaíra8 19h40  CinEspaço 2: 
13h50 e 15h50 Tambiá 2: 14h10 e 16h10. 

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, segun-
do livro do Antigo Testamento. O filme narra a 
vida do profeta Moisés (Christian Bale), nascido 
entre os hebreus na época em que o faraó or-
denava 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 Verme-
lho. Manaíra  5:  22h15 Manaíra6: 17h e 20h15 . 
CinEspaço 3: 21h10. Tambiá 2: 18h10 e 20h50. 

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
Tambiá 4: 14h30, 16h35, 18h40 e 20h45

UMA NOITE NO MUSEU 3 (EUA 2014). Gênero: 

Comédia. Duração: 98 min. Classificação: Livre. 
Direção: Shawn Levy. Com Ben Stiller, Robin 
Williams e Owen Wilson. O segurança Larry 
Daley (Ben Stiller) segue com seu inusitado 
trabalho no Museu de História Natural de Nova 
York. Determinado dia, descobre que a peça 
que faz os objetos do museu ganharem vida 
está sofrendo um processo de danificação. Com 
isso, todos dos amigos de Larry correm o risco 
de não ganharem mais vida. Para tentar salvar 
a turma, ele vai para Londres pedir a orientação 
do faraó (Ben Kingsley) que está em exposição 
no museu local. Manaíra 8: 22h CinEspaço 2: 
17h50, 19h50 e 21h50, 19h40 e 21h40. 
Tambiá 3: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

OS PINGUIS DE MADAGASCAR (EUA, 2014). 
Gênero: animação, comédia. Duração: 91 
min. Classificação: Livre. Direção: Simon 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. Enquan-
to 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 Tambi-
á6/3D: 14h30, 16h30 , 18h30 e 20h30.

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 aci-
dente 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: 
Animação. 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 joani-
nha 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



Prorrogadas até 27 de fevereiro inscrições 
para Edital Walfredo Rodriguez de cinema 

Fomento à sétima arte

Projeto Teatro no Piollin vai apresentar hoje a 
peça “Efemérico” com direção de Eliézer Rolim 

“Efemérico”, da Cia Sírius de Teatro, está em cartaz até hoje 
na capital. A peça faz parte da programação do Projeto Teatro no 
Piollin, do Centro Cultural Piollin, parte do Circuito Varadouro Cul-
tural. A montagem, dirigida por Eliézer Rolim, começa às 20h e os 
ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A história faz uma referência à tragédia ocorrida no interior 
do Teatro Santa Roza, há quase 115 anos. Em 12 de junho de 1900, 
o artista sueco John Balabrega Miller (1857-1900) apresentava um 
espetáculo de mágica no teatro. Ao manipular um projetor movido a 
querosene, este explode, matando Balabrega e seu assistente, Lui 
Bartelle, instantaneamente.

Usando este fato histórico como pano de fundo, o enredo se 
torna metalinguístico, falando sobre o ato de representar. Numa 
noite de chuva, Celina, a camareira do teatro, recebe a visita de um 
antigo ator, Jorge Nathan. Tentando encontrar Waldemar Dornelas, 
o antigo cenotécnico da casa, Jorge sobe no palco e adentra em 
outra dimensão.

Eliézer escreveu o texto quando o mesmo estava na Fran-
ça, distante de seu grupo de teatro. Nele, o autor tenta traduzir 
a sensação de perda, morte e saudade de coisas passadas. Para 
isso, se apoia numa narrativa fragmentada e descontínua. 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de janeiro de 2015

Diversidade
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Prorrogado para até o dia 
27 de fevereiro o prazo 
final de inscrições gratui-
tas - que, originalmente, se 
encerraria na última sexta 
- ao Prêmio Walfredo Ro-
driguez de Produção Au-
diovisual, que investirá, no 

total, recursos na ordem de R$ 3,375 
milhões. O adiamento foi decidido pela 
Funjope (Fundação Cultural de João 
Pessoa, órgão vinculado à prefeitura 
da capital), atendendo à reivindicação 
formulada pelos que atuam na área de 
cinema. O edital está disponível pelo 
link http://goo.gl/PKDh0C. 

As inscrições podem ser feitas de 
terça a sexta-feira, no período das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, na sede da 
Funjope, localizada na Rua Duque de 
Caxias, nº 352, no Centro da cidade. 
Ou, então, por via postal. Estão aptas 
à apresentação de propostas de proje-
tos as empresas constituídas em João 
Pessoa ou na Região Metropolitana 
há, pelo menos, dois anos. O mesmo 
tempo de residência também é reque-
rido ao diretor da obra. No entanto, é 
considerado imprescindível se estar 
adimplente com a prestação de contas 
dos projetos anteriores da Fundação 
Cultural de João Pessoa, bem como 
com os demais entes federativos da 
União, mediante a anexação de cer-
tidões negativas. E, ainda, mais um 
ponto: não guardar vinculação com 
integrantes da comissão deliberativa 
do Fundo Municipal de Cultura (FMC) 
em até segundo grau de parentesco.

Com investimentos de R$ 3,375 
milhões, dos quais R$ 2,250 milhões 
oriundos do Fundo Setorial de Au-
diovisual (FSA), alocados pela Agên- Cineasta e fotógrafo Walfredo Rodriguez é tido como o pai do cinema paraibano

A narrativa é baseada numa trajédia ocorrida nas dependências do Teatro Santa Roza 

cia Nacional de Cinema (Ancine), e 
R$ 1,125 milhão do Fundo Municipal 
de Cultura, que é administrado pela 
Fundação Cultural de João Pessoa, o 
edital privilegiará a produção de 16 
curtas, médias e longas-metragens. 
Nesse sentido, os recursos serão dis-
tribuídos conforme as modalidades 
dos projetos, da seguinte maneira: 
R$ 2 milhões para a produção de 
três longas (dois de ficção, receben-
do R$ 750 mil cada, e um documen-
tário orçado em R$ 500 mil); R$ 675 
mil para três telefilmes, ao custo de 
R$ 225 mil cada, e R$ 700 mil para a 
produção de 10 curtas-metragens, ao 
custo unitário de R$ 70 mil.

Histórico
Lançado em 2012, o I Edital 

Walfredo Rodriguez contemplou, com 
R$ 1 milhão, 13 projetos de longas, 
médias e curtas-metragens, com 
repasses que variavam de R$ 20 mil 
a R$ 440 mil. “Os investimentos em 
cinema que João Pessoa recebe não 
encontram paralelo na sua história 
recente, projetando-se até em relação 
às destinações estaduais no Brasil”, 
comentou o diretor-executivo da Fun-
dação Cultural de João Pessoa, Maurí-
cio Burity.

Com o lançamento do II Prêmio 
Walfredo Rodriguez, a cidade de João 
Pessoa passa a ser a sétima que mais 
investe em cinema, no Brasil. O valor 
total aportado pelo Programa Brasil 
de Todas as Telas, somando todos os 
editais lançados pela Ancine até ago-
ra, é de R$ 35 milhões, com previsão 
total de investimentos na modalidade 
suplementação de recursos de R$ 94 
milhões.

André Luiz Maia
Especial para A União
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Restituição de Imposto de 
Renda vai beneficiar 3.944 
contribuintes na Paraíba

Energia eólica
Parques vão gerar 90 megawatts em 3 municípios até 2017

O governador Ricardo Coutinho 
recebeu na última segunda-feira, na 
Granja Santana, executivos do gru-
po Força Eólica do Brasil, formado 
pelas empresas Neoenergia e Iber-
drola, que venceu recentemente o 
leilão para implantação de três par-
ques eólicos nos municípios de São 
José do Sabugi, Santa Luzia e Junco 
do Seridó. Os parques eólicos, com 
potência de 90 megawatts, vão fun-
cionar até o final de 2017 e repre-
sentam um investimento de R$ 300 

milhões. A diretora de Operações da 
Força Eólica do Brasil, Laura Porto, e 
o coordenador de Desenvolvimento 
de Projetos Eólicos, Tomas Cabrero 
Ruano, apresentaram o projeto.

O governador Ricardo Coutinho 
garantiu o apoio necessário para 
tornar realidade um investimento 
importante como a oferta de energia 
limpa, em um momento estratégico 
para o desenvolvimento da região 
do Vale do Sabugi. Ele destacou que 
o Estado terá um papel importante 

na infraestrutura com os investi-
mentos em rodovias, nos licencia-
mentos e na formação de mão de 
obra qualificada.

A diretora de Operações da  
Força Eólica do Brasil, Laura Por-
to, afirmou que a região do Vale do 
Sabugi foi escolhida para abrigar 
o empreendimento pelo potencial 
eólico e sua infraestrutura rodoviá-
ria. Laura ressaltou a importância 
econômica do empreendimento 
que vai garantir energia limpa para 

mais de 150 mil consumidores. “A 
energia eólica é a melhor maneira 
de interiorizar e fixar o homem no 
lugar em que vive como vem ocor-
rendo no interior do Rio Grande 
do Norte e da Bahia. Nos próximos 
anos, a região do Vale do Sabugi 
sentirá os reflexos na economia”, 
ressaltou Laura.   

A Iberdrola é uma empresa es-
panhola que atua na distribuição de 
gás natural e na geração e distribui-
ção de energia elétrica. Em 2006, 

comprou a Scottish Power. Com 
esses novos empreendimentos, a 
Força Eólica totalizará 16 parques 
de geração de energia a partir dos 
ventos no Nordeste, alcançando 
uma capacidade combinada de 462 
megawatts, o equivalente ao consu-
mo de 873 mil lares.

Participaram do encontro, o 
secretário de Estado dos Recursos 
Hídricos, Infraestrutura, Ciência e 
Tecnologia, João Azevedo; e o depu-
tado estadual Ricardo Barbosa.

Investimento na implantação dos 
empreendimentos ficará em 
R$ 300 milhões, feito pela Neoenergia 
e Iberdrola, que formam a empresa 
Força Eólica do Brasil

As entidades públicas e 
privadas contam com novo 
instrumento que pode ajudar 
na implementação e conso-
lidação de políticas públicas 
voltadas para as comunidades 
afrodescendentes na Paraíba.  
O Estudo Censitário da Popu-
lação Quilombola 2012 é uma 
pesquisa inédita de forma de-
talhada desse público e o mais 
recente censo divulgado. 

O levantamento foi or-
ganizado pelo Governo do 
Estado, por meio do Projeto 
Cooperar, e apresenta o perfil 
das 38 comunidades existen-
tes na Paraíba. Mais de 70% 
das pessoas que residem nas 
comunidades quilombolas ain-
da buscam na agricultura de 
subsistência e pecuária de pe-
queno porte as principais ati-
vidades para gerar emprego e 
renda. O estudo censitário foi 
executado pela Associação de 
Apoio aos Assentamentos e 
Comunidades Afrodescenden-
tes. Outra informação divulga-
da na pesquisa é a prevalência 
da população jovem nessas 
comunidades com média de 
27,8 anos que mostra a neces-
sidade de investimentos para 
esse público. Para o gestor 
do Projeto Cooperar, Roberto 
Vital, o estudo é uma coleta 
de dados sistemática e apro-
fundada onde foram usados 
os parâmetros censitários do 

Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) e com 
um afunilamento de algumas 
categorias especificas mais 
pertinentes a esta realidade.  
“Os objetivos que nos propu-
semos alcançar por meio do 
censo foram atingidos.. Foram 
entrevistadas 1.905 famílias”, 
lembrou Roberto Vital. Na 
pesquisa, foram feitas análises 
em 190 amostras de água, con-
tratados 50 recenseadores das 
próprias comunidades, realiza-
dos 150 acompanhamentos de 
supervisão com equipes de su-
pervisores, entre outros.

Nos últimos quatro anos, 
o Projeto Cooperar em parce-
ria com o Banco Mundial, des-
tinou mais de R$ 1 milhão para 
a implantação de projetos 
produtivos e de infraestrutu-
ra para comunidades quilom-
bolas que beneficiaram 3.265 
famílias em oito municípios, 
como: Cacimbas, Serra Redon-
da, Ingá, Areia, Dona Inês, Dia-
mante, Riachão de Bacamar-
te e São José de Princesa.  As 
informações do censo podem 
ser acessadas através do en-
caminhamento das demandas 
ao Projeto Cooperar, por meio 
de ofício ao gestor do órgão, 
Roberto Vital no seguinte en-
dereço: Projeto Cooperar do 
Estado da Paraíba, BR-230, KM 
14, S/N. Estrada de Cabedelo, 
Cabedelo-PB, CEP: 58310-000.

Paraíba fará censo da 
população quilombola

Políticas Públicas

A Articulação Semiárido 
Brasileiro (ASA) inicia 2015 re-
tomando as ações do projeto Cis-
ternas nas Escolas, em 256 mu-
nicípios do Semiárido. Realizado 
com o apoio do Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS), o projeto prevê o 
beneficiamento de 2.500 escolas 
rurais até o final deste ano. En-
tre 2009 e 2011 o projeto levou 
água para mais de 800 escolas 
do Semárido. Segundo o coorde-
nador do projeto, Rafael Neves, 
serão construídas no total 5 mil 
tecnologias até 2016. Para esta 
primeira etapa, 30 organizações 
foram selecionadas por meio de 
edital público. Um novo edital 
será lançado para a continuidade 
do projeto.

“Estamos chamando o Cis-
ternas nas Escolas de Água de 
Educar, porque essa proposta 
leva água, mas também desperta 
nas comunidades escolares uma 
ideia de educação para convi-
vência com o Semiárido, em que 
meninos e meninas, educadores 
e educadoras possam reconhe-
cer e valorizar o local onde vivem 
numa perspectiva de educação li-
bertadora e participativa”, diz.

Irenaldo Pereira, da Ação 
Diocesana de Patos (Propac), uma 
das organizações que executarão 
o projeto, o Cisternas nas Escolas 
é uma grande oportunidade de 
trazer para ação coletiva da ASA 
o tema da Educação e com isso 
refletir seu projeto político peda-

gógico. Segundo Roberval Silva, 
representante da Aspta e do Polo 
da Borborema (PB), esse é um 
projeto que entusiasma, pela ca-
pacidade de diálogo com outros 
temas e espaços. “Estamos per-
cebendo que pode ser uma opor-
tunidade de estabelecer relações 
entre os movimentos sociais e as 
prefeituras, escolas e secretarias 
municipais. 

Fazemos um trabalho no 
campo da educação ambiental 
com algumas escolas desde 2002 
e quando vimos o projeto, acha-
mos que era uma oportunidade 
de fortalecer essa relação onde 
já existe e estabelecer novos con-
tatos, fazendo uma ponte com 
a educação contextualizada, a 
convivência com o Semiárido, as 
experiências das mulheres, dos 
jovens, dos agricultores e agri-
cultoras, com os temas dos re-
cursos hídricos, da caatinga, das 
sementes”.

ASA retoma projeto que 
leva água para escolas

rEgião do sEmiáridoAlerta de recall 
para Fox, Cross 
Fox, SpaceFox 
e Space Cross

A Secretaria Nacional do Consu-
midor do Ministério da Justiça (Sena-
con/MJ) informa que a Volkswagen 
do Brasil Indústria Ltda protocolou 
campanha de chamamento para 
substituição da unidade de coman-
do do sistema de airbag dos veícu-
los Fox, CrossFox, SpaceFox e Space 
Cross, fabricados entre 12 de março de 
2014 e 18 de julho de 2014. A cam-
panha, com início em 21 de janeiro 
de 2015, abrange 2.370 veículos co-
locados no mercado de consumo, 
com numeração de chassi, não se-
quencial, compreendida entre o in-
tervalo 4137788 a 4170711, para os 
veículos Fox; 4134743 a 4168992, 
para os veículos CrossFox; 4138212 
a A536220, para os veículos Space-
Fox; e A532656 a A536146, para os 
veículos Space Cross. Quanto aos ris-
cos à saúde e à segurança, a empresa 
destacou que “a unidade de comando 
do sistema de airbag pode conter um 
sensor defeituoso.”

Nesses casos, “o sistema de air-
bag pode não funcionar adequada-
mente em caso de colisão ou  abrir 
involuntariamente, mesmo sem uma 
colisão, podendo causar acidentes 
fatais ou graves com danos físicos e 
materiais aos ocupantes e a tercei-
ros.” O Código de Defesa do Consumi-
dor determina que o fornecedor re-
pare ou troque o produto defeituoso 
a qualquer momento e de forma gra-
tuita. Mais informações podem ser 
obtidas junto à empresa, por meio 
do telefone 0800 019 8866.

Ações despertam 
nas comunidades 
a perspectiva de 
valorização e de 
uma educação 
libertadora e 
participativa

Foto: Edson Matos
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3.944 terão restituição na Paraíba 
IMPOSTO DE RENDA

Consulta a lote já pode 
ser feita a partir de hoje e 
crédito soma R$ 7 milhões

 

A partir das 9h de hoje, 
contribuintes podem con-
sultar o lote multiexercício 
de restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF), 
que contempla devoluções 
residuais referentes aos 
exercícios de 2009 a 2014 
(anos-calendários 2008 a 
2013). 

Na Paraíba, o crédito 
bancário para 3.944 contri-
buintes será realizado na 
próxima sexta-feira, totali-
zando o valor de R$ 7 mi-
lhões, conforme a delegada-
substituta da Receita Federal 
de João Pessoa. 

Acesso à página
Para saber se teve a de-

claração liberada, o contri-
buinte deverá acessar a pá-
gina da Receita na Internet 
(http://www.receita.fazen-
da.gov.br), ou ligar para o Re-
ceitafone 146. Na consulta à 
página da Receita, serviço e-
CAC, é possivel acessar o ex-
trato da declaração e ver se 
há inconsistências e, então, 
fazer a autorregularização, 
mediante entrega de decla-
ração retificadora. A Receita 

disponibiliza, ainda, aplicati-
vo para tablets e smartpho-
nes que facilita consulta às 
declarações do IRPF e situa-
ção cadastral no CPF. Com ele 
será possível consultar dire-
tamente nas bases da Receita 
Federal informações sobre 
liberação das restituições do 
IRPF e a situação cadastral 
de uma inscrição no CPF.

Resgate dos recursos
A restituição ficará dis-

ponível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não fi-
zer o resgate nesse prazo, de-
verá requerê-la por meio da 
Internet, mediante o Formu-
lário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Processa-
mento da Dirpf. 

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contatar pessoal-
mente qualquer agência do 
BB ou ligar para a Central de 
Atendimento por meio do 
telefone 4004-0001 (capi-
tais) e 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corrente 
ou poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.

Empresário fará 
menos investimento

O empresariado brasileiro 
está menos motivado a fazer inves-
timento, revela Sondagem Industrial, 
pesquisa divulgada ontem pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), cujo índice de intenção regis-
trou 52 pontos em janeiro, ante os 
52,4 pontos obtidos em dezembro de 
2014. A queda é bem mais intensa se 
o resultado é comparado a janeiro do 
ano passado, quando o índice atingiu 
a marca de 61,5 pontos. Esses indi-
cadores variam entre 0 e 100 pontos. 
Quanto maior o valor do índice, maior 
é a propensão do empresário a fazer 
investimentos. As empresas de maior 
porte são as que manifestaram mais 
interesse em fazer investimentos, 
obtendo, nessa escala, 59,9 pontos. 
As de médio porte registraram 46,7 
pontos e as de pequeno porte, 42.

Prêmio Educação 
inscreve até dia 31

A Paraíba implementa a Educa-
ção Empreendedora com projetos que 
já alcançaram cerca de 500 crianças 
e jovens. Iniciativas como a da cidade 
de Cajazeiras, no Sertão paraibano, 
que tem duas escolas municipais com 
projetos, poderão ser reconhecidas 
nacionalmente. Para isso, essas duas 
escolas modelos e outros projetos 
já podem se inscrever, até o sábado 
(31), no Prêmio Educação Empreende-
dora. A iniciativa foi criada este mês 
pelo Conselho da Semana Global do 
Empreendedorismo, do qual o Sebrae 
participa. As escolas municipais de 
Ensino Fundamental Costa e Silva e 
Galdino Pires Ferreira em Cajazeiras 
aplicaram, em 2014, o Programa 
“Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos”. O projeto foi concluído com 
a Feira do Empreendedor da cidade. 

Emprego e produção 
têm queda em 2014

Queda na produção, no em-
prego e aumento de ociosidade. Essa 
foi a situação em que a indústria 
brasileira terminou o ano de 2014, 
de acordo com a Sondagem Indus-
trial, pesquisa divulgada ontem pela 
Confederação Nacional da Indústria. 
Segundo o levantamento, o índice de 
evolução da produção registrou, em 
dezembro, 38,3 pontos, em relação 
aos 40,2 pontos registrados em de-
zembro de 2013. Já o índice relativo 
ao número de empregados ficou em 
44,2 pontos em dezembro de 2014, 
abaixo, portanto, dos 46,4 pontos 
registrados em dezembro de 2013. 
Com os indicadores abaixo de 50 pon-
tos – em escala que varia de 0 a 100 – 
a CNI caracteriza que o setor está em 
situação de queda, tanto na produção 
quanto no emprego. 

1os Jogos Indígenas 
já têm projeto 

O projeto dos 1º Jogos 
Mundiais Indígenas 2015, a serem 
realizados na cidade de Palmas 
(TO), de 15 a 27 de setembro, foi 
apresentado ontem, ao ministro 
do Esporte George Hilton e a Carlos 
Geraldo Santana de Oliveira, futu-
ro secretário Nacional de Esporte 
Educação, Lazer e Inclusão Social 
(Snelis). A iniciativa partiu do pre-
feito de Palmas, que destacou que o 
evento promete ser uma referência 
das causas indígenas para o Brasil 
e o mundo. “Palmas e o Brasil se 
tornarão referência para os Jogos 
Mundiais Indígenas. A cidade tem 
uma população de dez mil indíge-
nas, todos com cultura e tradições 
muito bem preservadas. São indí-
genas de sete etnias distribuídas 
em 82 aldeias, que conviverão com 
cultura indígena de 30 países”, afir-
mou Carlos Geraldo.

O Ministério da Justiça inicia hoje 
uma série de debates na busca de co-
laboração da sociedade para elaborar 
dois documentos relativos ao uso da 
internet e à proteção de dados do cida-
dão. Um visa a consubstanciar a minu-
ta de decreto presidencial que vai re-
gulamentar o Marco Civil da Internet, 
sancionado em abril de 2014; e o outro 
subsidiará o anteprojeto de lei de pro-
teção de dados pessoais. As sugestões 
podem ser apresentadas no prazo de 
30 dias por meio do portal do minis-
tério, nos endereços www.marcocivil.
mj.gov.br ewww.dadospessoais.gov.br.

Dos dois temas, apenas o relativo 
à proteção de dados já tem um texto
-base, a ser disponibilizado amanhã no 
site, para fins de debate. O anteprojeto 
tem por objetivo assegurar ao cidadão 
uma série de direitos básicos sobre seus 
dados pessoais, armazenados em terri-
tório nacional ou em centrais fora do 
país, dando a ele controle sobre suas 
informações pessoais, usadas por orga-
nizações, empresas ou governo. Abor-
da também questões relativas a vaza-
mento e uso compartilhado de dados, 
além da responsabilidade daqueles 
que lidam com essas informações.

No caso do texto destinado à regu-
lamentação do Marco Civil, as suges-

tões serão apresentadas tendo como 
referência quatro eixos. O primeiro 
diz respeito à neutralidade da rede, 
segundo a qual os pacotes de dados 
seriam tratados de maneira isonômica, 
de forma a garantir tratamento sem 
distinção de conteúdo, origem, desti-
no ou serviço. O segundo eixo se refe-
re à guarda de registros de conexão, 
de responsabilidade das operadoras.

Segundo o secretário de Assuntos 
Legislativos do ministério, Gabriel de 
Carvalho Sampaio, este eixo terá duas 
vertentes: uma relativa à conexão (pro-
tocolo de acesso), mantido pelo prazo 
de um ano, pelos provedores; e outra 
relativa a aplicações, que são armaze-
nadas por seis meses pelos provedo-
res. “São prazos distintos, destinados à 
guarda de registros a serem armazena-
dos pelo provedor para garantir a se-
gurança e o sigilo da informação. Esses 
dados só poderão ser acessados a pedi-
do judicial”, disse o secretário.

O terceiro eixo de regulamenta-
ção do Marco Civil receberá sugestões 
relativas à questão da privacidade. 
“Este é um eixo transversal em relação 
ao tema. Nossa preocupação é que o 
usuário tenha seus direitos preserva-
dos no uso da internet, de forma a 
preservar sua intimidade”, acrescen-
tou Sampaio. O quarto eixo é mais 
genérico, dedicado aos demais temas 
relacionados à regulamentação.

Governo pede sugestões 
sobre proteção de dados

CIDADãO NA INTERNET

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

Marco Civil da internet será regulamentado com documentos elaborados pelo governo

O calor intenso na maior 
parte do país, nas últimas 
semanas, é um alerta para o 
perigo da desidratação nes-
ta época do ano, disse ontem 
à Agência Brasil o diretor 
da Sociedade de Cardiologia 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Socerj), Cláudio Tinoco. 
Segundo o cardiologista, as 
pessoas têm que evitar fazer 
atividades físicas ao ar livre, 
expostas ao sol, no período 
das 10h às 15h, “que são os 
horários de pico de incidên-
cia de raios ultravioleta e de 
maior calor. A pessoa deve se 
hidratar antes, durante e após 
as atividades físicas, preferen-

cialmente com água”. Quando 
a atividade física se prolonga 
por mais de uma hora e ocorre 
perda substancial de líquido, 
a recomendação é que a pes-
soa faça reposição de água 
e também dos sais minerais 
perdidos. Suco de laranja e de 
abacaxi, água de coco, além 
das bebidas isotônicas, que 
têm mistura de sais minerais 
e carboidratos, são algumas 
opções para a reposição dos 
sais minerais. Tinoco destacou, 
contudo, que as bebidas isotô-
nicas não substituem a hidra-
tação convencional, devido à 
presença de carboidratos, elas 
podem causar aumento de 
peso, quando a pessoa toma 
em excesso, sem realizar exer-
cícios físicos. 

Desidratação é um 
dos principais riscos

EFEITOS DO VERãO

A taxa média de juros 
para pessoas físicas com re-
cursos livres alcançou 43,4% 
ao ano, em dezembro de 2014. 
A taxa, que vinha alcançando 
recordes, caiu 0,7 ponto per-
centual em relação a novem-
bro, quando estava em 44,1%. 
Mas acumula crescimento de 
5,4 pontos percentuais no fe-
chamento do ano. 

O destaque nos juros para 
pessoas físicas são as taxas do 
cheque especial, que atingi-
ram 200,6% ao ano. O pata-
mar alcançado em dezembro 
é o mais alto desde fevereiro 
de 1999, quando estavam em 
204,3%. Os juros da modali-
dade registraram crescimento 
de 9 pontos percentuais em 
relação a novembro do ano 
passado e 52,7 pontos percen-

tuais em 12 meses. Os dados 
foram divulgados ontem pelo 
Banco Central (BC). 

O saldo das operações 
com cheque especial fechou 
2014 em R$ 20,996 bilhões, 
com queda de 5,8% na com-
paração com novembro e alta 
de 3,8% em 12 meses. 

De acordo com o chefe 
do Departamento Econômico 
do Banco Central, Tulio Ma-
ciel, o recuo registrado em de-
zembro é natural. “As pessoas 
recebem o décimo terceiro e 
utilizam esse recurso para sair 
do cheque especial. Isso faz 
com que o saldo recue no final 
do ano”, destacou.

As taxas de juros do cré-
dito consignado atingiram 
25,9% no fim de 2014, com 
alta de 0,2 ponto percentual 
na comparação com novem-
bro e de 1,5 ponto percentual 
em 12 meses. 

Juros atingem 200,6% 
ao ano em dezembro

CHEQUE ESPECIAL

Antes de começar a prati-
car exercícios físicos, é preciso 
passar por uma avaliação mé-
dica, ressaltou o cardiologista. 
Uma série de doenças cardio-
vasculares têm como preven-
ção o uso regular de exercícios 
físicos, que contribuem para o 
controle do peso, a redução da 
pressão arterial, o controle da 
glicose no indivíduo com dia-
bete, a redução do colesterol e 
dos triglicerídeos no sangue, e 
para a melhora do funciona-
mento do coração em doenças 
que comprometam a circula-
ção das artérias coronárias. 
“Tem muitas indicações, mas, 
como tudo o que se faz para 
melhorar a saúde humana, 
existe uma dose. E, quando 
se usa de modo exagerado ou 
sem os cuidados adequados, 
pode gerar risco”, adverte.

No verão, um dos prin-
cipais riscos está associado à 
hidratação. Segundo Tinoco, 
quando a pessoa tem uma 
desidratação acima de 2% do 
volume de líquidos do corpo, 
o sistema cardiovascular já co-

meça a sofrer uma sobrecarga, 
com aumento do número de 
batimentos cardíacos e es-
tresse sobre o coração. Quan-
do a desidratação atinge 6%, 
que é uma perda substancial 
de líquidos, o estresse sobre 
o sistema cardíaco é ainda 
maior. “Em pessoas que têm  
problemas cardíacos, como 
história de infarto, angina de 
peito, obstrução na artéria co-
ronária, isso pode ser um risco 
maior de complicações cardía-
cas. Essas pessoas têm que ser 
avaliadas por um médico an-
tes de fazer atividades físicas.”

A frequente variação da 
pressão arterial das grávidas 
durante o verão, com tendên-
cia baixa, também preocupa 
médicos e especialistas. O 
problema pode se acentuar 
em períodos de intenso calor, 
destacou  o ginecologista obs-
tetra Antonio Paulo Stockler, 
do Hospital Universitário An-
tonio Pedro, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF). 
“Nesta época de calor intenso, 
a variação da pressão arterial 

pode se acentuar ainda mais. 
O calor provoca uma vasodi-
latação, e isso faz com que a 
pressão caia ainda mais.”

Mestre em saúde cole-
tiva pelo Instituto de Medi-
cina Social da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), Stockler recomen-
dou que as grávidas se prote-
jam adequadamente contra 
o sol e se hidratem bastante 
para se prevenir contra as 
temperaturas elevadas.

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Exercícios exigem avaliação

Atividades 
controlam o 
peso, a glicose,
a redução da 
pressão arterial, 
do coleserol e 
dos triglicerídeos 
no sangue



PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.003/2015
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.003/2015, do tipo Menor Preço por Itinerário, objetivando a contratação de transportadores 
autônomos (pessoas físicas) para efetuarem o transporte escolar de alunos residentes na zona 
rural e adjacências para a sede do município e demais localidades. Data de Abertura: 10/02/2015 
às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui 
Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 27 de janeiro de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 001/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Combustíveis e Derivados de 
Petróleo. Data de Abertura: 10/02/2015 às 08:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de Serra Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. 
Maiores informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 27 de janeiro de 2015.
Jocimar Farias de Arruda

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 002/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Contratação de serviços técnicos especializados 
em apoio administrativo. Data de Abertura: 10/02/2015 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Serra Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra 
Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 27 de janeiro de 2015.
Jocimar Farias de Arruda

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-006/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº 623, de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº. 04-006/2015.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 
POR KM RODADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANSP. 

DATA: 10/02/2015
HORÁRIO: 15h00min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria 

da Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 7.884/2013, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Edital: cópia a ser adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, ou 
pelo site da PMJP: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-007/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº 623, de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº. 04-007/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ALVENARIA, MADEIRA, PIN-

TURA, NOBREAK E ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

DATA: 11/02/2015
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria 

da Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 7.884/2013, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Edital: cópia a ser adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, ou 
pelo site da PMJP: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-005/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº. 04-005/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, 

E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECITEC, ATRAVÉS 
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

DATA: 10/02/2015
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria 

da Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 7.884/2013, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14.

Edital: cópia a ser adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, 
ou pelo site da PMJP: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015

Proc. Administrativo nº 048/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio da Comissão Permanente de Lici-

tação, leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2015, 
realizará a abertura da Licitação Tomada de Preço Nº 001/2015, cujo objeto é a contratação de 
empresa para execução das obras de construção de uma Praça de Eventos, conforme Projeto e 
Planilha Orçamentária: Recursos Contrato OGU/CAIXA 1009486-49/2013 - MTUR. LEITURA OU 
OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na 
Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 27 de janeiro de 2015.
PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO

Presidente da CPL

ELIZÂNGELA DE ALBUQUERQUE CLAUDINO ME – CNPJ Nº 01.797.259/0001-78, IE 16.115.858-
7  - Comunica que foram extraviados os seguintes documentos: Dois Talões de Nota Fiscal de 
Saída do Número 000.201 a 000.250; e 000.251 ao 000.300. Conforme CERTIDÃO datada de 
João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

ENGARRAFAMENTO COROA LTDA, CNPJ 35.504.133/0001-80, Localizada na Rua Raniere Mazile, 
S/N, QD 22, Liberdade, Patos – PB.,, Torna público que REQUEREU a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a RENOVAÇÃO da Licença de Operação número 564/2013, para 
a atividade: Fabricação de Bebidas Alcóolicas. Processo Sudema nº 2015-000455/TEC/LO-9321.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°205/2015 em João Pessoa, 21 de Janeiro de 2015 – 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES do 
Bairro do Cristo Redentor, contemplando 03(três) Estações Elevatórias de Esgotos (EEE-03; EEE-04; 
EEE-05), Emissários de recalque e de gravidade, ligações domiciliares e rede coletora. Q=319m³/h. 
Na(o) Rua Dom Bosco; Município: JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 2014-007149/TEC/LO-8627.

Samyr Fiquene de Gouveia, CPF 008.877.434-12, torna público que requereu a sua licença de 
operação junto a Sudema de construção de 4 unidades habitacionais, localizada a rua da cioba, 
QD. 07 LT. 09 portal do poço, cabedelo PB, através do processo 2014-008976/TÉC/LO-9140

F & HOLANA CONSTRUÇÕES EIRELE – CNPJ Nº 16.943.568/0001-86 – Torna público que requereu 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação = Edf. 
Multififamiliar com 10 aptºs = IT 350.000,00 – AC: 572,76m² - NE: 10 – L/ATV: AV. Florianopolis – nº 
68 – Planalto da Boa Esperança = João Pessoa – PB. Processo n° 2015-000452/TEC/LO-9319. 

MAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.271.306/0001-94 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 112/2015 em João Pessoa, 9 de janeiro de 2015 – prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/14 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na (o) – Rua Projetada, 
Qd. B. LT. 05 M – Lot. Jardim Atlântico – Praia do poço – Município: Cabedelo – UF:PB. Processo: 
2014-002395/TEC/LI-3010.

BOUGAVILLE URBANISMO LTDA E OUTROS – CNPJ/CPF Nº 07.626.718/0001-37 – Torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 178/2015 em João Pessoa, 15 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL COM ÁREA DE 8,38 há. Na rua  Dr. Crisóstomo 
Ribeiro Coutinho, Altiplano Cabo Branco – Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2014-
002766/TEC/LO-7561.

E.E. CON – ENGENHARIA AVALIAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.837.255/0001-
55 – Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 4804/2014 em João Pessoa, 23 e dezembro de 2014 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 40 (quarenta) unidades habitacionais, 
com térreo + 03 (três) pavimentos, com sistema de Tratamento de Fossa Séptica e Sumidouro. 
Na Rua Projetada, Qd-53 , LT – 195, Muçumagro. Município: João pessoa – UF: PB. Processo: 
2014-008591/TEC/LI-3677.

LUZIA DINIZ DA SILVA ( SUCATA DE PALLETES) – CNPJ/CPF Nº 019.547.804-51 – Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação de Operação nº 188/2015 em João Pessoa, 19 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: COMERCIALIZAÇÃO DE PALLETES DE MADEIRA (SUCATAS) NA (o) – Rua 
Estrada Nova, nº 309, Jardim Veneza, Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2014-008736/
TEC/LO-9069.

LFX EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 12.458.315/0001-66 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação = LIA 
= Nº 2739/2014 = Proc. nº 14-2195= Edf. Multifamiliar de 12 apts habitacionais = IT: 800mil = AC: 
791,77m² = NE:05 = L/ATV:Rua Aurélio G. Cavalcanti, s/n. qd. 027. Lt-08. Camboinha, Cabedelo/
PB. Processo nº 2015-000458/TEC/LO-9322.

Empresa JOSÉ MARCOS FREIRE DE LIMA – ME – CNPJ Nº 05.194.580/0001-19 – IE Nº 16.135.964-
7 - Comunica que foram extraviados dois Talões modelo 1 sendo um talão com  numeração de nº 
01 a 050 e outro de 051 a 100 e 05 talões de Nota Fiscal de venda ao Consumidor série D com 
as respectivas numerações 001 a 050, 051 a 100 , 101 a 150 , 151 a 200, 201 a 250. Conforme 
CERTIDÃO datada de João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

RF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.883.819/0001-56 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,emitiu a Licença de 
Instalação nº 200/2015 em João Pessoa, 20 de janeiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 06 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 04 PAVIMENTOS, 
NUMA ÁREA DE 1.470,750M² na (o) – R. Eng. Abelardo de Oliveira LO, ST 57, Qd 240, LT 0292 – 
Gramame – Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2015-000282/TEC/LI-3793.

CONSTRUTORA ALBATROZ LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.427.668/0001-94 – Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 202/2015 
em João Pessoa, 20 de janeiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: EDIFICAÇÃO DE USO 
MISTO (RESIDENCIAL E COMERCIAL). Na (o) Rua José Florentino Junior – nº 223, Município: 
João Pessoa – UF: PB. Processo nº 2015-000165/TEC/LP-2337.

Meio ambiente

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 28 de janeiro de 2015

Brasil terá de conviver com racionamentos

Crise de energia e água
Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil

Coordenador do Instituto Vir-
tual Internacional de Mudanças 
Globais (Ivig), do Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janei-
ro (Coppe-UFRJ), Marcos Freitas 
disse que a crise de energia e de 
água “chegou ao país”. Segundo ele, 
a consequência é a população bra-
sileira ter de conviver com algum 
tipo de racionamento, 

Ao contrário de 2001, quando 
a crise de energia marcou o início 
de funcionamento da Agência Na-
cional de Águas (ANA), hoje as em-
presas do setor elétrico não têm 
dinheiro para ações emergenciais. 
Conforme Freitas, a situação é deli-
cada, porque antigas usinas hidre-
létricas estão deficitárias e preci-
sam de modernização.

Para o técnico, de 2001 até 
hoje o setor elétrico se dotou de um 
sistema térmico que não existia. Na 
época, a geração hídrica represen-
tava 85% da capacidade. O restante 
era geração térmica. 

Atualmente, 60% são de fonte 
hídrica e o restante térmica. “Houve 
investimento na geração térmica, o 
que é bom para aguentarmos o pe-
ríodo seco. Naquele ano, éramos 
limitados em relação à geração tér-
mica”.

Marcos Freitas afirmou que, 
este ano, haverá necessidade de ra-
cionamento de energia elétrica no 
Brasil e de água em algumas regi-
ões, especialmente no Grande Rio 
e na Grande São Paulo, atingindo 
aproximadamente 30 milhões de 
pessoas.

Conforme avaliou, o raciona-
mento deveria ter ocorrido em 
2014, “seja na troca de energia en-
tre  bacias transfronteiriças, caso de 
trazer energia da Argentina ou do 
Paraguai, ou na otimização dos nos-
sos recursos, principalmente nos 
sistemas urbanos de abastecimen-
to. Isto é segurança hídrica. É mais 
delicado que a falta de energia”, 
acrescentou. Segundo Marcos Frei-

tas, 2015 está começando com 18% 
de capacidade dos reservatórios no 
Sudeste/Centro-Oeste, contra 35% 
a 40% no início da crise energética. 
“Naquele ano, não tínhamos tanta 
térmica como agora”. Ele acredi-
ta que isso gerará impacto em um 
ano difícil para a economia. “Tere-
mos de conviver com um custo de 
energia mais elevado e com algum 
regime de racionamento, que acaba 
sendo impositivo”. 

Explicou que a falta de plane-
jamento gera blecautes e falta de 
energia, que é “muito mais perigo-
so que um racionamento”, porque 
pode atingir serviços essenciais 
como hospitais e transportes co-
letivos. Lembrou que, na crise de 
energia dos anos 2000, estudos in-
dicaram retração da economia en-
tre 0,5% e 1% do Produto Interno 
Bruto, que é a soma dos bens e ser-
viços fabricados no país.

Informou que outro agravante 
é o crescimento da agricultura de 
irrigação em várias regiões brasi-
leiras, principalmente em São Pau-
lo, aumentando o consumo de água 
dos rios. Em 2004, a área de irriga-
ção equivalia a até 3,5 milhões de 
hectares no país. Hoje, supera 6 mi-
lhões de hectares.

Apesar de pequena em compa-
ração a agricultura de sequeira (de 
chuva), em torno de 100 milhões de 
hectares, Freitas ponderou que a 
expansão da agricultura de irriga-
ção tirando o consumo de água dos 
rios  aumenta a competição com a 
geração hidrelétrica e com o abas-
tecimento de água nas cidades.

De acordo com Marcos Freitas, 
a cultura que usa irrigação é a da 
cana-de-açúcar. Nesse sentido, des-
tacou que as hidrelétricas construí-
das após 2001/2002 são obrigadas 
a ter outorga de disponibilidade 
hídrica (oferta de água), além do 
potencial hidráulico. “Mas são pou-
cas”.

As usinas do Sudeste já esta-
vam construídas e não têm outor-
ga. Segundo ele, essa variável não é 
avaliada, o que aumenta o consumo 
de água de irrigação na agricultura 
e acelera a seca nos reservatórios. 

Recife (PE) será a próxima cida-
de a participar do projeto Lixo Eletrô-
nico. Entre as atividades desenvolvi-
das, catadores de material reciclável 
participarão de capacitação para tra-
balharem com desmonte e venda de 
lixo eletrônico.

A iniciativa, apoiada pela Caixa, 
consiste na desmontagem de com-
putadores ultrapassados, teclados, 
mouses, impressoras, baterias e ce-
lulares e posterior revenda. A chega-
da do projeto de reciclagem do Lixo 
Eletrônico ao Recife é inovadora na 
cidade.

Até agora, somente Salvador, São 
Paulo e Brasília executavam o projeto 
(são 27 pontos de coletas para que 
a população descarte corretamente 
o lixo eletrônico). Em Recife, a coo-
perativa Pró-Recife receberá capaci-
tação para tratamento dos resíduos 

eletroeletrônicos no período de 26 a 
30 de janeiro pela Fundação Joaquim 
Nabuco. O coordenador da coopera-
tiva Pró-Recife, José Cardoso, afirma 
que a capacitação para trabalhar com 
lixo eletrônico vem para atender uma 
demanda que já existia. “O lixo eletrô-
nico sempre esteve presente na rua 
porque os aparelhos vão evoluindo e 
sendo descartados”, diz.

Para ele, além de aumentar a 
renda dos 26 cooperados, a capacita-
ção vai promover a inclusão. “A ideia 
não é só ter o dinheiro, é ter uma 
renda suficiente para eu trazer mais 
três ou quatro companheiros da rua 
para a cooperativa. Traremos para le-
galidade”, explica. O projeto Lixo Ele-
trônico é desenvolvido pelo Instituto 
GEA, de São Paulo - uma Oscip (Orga-
nização da Sociedade Civil de Interes-
se Público) que apoia a implantação 

de programas ambientais -,  e recebe 
o apoio do Fundo Social Ambiental 
(FSA) da Caixa Econômica Federal. A 
presidente do Instituto GEA, Ana Ma-
ria Luz, explica que a parceria com a 
Fundação Joaquim Nabuco foi crucial 
para levar o projeto a Recife. “Temos 
esse apoio técnico que continuará 
mesmo após o projeto terminar”, diz. 

“Os catadores vão aprender o 
que deve ser feito com o material, o 
que é desmontável, o que não é, e o 
valor desse material. Eles geralmente 
não têm essa noção. A sucata metá-
lica é vendida por R$ 0, 20 (quilo) e 
quando bem separado esse valor vai 
para R$ 3,50 (o quilo)”, acrescenta. 
Animado com a possibilidade de um 
ganho adicional, o catador José Car-
doso ainda não sabe quanto a coo-
perativa vai lucrar depois da capa-
citação. 

Catadores serão capacitados para 
obter renda de lixo eletrônico em PE

Computadores, impressoras, teclados, baterias e celulares serão desmontados e vendidos pelos catadores

Foto: Reprodução/Internet



Empresários Manoel 
Enéas de Figueiredo Neto 
e Eulina Maia, advogado 
Rinaldo Mouzalas, médicos 
Aracoeli Ramalho, Niedja 
Palitot e Nébia Medeiros, 
arquiteta Betânia Tejo, 
executiva Vera Lúcia Sou-
sa e Silva Sá, Sra. Maricely 
da Costa Frazão e Con-
ceição Maux, agente de 
turismo Dayse Oliveira. 
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A atriz Marília Pêra será a 
grande homenageada da Escola 
de Samba Mocidade Alegre, de 
São Paulo.

  Marília, que completou 72 
anos,  irá no quinto carro alegórico 
usando um vestido vermelho 
cheio de plumas.

Zum Zum Zum
   O Clube da Melhor Idade Cidade Verde, sob o comando de Elma Virgolino, 
promoveu ontem reunião de avaliação do ano que passou e as atividades para 
2015. O encontro foi no Hotel VerdeGreen, em Manaíra.

FOTO: Dalva Rocha

Lançamento
A FUNDAÇÃO 

Casa de José Américo 
vai ser palco neste 
sábado, às 18h, 
do lançamento do 
livro de memórias 
“Começou no Pirauá”, 
do saudoso profes-
sor Antônio Correia 
Lima, editado pela 
professora da UFPE, 
Margarida Correia 
Lima e sua irmã Ger-
mana Correia Lima.

O livro retrata 
a vida das famílias 
Maia e Correia Lima 
onde o cenário é a 
cidade de Areia.

   Estreiou no Cinespaço Mag Shopping o polêmico filme “Cinquenta Tons de 
Cinza”, baseado na série de livros da escritora inglesa E.L. James. Para quem gosta 
do estilo sadomasoquista é prato cheio!

“Que sorte possuir 
uma grande inteligência: 
nunca te faltam asneiras 
para dizer”

“Gosto de dizer que 
tenho inteligência; não 
porque a tenho, mas 
porque a imagino ter”

ANTON TCHEKHOV JOANA NUNES

Prova oral

A DEFENSORIA 
Pública da Paraíba está 
convocando os candi-
datos habilitados nas 
provas discursivas para 
a realização da prova 
oral, terceira etapa 
do concurso que está 
oferecendo 20 vagas 
para defensor público 
de 1a Entrância. 

O exame será 
aplicado nos dias 30, 
31 de janeiro e 1o de 
fevereiro no Salão 
Parayba do Tropical 
Hotel Tambaú.

FOTO: Dalva Rocha

Osmar e Socorro Rocha serão presenças no baile do Vermelho e 
Branco próximo sábado, no Cabo Branco

Shows de verão
A SALA Vladimir 

Carvalho, na Usina Cul-
tural Energisa, será palco 
de shows com as bandas 
Retrohollics Classic Rock 
(hoje) e Projeto Sanhauá 
(amanhã), com ingressos 
a R$ 20,00 e R$ 10,00.

A promoção é da 
Usina da Música de Verão.

Aqua 1 no Cabo Branco

Sonhos
O ADVOGADO 

Ivo Sérgio Borges da 
Fonseca prepara lança-
mento do seu livro 
“Baú dos Sonhos” para 
este primeiro semestre 
de 2015. 

A apresentação 
e a orelha serão, 
respectivamente, dos 
jornalistas Wills Leal e 
Kubitschek Pinheiro.

Sonia Pessoa, Eulina Maia, que hoje aniversaria e Cely Furtado

FOTO: Arquivo

Maricely Frazão é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Ontem foi dia de festa para a família Maia Tavares com a inauguração do restaurante Nau em Natal: 
Naldinho e Rebeca, Leneide e Ednaldo

FOTO: Dalva Rocha

Eurides Batista sempre presente nos eventos sociais

MUDANÇAS no parque aquático do Esporte Clube 
Cabo Branco, que agora passa a ser Aqua 1, conduzido 
pelo campeão de vôlei Ricardo e o professor de Educação 
Física Rossini. 

As piscinas passaram por melhoramentos para a 
escolinha de natação, hidroginástica, treino da equipe 
de natação do clube e lazer dos sócios. Em breve terá a 
modalidade bike aquática, sucesso do momento para os 
aficcionados em ginástica náutica.

Historiadores

FOI REALIZADA na sede da Corregedoria-Geral de 
Justiça, sob a presidência do desembargador Márcio 
Murilo da Cunha Ramos, a primeira reunião do ano do 
Conselho do Fundo de Apoio ao Registro de Pessoas 
Naturais - Farpen.

O encontro contou com as presenças do próximo 
corregedor-geral, desembargador Arnóbio Alves Teodósio 
e o presidente da Anoreg Paraíba, Germano Toscano, 
que ressaltou o trabalho de Márcio Murilo durante o seu 
biênio, onde foi implantado o Selo Digital e a realização 
do concurso público para os cartórios extrajudiciais.

Conselho do Farpen

JÁ no Instituto 
Histórico e Geográfi-
co da Paraíba as duas 
vagas abertas com o 
falecimento dos es-
critores Wellignton 
Aguiar e Rômulo de 
Araújo Lima, deverão 
ser preenchidas pelos 
historiadores Josemir 
Camilo e Valdir Porfírio, 
este da Comissão da 
Verdade.

A DESEMBARGADORA Fátima Bezerra, nesta sua 
última semana à frente do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
está participando de uma série de atividades nas unidades 
judiciais de Picuí, Sousa e João Pessoa.

Na sexta-feira, ela transfere o cargo de presidente 
do Poder Judiciário Paraibano ao desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque em solenidade às 16h no Teatro 
Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Última semana

Imortais

O PROFESSOR e 
escritor Damião Ramos 
agendou para o dia 26 
de fevereiro o preen-
chimento da cadeira 
do saudoso Ariano 
Suassuna na Academia 
Paraibana de Letras.

Estão concor-
rendo à vaga o crítico 
literário José Mário da 
Silva, o jornalista Nel-
son Coelho e o artista 
plástico Chico Pereira.

A FAMÍLIA paraibana Maia Tavares inaugurou ontem, 
em grande estilo, mais uma unidade do restaurante Nau, 
desta vez na cidade de Natal, onde já tem o bem-suce-
dido restaurante Mangai.

O arrojado e moderníssimo projeto é do arquiteto 
Leonardo Maia e do paisagista Benedito Abuud e a casa, 
que combina temperos nordestinos com frutos do mar, 
fica na Rua Odilon Gomes de Lima, em Natal. O empre-
endimento está sendo conduzido pelo jovem empresário 
Ednaldo Tavares Filho.

Mais um Nau Frutos do Mar
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PF apreende quase 
45 kg de maconha no 
Litoral Sul do Estado
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Novos trens da capital 
podem receber até 40 mil 
passageiros por dia

VLT começa a trafegar 2a feira
SEGURANÇA E RAPIDEZ

O Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) chega à Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa trazendo qualidade, 
conforto, segurança e ra-
pidez. Ontem, aconteceu a 
primeira viagem teste, mas 
os novos trens começarão 
a trafegar diariamente em 
horários intermediários a 
partir do dia 2 de fevereiro, 
próxima segunda-feira. O 
investimento para a chega-
da do VLT atingirá a cifra de 
R$ 280 milhões até o ano de 
2017, com a construção de 
quatro novas estações e dois 
viadutos, além do remo-
delamento e aumento dos 
trilhos. Totalmente climati-
zados, os novos trens terão 
capacidade para o embar-
que de 40 mil passageiros 
por dia. As locomotivas que 
continuam atendendo a po-
pulação recebem apenas 5 
mil passageiros por dia.

Segundo o superin-
tendente da CBTU em João 
Pessoa, Wladme Macedo, a 
chegada do VLT demonstra 
o respeito que a Companhia 
Brasileira de Trens Urba-
nos tem com os passageiros. 
“Mesmo com a mudança, o 
custo da passagem vai per-
manecer o mesmo, uma vez 
que ainda não temos previ-
são de aumento de passagem. 
No início, os trens novos vão 
continuar transitando com 
os trens antigos, mas quando 
todo o sistema estiver ativa-
do as viagens serão mais cur-
tas, já que o intervalo de um 
trem para o outro se dará em 
no máximo 20 minutos”, afir-
mou Wladme.

Ele disse que mais qua-
tro estações serão construí-

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

das e que esse projeto deve-
rá ser executado a partir de 
2016. Wladme fez um apelo 
para que a população conhe-
ça e utilize o trem. Ele tam-
bém disse esperar que a po-
pulação cuide do trem e não 
atire pedras porque o VLT é 
um bem do paraibano. A ve-
locidade das viagens ficará 
em torno de 60 quilômetros 
por hora. 

A partida para a viagem 
teste aconteceu às 10h30 
na Estação João Pessoa com 
destino a estação de Manda-
caru, num percurso de 4km, 
com duração de 7 minutos. 

O retorno para João Pessoa 
aconteceu logo em seguida. 
Para o primeiro passeio fo-
ram convidados jornalistas e 
funcionários da CBTU. 

60 anos 
A CBTU em João Pessoa 

já conta com duas composi-
ções do VLT e aguarda a che-
gada de mais seis, totalizan-
do oito trens leves, que irão, 
aos poucos, substituindo os 
atuais comboios com mais 
de 60 anos de uso. O VLT é 
uma das etapas do projeto 
de modernização do siste-
ma de trens urbanos de João 

Pessoa, que já conta com os 
serviços de uma empresa 
especializada que vem reali-
zando os estudos de adequa-
ção para operar trens com 
mais eficiência e proporcio-
nar mais conforto aos pas-
sageiros. A aquisição do VLT 
representou um investimen-
to da ordem de 70 milhões, 
oriundos do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) Equipamentos.

Ao final do processo de 
modernização, prevista para 
os próximos quatro anos, a 
CBTU estima reduzir o tempo 
de espera entre os trens dos 

atuais 55 minutos para até 15 
minutos, com a construção 
de estações ilhas que possibi-
litará mais cruzamentos en-
tre as composições. Também 
prevê um salto no número de 
passageiros transportados de 
5 mil/dia para até 40 mil usu-
ários diários.

VLT 
O Veículo Leve sobre 

Trilhos é um trem moderno, 
rápido, seguro e confortá-
vel. Fabricado pela empresa 
cearense Bom Sinal, insta-
lada na cidade de Barbalha, 
o modelo adquirido pela 

CBTU é o Mobile 3, dotado 
de duas cabinas computa-
dorizadas – uma em cada 
extremidade dos carros mo-
tores e um carro reboque ao 
meio. 

Ele é um Trem Unidade 
Diesel-Hidráulico (TUDH), 
construído em fibra de vi-
dro, com sistema hidráulico 
fornecido pela Voith (Power 
Pack) e participação da em-
presa Trends. Trata-se de 
um veículo ferroviário leve 
de passageiros para trânsi-
to urbano e suburbano que 
transporta até 600 passagei-
ros por viagem. 

Dados sobre veículos apreendidos já 
podem ser consultados pelos usuários no 
site oficial do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB). O serviço online 
atende às sugestões recebidas pela Ou-
vidoria do órgão. Além da comodidade, 
a medida faz com que os interessados 
nas informações evitem se deslocar ao 
órgão, diminuindo assim filas e esperas. 

Para ser beneficiado com o serviço, 
o usuário tem apenas que acessar o en-
dereço eletrônico www.detran.pb.gov.
br. Na página principal do site do De-
tran, ele acessa o menu “consultar veí-
culos”. Em seguida, é preciso escolher a 
opção “consultar veículos aprendidos”. 
No local, deverá digitar uma das três al-
ternativas disponíveis – placa, chassi ou 
CPF – e fazer o envio virtual. 

No portal do Detran-PB, o cidadão 
terá acesso tanto aos dados de cada veí-
culo como às orientações para retirada 
do bem apreendido. Para apreensões 
feitas até as 16h, as informações serão 
disponibilizadas no mesmo dia. Após 
este horário, a consulta online deve ser 
realizada no dia posterior.

Para retirar o veículo, o proprietário 
(ou seu procurador legal) precisa com-
parecer à sede da autarquia. Na ocasião, 
ele deve portar os originais e cópias de 

RG e CPF, além do Certificado de Regis-
tro do Veículo original. Todas as taxas 
pendentes precisam estar pagas. 

Os proprietários de moto com po-
tência de 50 cilindradas precisam apre-
sentar a nota fiscal original do veículo. 
Se ele não for o primeiro dono do bem, 
terá que mostrar o recibo de compra e 
venda registrado em cartório.

Em 2014, o Detran-PB recebeu 1.605 
veículos apreendidos por sua equipe de 
fiscalização. Mais informações sobre o 
procedimento de retirada de bem apre-
endido pelo órgão podem ser obtidas 
pelo telefone (83) 3216-2529.

Detran disponibiliza consulta 
virtual de veículos apreendidos 

SERVIÇo oNLINE

O Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis na Pa-
raíba (CreciI-PB) promoverá, 
no próximo dia 4 de fevereiro, 
a palestra motivacional “Trans-
formando Corretores de Imó-
veis em Campeões de Venda”. 
O objetivo é apoiar, incentivar 
e motivar os profissionais a en-
frentar as dificuldades do mer-
cado, sobretudo neste início de 
ano, quando o setor sofre uma 
ligeira retração nas vendas em 
face da crise econômica por-
que passa o país.

A palestra será ministra-
da pelo jornalista, publicitário 
e escritor paraibano Tarcísio 
Neves, com larga experiência 
no setor, atuando não só como 
palestrante, mas como consul-
tor de comunicação para em-
presas e instituições ligadas ao 
mercado em vários Estados do 
país. Prevista para as 16h do 
dia 4 de fevereiro, no auditório 
do Creci, na capital, a palestra 
abordará diferentes aspectos 
voltados para o sucesso nas 
vendas, além de estratégias de 
comunicação, relacionamento 
interpessoal, entre outros.

  Investir na capacitação e 
na motivação dos corretores de 

imóveis é um dos compromis-
sos que o Creci-PB tem procu-
rado manter com os profissio-
nais do setor, segundo afirmou 
o presidente da entidade, Jar-
bas Pessoa. “Temos realizado 
com frequência eventos deste 
tipo, e o grande exemplo é o 
Capacita Creci, um programa 
lançado pela entidade para 
contribuir com o crescimento 
profissional dos corretores”.

Para o palestrante Tarcísio 
Neves, que se prepara para lan-
çar seu novo livro, “A Décima 
Terceira Regra de Ouro Para o 
Sucesso – Como alterar o rumo 
de sua carreira e mudar sua 
vida”, investir na capacitação 
e motivação de profissionais 
dos mais diferentes setores é 
a mais eficiente estratégia para 
as empresas que desejam cres-
cer e, sobretudo, para saberem 
superar os momentos de crise. 
“Isto é algo novo no Brasil, mas 
os americanos fazem isto des-
de o início da era Ford, ou seja, 
há mais de 100 anos. Investir 
no conhecimento é preponde-
rante para o crescimento pro-
fissional e para se conquistar 
sucesso em qualquer ativida-
de”, observa.  

Sucesso nas vendas será 
tema de palestra em JP

MERCADo IMoBILIÁRIo Destino Paraíba 
é divulgado em 
feira de turismo 
na Espanha 

Os principais atrativos 
turísticos da Paraíba serão 
divulgados durante a 35ª 
edição da Feira Internacional 
de Turismo de Madri (Fitur), 
na Espanha. Uma das princi-
pais feiras da Europa, a Fitur 
vai reunir 34 coexpositores 
brasileiros entre empresas 
aéreas, receptivos, redes ho-
teleiras e destinos. A feira 
será aberta hoje e termina no 
próximo domingo. 

De acordo com a Em-
bratur, a Fitur vai apresentar 
novas estratégias de turismo, 
promoção de novos produ-
tos, destinos e ações de co-
mercialização. O foco são 
setores como a indústria da 
hospedagem, tempo livre e 
agências de turismo.  

“Levaremos nosso ma-
terial de divulgação, mos-
trando o que temos de me-
lhor, a nossa infraestrutura 
hoteleira e de serviços. Va-
mos manter contato direto 
com o público final, que é um 
admirador de nossas praias 
e do nosso clima”, declarou 
a presidente da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), 
Ruth Avelino. 

Usuário deve acessar 
o site do órgão e 
informar placa, 
chassi ou CPF para 
ter acesso aos dados 
e às orientações 
sobre a retirada do 
carro ou da moto

A primeira viagem teste aconteceu ontem em um percurso de 4km, do centro até Mandacaru; CBTU garante que não há previsão de aumento do preço das passagens
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41 blocos animam o pré-carnaval 
do Folia de Rua a partir do dia 5
Abertura será às 18h, no 
Ponto de Cem Réís, animada 
por uma orquestra de frevo 

A partir do dia 5 de fe-
vereiro, a Associação Folia de 
Rua vai levar 41 blocos pré-
carnavalescos aos principais 
bairros da capital paraibana. 
A programação 2015, que será 
iniciada na quinta-feira e segue 
até o sábado de Carnaval (14), 
terá abertura oficial às 18h, no 
Ponto de Cem Réis, Centro de 
João Pessoa, com animação da 
Orquestra de Frevo, queima de 
fogos e apresentação do Rei, 
Rainha e Madrinha do projeto.

A grande novidade des-
te ano será a presença do 
Folia de Rua na Av. Duarte 
da Silveira, durante o desfile 
do Carnaval Tradição, no sá-
bado, quando os blocos das 
prévias desfilarão com seus 

estandartes, concretizando 
assim as homenagens.  De 
acordo com o presidente do 
Folia de Rua, Antônio Tole-
do, durante a abertura será 
realizado um musical com a 
participação de artistas da 
terra, contando a história do 
Carnaval de João Pessoa des-
de 1915 até a atualidade. 

A festa começa com apre-
sentações culturais e artís-
ticas paralelamente às con-
centrações dos blocos que se 
encontrarão no Ponto de Cem 
Réis. Cinco blocos desfilam 
no dia da abertura do Folia 
de Rua 2015: Maluco Beleza, 
Confete e Serpentina, Bloco 
da Cueca, Anjo Azul e Jagua-
ribe Folia. Os foliões se con-
centram em ruas diferentes 
do Centro da capital e seguem 
para o ápice da festa no Pon-
to de Cem Réis. A abertura da 
programação será encerrada 
com a animação dos blocos ao 
som da Orquestra de Frevo.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Conheça os blocos

l Bloco da Cueca – Sai pelo 11º ano consecutivo e foi criado a 
partir dos amigos do saudoso Livardo Alves que queriam pres-
tar uma justa e desinteressada homenagem ao artista que, 
em vida, não teve o devido reconhecimento pelo seu trabalho 
pela música da Paraíba. De acordo com Raimundo Nonato, or-
ganizador, a animação ficará por conta da Orquestra de Frevo 
e do Grupo Popular Maracatu Pé de Elefante. A concentração 
será às 17h na Praça Rio Branco, Ponto de Cem Réis, ao lado 
do monumento a Livardo Alves, com muito frevo e alegria. O 
bloco segue até ao Beco da Faculdade de Direito, local de con-
centração do Bloco Anjo Azul, retornando ao Ponto de Cem 
Réis, onde ficará até o final da programação do Folia de Rua 
2015. O estandarte do bloco é assinado pelo artista plástico e 
ator Dadá Venceslau.

l Confete e Serpentina – O bloco faz parte do grupo WSCOM, 
liderado pelo jornalista Walter Santos, um militante cultural e dos 
mais destacados foliões. A concentração ocorrerá a partir das 
18h na sede do bloco, na Praça Dom Ulrico, Centro Histórico, ao 
lado da Catedral Metropolitana, de onde os foliões seguirão para 
o Ponto Cem Réis, local da dispersão dos blocos.

l Maluco Beleza -  Surgiu da ideia de fãs do compositor Raul 
Seixas em homenagear o irreverente cantor. De acordo com 
Giucelia Figueiredo, organizadora, nesta sua 11ª edição o bloco 
resolve inovar trazendo outras atrações e ampliando o público, 
tendo a participação da Orquestra de Frevo do Maestro Luiz, 
que irá animar os foliões na concentração, além de grupos de 
maracatu. A concentração será a partir das 19h na Rua Profes-
sor José Coelho, 61, (em frente à loja Karmelia e do Sintep), no 
Centro, e o bloco vai percorrer as ruas até a concentração dos 
blocos Confete e Serpentina e Anjo Azul, retornando para con-
centração do Folia de Rua 2015 no Ponto de Cem Réis.

l Jaguaribe Folia – Desfilando desde o ano de 2001, com a 
participação dos associados que ajudam o bloco a sair pelas 
ruas de Jaguaribe, além da alegria, as pessoas também com-
partilham a solidariedade, fazendo a doação de alimentos para 
quem precisa. Segundo o idealizador do bloco, Josevaldo Go-
mes da Silva, os foliões, no momento da retirada do abadá, 
contribuem com 2 kg de alimento não perecível, que é doado 
a uma instituição. A concentração é a partir das 18h, na Praça 
Bela Vista, em Jaguaribe, seguindo pela Avenida Vasco da Gama 
até chegar ao Ponto de Cem Réis.

l Anjo Azul – É o primeiro bloco carnavalesco do Centro Histó-
rico e, por isso, abre o projeto Folia de Rua desde o ano de 1994, 
na Rua Gabriel Malagrida, popularmente conhecida como Beco da 
Faculdade de Direito. Ele foi criado em 14 de fevereiro de 1994, 
pela jornalista Ednamay Cirilo Leite, sendo considerado o bloco 
da resistência e da memória material e imaterial dos artistas em 
geral, arquitetos, jornalistas, boêmios e sociedade civil organiza-
da paraibana, preocupados com o Patrimônio Arquitetônico e da 
Cultura Popular do Carnaval Tradição. A concentração será no 
Beco da Faculdade de Direito, Centro, a partir das 19h. 

l Abertura: 5/2/2015 (Quinta-feira)
Local: Praça André Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis)
Início: 18h

- Confira os horários e locais de concentração:

Bloco da Cueca - 17h 
Praça Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis)

Bloco Confete e Serpentina – 18h 
Praça Dom Ulrico (Centro)

Bloco Jaguaribe Folia - 18h  
Praça Bela Vista (Jaguaribe)

Bloco Anjo Azul - 19h 
Beco da Faculdade de Direito (Centro)

Maluco Beleza - 19h 
Rua Professor José Coelho 61 (em frente à loja Karmélia)

As mais procuradas são de super-heróis, piratas, marinheiros e melindrosas; folião encontra desde as luxuosas até as mais despojadas

FOTO: Evandro Pereira

As fantasias mais pro-
curadas para o Carnaval 
2015 são as de super-heróis, 
piratas, marinheiros, melin-
drosas, pierrô e colombinas, 
mas no fundo as pessoas 
buscam fantasias que com-
binem com o estado de es-
pírito, a personalidade, ou 
mesmo com o corpo delas, 
disse o empresário e espe-
cialista em fantasias, Isau 
Firmino, proprietário da 
Rataplan. Como o Carnaval 
é a festa da carne e da ale-

gria, Isau enfatizou que cada 
um pode ser o que quiser, e 
é por isso que a procura por 
fantasias neste período au-
menta em todo o país.

As fantasias tendem a 
ser escolhidas conforme a 
festa que o folião vai. Se vai 
para um baile em um clube, 
a fantasia tem que ser mais 
elegante. Mas se ele vai 
brincar em um bloco de rua, 
tem que ser mais simples e 
bem despojada. As senho-
ras, por exemplo, preferem 
as fantasias mais luxuosas e 
com muito brilho. Mas exis-
tem pessoas que não procu-

ram fantasias, mas apenas 
um adereço que pode ser 
uma máscara, um colar, um 
par de luvas ou mesmo uma 
peruca ou um chapéu.

A Rataplan, considera-
da a maior loja do gênero 
no Nordeste, atende pesso-
as dos Estados vizinhos de 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e até do Sul do país. Lá 
existem mais de 10 mil fan-
tasias à disposição dos foli-
ões e a loja quando loca uma 
fantasia veste totalmente 
o folião do pé a cabeça, ou 
seja, a partir do sapato até a 
cabeça, com todos os adere-

ços necessários. 
O aluguel para uma 

fantasia de carnaval na Ra-
taplan custa R$ 200 e, se-
gundo Isau Firmino, é bem 
mais prático alugar do que 
comprar. Para facilitar a es-
colha do folião, as fantasias 
são adaptadas ao corpo da 
pessoa na hora do aluguel, 
por costureiros profissio-
nais. As fantasias também 
são bastante procuradas 
por estudantes e professo-
res para apresentação de 
trabalhos escolares ou para 
ser usada em outros tipos 
de festa.

Aluguel é opção no comércio da capital
FANTASIAS DE CARNAVAL

José Alves
zavieira2@gmail.com

Representantes da socieda-
de civil e dos setores públicos do 
município de Pitimbu, Litoral Sul 
da Paraíba, realizaram os primei-
ros levantamentos sobre os pro-
blemas sociais e de infraestrutura 
existentes na orla do município. O 
trabalho, que conta com o apoio 
do Instituto de Desenvolvimento 
Municipal e Estadual (Ideme), faz 
parte das ações do Projeto Orla, 
que teve início na semana passada 
e deve ser concluído em três meses. 

De acordo com o assessor de 
Planejamento do Ideme, Ariosval-
do Aguiar, a coleta de informações 
aconteceu durante a I Oficina do 
Projeto Orla, realizada de 19 a 23 
deste mês, no Centro Turístico de 
Pitimbu, quando também foram 
repassadas, para os participantes, 
toda metodologia de trabalho. A 
partir de agora, segundo Ariosval-
do Aguiar, os problemas identifica-
dos pelo grupo serão discutidos em 
reuniões até a realização da II Ofici-
na, quando será apresentada uma 
versão preliminar do Plano de Ges-
tão Integrada (PGI) da orla do mu-
nicípio e formado um comitê gestor 
que passará a acompanhar as ações 
a serem desenvolvidas na região.

O próximo encontro do grupo 
de trabalho da cidade já está agen-
dado para o dia 26 de fevereiro. “Os 

Pitimbu discute plano de gestão
DESENVOLVIMENTO DA ORLA

participantes estão bastante motiva-
dos para dar continuidade às ações 
e promover o desenvolvimento do 
lugar onde vivem, com o disciplina-
mento do uso e ocupação do espaço 
da orla, de forma sustentável”, ava-
liou o superintendente do Ideme, 
Otávio Mendonça, comemorando o 
sucesso da oficina, que reuniu mais 
de 35 participantes.

Projeto Orla
Com o objetivo de fomentar 

o ordenamento dos espaços lito-
râneos sob domínio da União, o 
Projeto Orla é promovido pelo 

Ministério do Planejamento, por 
meio da Secretaria do Patrimônio 
da União (SPU) e do Ministério do 
Meio Ambiente e envolve as três 
esferas de governo (federal, esta-
dual e municípios) e a sociedade, 
na elaboração do Plano de Gestão 
e formação do Comitê Gestor.

Na Paraíba, a iniciativa é coor-
denada pela representação da 
SPU no Estado (SPU-PB) em parce-
ria com a Sudema e conta com o 
acompanhamento de uma Comis-
são Técnica Estadual (CTE), criada 
pelo decreto nº 28.948 de 2007, da 
qual o Ideme faz parte.

As ações tiveram início com levantamentos sobre problemas sociais e infraestrutura

FOTO: Secom-PB



PF apreende 45 quilos de maconha 
e prende dois homens em Caaporã
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Um adolescente de
17 anos foi apreendido; 
droga vinha do Recife Pela cidade

Lá e cá
Curioso é que, apesar de Daniella não ter 

apoiado nenhum candidato no segundo turno de 
2012, seu partido está representado no governo 
Romero Rodrigues, através de Gustavo Ribeiro, 
secretário de Esporte, Juventude e Lazer e primo 
da deputada.

l Sorteio
A Caixa Econômica Federal realiza hoje o sorteio da 

ordem de ocupação dos 288 apartamentos do Residencial 
Vila Nova da Rainha I. O sorteio, que definirá qual imóvel 
será ocupado pelo contemplado, acontecerá às 10 horas, 
no Teatro Rosil Cavalcanti.

l Cronograma
De acordo com cronograma, estabelecido pela Caixa, 

após essa definição, as vistorias nos apartamentos acon-
tecerão nos dias 29 e 30 deste mês. Já no dia 3/2 acon-
tecerá a assinatura dos contratos. A data prevista para a 
entrega dos imóveis é 9 de fevereiro.

oportunidade 
O Centro Cultural Lourdes Ramalho está ofe-

recendo quase 2,5 mil vagas para diversos cursos, a 
exemplo de teatro, música e dança. Metade das vagas 
é destinada a alunos da rede municipal de ensino. 
Em todas as atividades existem vagas para crianças, 
jovens, adultos e para a terceira idade. As matrículas 
serão realizadas no período de 9 até 14 de fevereiro, 
das 8h às 18h, e as aulas terão início no dia 27. Mais 
informações podem ser obtidas no próprio centro, nas 
imediações do Parque do Povo.

Crescer
A coordenação da 18ª edição do Crescer – O Encontro 

da Família Católica, que ocorre de 15 a 17 de fevereiro, na 
casa de shows Spazzio, bairro Catolé, em Campina Gran-
de, afirmou que o evento espera a presença de caravanas 
de diversas partes da Paraíba.

transporte
De acordo com o coordenador de transportes do Cres-

cer, Edvonaldo Araújo, ao público de Campina, o encontro 
oferece transporte gratuito para quatro caravanas que pas-
sarão por 12 pontos, cobrindo diversas paróquias da cida-
de, em diferentes horários do dia.

Sisu UePB
A Pró-Reitoria de Graduação da UEPB divulgou 

edital para preenchimento de vagas nos cursos de 
Graduação oferecidos pela Instituição através do Sis-
tema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes in-
teressados em concorrer às vagas disponibilizadas 
UEPB devem verificar as informações constantes do 
Termo de Adesão da Instituição ao Sisu, disponível no 
endereço eletrônico http://proreitorias.uepb.edu.br/
prograd/sisu.

Lista de espera
A matrícula dos estudantes selecionados pela pri-

meira chamada realizada pelo MEC será realizada entre 
os dias 2 e 4 de fevereiro, das 7h às 11h. As vagas rema-
nescentes ao final da 1ª chamada do Sisu serão preen-
chidas por meio da utilização prioritária da lista de es-
pera disponibilizada pelo Sistema de Seleção Unificada. 
Para constar da lista, o estudante deverá confirmar no 
Sisu o interesse na vaga, durante o período especifica-
do no edital.

Candidatos
A deputada estadual Daniella Ribeiro, que foi candi-

data a prefeita de Campina Grande nas eleições de 2012, 
garantiu esta semana que o Partido Progressista terá 
nomes encabeçando chapas majoritárias nos pleitos de 
Campina e João Pessoa no ano que vem.

tempo
Daniella Ribeiro, que foi terceira colocada na corri-

da pela PMCG em 2012, não esconde o desejo de voltar 
a disputar o comando do Palácio do Bispo. No entanto, 
a deputada estadual, reeleita em 2014, afirma ainda ser 
cedo para iniciar as discussões de 2016.

Agentes da Polícia Fe-
deral fizeram a primeira 
grande apreensão de droga  
este ano na Paraíba. Na tar-
de de anteontem, uma bar-
reira montada no Posto Fis-
cal de Caaporã, Litoral Sul 
do Estado, culminou com a 
prisão de dois adultos e de-
tenção de um adolescente 
de 17 anos.

A droga, aproximada-
mente 45 quilos de maconha 
estava acondicionada no for-
ro da porta de um automóvel 
Uno, onde foram localiza-
dos 76 tabletes. O material 
apreendido e os adultos fo-
ram levados para a Delega-
cia de Alhandra, enquanto 
que o menor de idade para a 
Delegacia Especializada.

Com exceção do adoles-
cente, os outros dois foram 
autuados em flagrante delito 
pela prática dos crimes de 
tráfico de drogas e corrup-
ção de menores, Artigo 33 
da Lei 11.343/06 e Artigo 
244-B do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente.

No levantamento rea-
lizado pelos agentes da PF 
que participaram da opera-

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

ção, a droga era trazida do 
Recife e tinha como destino 
a cidade de Belém, no Brejo 
paraibano, segundo infor-
mações dos próprios trafi-
cantes.

Os presos já foram en-
caminhados ao presídio do 

Roger, nesta capital.
De acordo com a As-

sessoria de Comunicação da 
Superintendência da Polícia 
Federal na Paraíba, com a 
aproximidade do período car-
navalesco,  abordagens nos 
postos da Polícia Rodoviária 

Federal e a realização de ope-
rações são realizadas para 
inibir o tráfico de drogas em 
todas as regiões do Estado, 
principalmente nas cidades 
do Litoral paraibano onde se 
concentra grande número de 
foliões.

A droga estava acondicionada entre o forro e a porta do carro, um Uno, em forma de tabletes

O delegado Aulison Ta-
bosa de Farias, da 1ª Dele-
gacia de Sousa, já tem uma 
linha de investigação na ten-
tativa de desvendar o furto 
ocorrido na residência do 
comerciante José Ilton Vieira 
de Alecrim, na Rua do Colé-
gio Monteiro Lobato, bairro 
Gato Preto, naquela cidade 
do Sertão paraibano. 

Os ladrões levaram R$ 
172.400,00 do comerciante. 
Agentes da delegacia e do 
Grupo Tático Especial da Po-
lícia Civil de Sousa foram de-
signados pelo delegado para 
diligenciar sobre o caso. 

Consta do levantamento 
feito pela polícia que o co-
merciante e a esposa saíram 
de casa por volta das 6h de 

anteontem e foram ao Mer-
cado Público de Sousa, onde 
possuem um box. Ao retor-
narem, por volta das 17h, no-
taram algo estranho na casa 
e foram até o quarto do casal 
que estava revirado. No local, 
constataram que o dinheiro 
não se encontrava mais no 
guarda-roupa.

Como os demais cômo-

dos da casa estavam intac-
tos, levantou-se a suspeita 
da participação de pessoas 
ligadas ao casal de comer-
ciantes. Um dos agentes da 
Polícia Civil de Sousa que 
participa das investigações 
disse que o caso não é difícil 
de ser desvendado. “Faltam 
apenas alguns detalhes”, re-
velou. (CF)

Delegado investiga furto de R$ 172 mil
em SoUSa

A Infraero está verifi-
cando desde ontem o equi-
pamento de alarme con-
tra incêndio que disparou 
acidentalmente causando 
tumulto generalizado no 
saguão do Aeroporto Inter-
nacional Presidente Castro 
Pinto, em Bayeux. Segundo 
o superintendente do órgão, 
Sebastião David, o incidente 
pode ter sido causado por al-
guma fonte de calor.

Passava das 23h30 de 
anteontem quando pessoas 
que estavam no saguão do 
aeroporto foram surpreen-
didas com o acionamento 
do alarme contra incêndio. 
Houve correria e mesmo um 
funcionário pedindo calma, o 
objetivo era deixar o local e 
se proteger. Somente alguns 
minutos depois o ambiente 
voltou a uma aparente calma.

Para Sebastião David ape-
sar de o alarme ter sido falso 
foi importante para mostrar 
que o sistema funciona. “Não 
era para acontecer”, argumen-
tou. O Corpo de Bombeiros 
chegou a ser acionado, no en-
tanto, não houve necessidade 
de intervenção, pois não hou-
ve a presença de fumaça, nem 

tão pouco de fogo.
O superintendente da 

Infraero na Paraíba disse que 
não houve solução de con-
tinuidade nos embarques e 
desembarques programados 
para aquele momento. “Tudo 
transcorreu na maior nor-
malidade”, garantiu.

O Aeroporto Internacio-
nal Presidente Castro Pinto 
está localizado no Município 
de Bayeux, distante onze qui-
lômetros do centro de João 
Pessoa. Atende a movimenta-
ção de passageiros domésti-
cos. É um aeroporto de porte 
médio, internacional, de utili-
dade pública e militar. (CF)

Infraero avalia alarme 
falso no Castro Pinto

Policiais da Delegacia 
Roubos e Furtos de Veícu-
los e Cargas (DRFVC) de 
João Pessoa prenderam 
o artesão André Gustavo 
de Almeida Belo, conhe-
cido como Júnior, de 30 
anos, acusado de fazer 
parte de uma quadrilha 
de roubos de veículos no 
Estado. 

André já estava sendo 
monitorado pela policia 
há alguns dias e foi visto 
circulando em um veículo 
suspeito na comunidade 
Iraque, no conjunto Man-
gabeira VIII.  Na segunda-
feira (26), os agentes inter-
ceptaram o carro, levaram 
André para a delegacia 
e quando consultaram a 
placa descobriram que o 
veículo Kia Sportag prata 
encontrado com ele tinha 
sido roubado no bairro de 
Jaguaribe, na terça-feira 
da semana passada.

Durante a aborda-
gem, os policiais tam-

bém encontraram com 
André um revólver cali-
bre 38 e munições.

Segundo o delega-
do Getúlio Machado, 
titular da DRFVC, André 
já foi preso antes por 
perturbação da ordem 
pública. 

“Durante as investi-
gações, descobrimos que 
André faz parte de uma 
quadrilha de assaltantes 
e ladrões de carro, que 
age na Grande João Pes-
soa, agora vamos conti-
nuar investigando para 
descobrir a identidade 
dos outros integrantes 
do grupo”, disse Getúlio 
Machado. 

André foi autuado 
em flagrante delito pe-
los crimes de receptação 
de produto roubado e 
porte ilegal de arma de 
fogo. Ele será levado 
para o presídio do Ro-
ger, onde vai ficar à dis-
posição da Justiça.

DRFVC fecha cerco a 
quadrilha na capital

roUBo De CarroS

As pessoas que 
estavam no 
saguão do 
aeroporto foram 
surpreendidas 
com o disparo do 
alarme  contra 
incêndio

Foto: Divulgação
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Justiça multa em mais de R$ 5 mi
CONTRA A CORRUPÇãO NA PARAÍbA

A UNIÃO

Ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, quer consolidar 
programa Mais Médicos
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A Justiça paraibana 
no ano de 2014, no cum-
primento da Meta 4 do 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), julgou 629 
processos de improbida-
de administrativa, o que 
resultou na aplicação da 
sanção de multa civil em 
R$ 5.176.720,67, suspen-
são de direitos políticos, 
que somados totalizam 
408 anos, e ressarcimento 
ao erário no montante de 
R$ 9.189.541,64. No julga-
mento das ações penais, o 
somatório de prisões che-
gam a 68 anos e 7 meses.

Todo esse trabalho 
foi realizado pelo grupo 
especial de dez juízes de-
signados pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), 
cuja Meta tem como gestor 
o desembargador Leandro 
dos Santos, e coordenação 
do juiz Aluizio Bezerra.

O TJPB alcançou o per-
centual de 56,31% de jul-
gamentos dos processos de 
improbidade administrati-
va e crimes contra adminis-
tração pública, que situa a 
Paraíba no raking nacional 
entre o 13º e 16º lugar, uma 
posição de destaque que 
supera a meta aceita pelo 
CNJ de 50%. O resultado 
alcançado coloca a Justiça 
paraibana no grupo de Es-
tados que se destacaram 
pela estrutura operacional.

No ano de 2014, o Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
ao julgar 629 processos, 
superou a sua marca no 
ano de 2013, quando fo-
ram julgados 488, numa 
demonstração do grau de 
eficiência jurisdicional do 
grupo de trabalho.

O grupo especial que 
atuou nas ações de impro-
bidade administrativa e cri-
mes contra a administração 
pública foi formado pelos 
juízes João Batista Vascon-
celos, Algacyr Rodrigues 
Negromente, Diego Fer-
nandes Guimarães, Claudio 
Pinto Lopes, Fábio José Oli-
veira Araujo, Keóps de Vas-
concelos Vieira Pires, Jail-
son Shizue Suassuna, Hugo 
Gomes Zaher, e Manuel Ma-
ria Antunes de Melo.

Para o coordenador do 
trabalho, juiz Aluizio Bezer-
ra, o desempenho da equipe 
superando no ano de 2014 
a marca de 629 julgamen-
tos contra 488 do ano de 
2013, revela a “excelência 
da performance do grupo 
e da metodologia aplicada, 
cujo resultado se mostra 
altamente satisfatório para 
nossa justiça e firma uma 
posição de relevância no 
ranking nacional do CNJ”.

O gestor da Meta, de-
sembargador Leandro dos 
Santos, ressaltou que “o 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba cumpriu com suces-
so a Meta 4 estabelecida 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça ao atingir o índice 
de 56,13% de julgamento 
do processos existentes, 
marca que coloca a Paraí-
ba numa posição privile-
giada no ranking nacional 
do CNJ”.

Mutirão julgou 629 
processos de improbidade 
administrativa em 2014
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Julgamentos resultaram na aplicação de multa civil, suspensão de direitos políticos e ressarcimento ao erário no valor de R$ 9 milhões

O deputado federal Efraim Filho 
e o subprocurador geral da Repúbli-
ca Eitel Santiago vão defender seus 
posicionamentos acerca da redução 
da maioridade penal na próxima sex-
ta-feira, 30, às 10 horas, na Sala de 
Sessões do Tribunal de Contas do Es-
tado.

O debate terá a mediação do 
conselheiro Arnóbio Viana e será o 
segundo da Série “Duas Versões”, 
inaugurada em 5 de dezembro do 
ano passado pela Escola de Contas 
Conselheiro Otacílio Silveira (Ecosil), 
órgão do TCE atualmente coorde-
nado pelo conselheiro André Carlo 
Torres Pontes. O tema inaugural, “A 
Revolução de 1930”, foi debatido 
perante bom público pelos professo-
res Carlos Aquino e José Caitano Oli-
veira, ambos estudiosos do assunto.

Ex-coordenador da Ecosil, Arnó-
bio Viana teve a ideia de promover a 
discussão de temas e fatos importan-
tes para a cultura, a história e a vida 

da Paraíba e do país. Seu sucessor na 
Escola de Contas entende, igualmen-
te, que a iniciativa favorece a boa e 
necessária difusão de conhecimen-
tos. A exemplo do primeiro, este se-
gundo debate também será aberto 
não apenas a membros, servidores e 
jurisdicionados do Tribunal, mas, ain-
da, a todo o conjunto da sociedade.

Contraponto
Favorável à redução da maiori-

dade penal, o deputado Efraim Filho 
é relator do projeto de decreto le-
gislativo que estabelece a realização 
de plebiscito nacional a fim de que 
possam os brasileiros decidir sobre a 
questão. A matéria está sob exame 
da Comissão de Constituição e Justi-
ça da Câmara Federal.

No debate da sexta-feira, o sub-
procurador geral da República, Eitel 
Santiago, se manifestará contraria-
mente ao propósito de redução da 
maioridade penal de 18 para 16 anos.

Redução da maioridade 
penal será tema de debate

“DUAS VERSÕES”

O Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB) se reúne hoje, 
em sessão ordinária, para o julga-
mento de processos relacionados, 
entre outros, a cinco prestações de 
contas oriundas de igual número 
de prefeituras municipais.

O TCE-PB julgará as contas 
de 2012 dos ex-prefeitos de Água 
Branca (Aroudo Firmino Batista), 
São João do Cariri (Roberto Pedro 
Medeiros Filho), Bom Jesus (Ma-
noel Dantas Venceslau) e Juru (José 
Orlando Teotônio). Também, as 
contas de 2013 do atual prefeito 

de Duas Estradas, Edson Gomes de 
Luna.

A pauta de julgamentos ainda 
contém processo decorrente de ins-
peção especial de contas na Prefei-
tura de Riachão, exercício de 2013, 
além do exame das contas de 2012 
oriundas da Secretaria de Estado da 
Saúde.

As sessões plenárias do TCE 
ocorrem às quartas-feiras, a par-
tir das 9 horas, com acesso público 
permitido e transmissão ao vivo 
pela internet (www.portal.tce.pb.
gov.br).

TCE-PB julga cinco contas

OAB-PB recebe 
denúncia contra 
empresas de 
ônibus da capital

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba 
(OAB-PB), vai analisar, na pró-
xima sexta-feira, 30, ofício do 
vereador de João Pessoa, Re-
nato Martins (PSB), solicitan-
do avaliação da Instituição nas 
condições de “insalubridade a 
que, segundo o parlamentar, 
estão sujeitos os usuários das 
empresas de ônibus que fa-
zem uso do transporte coleti-
vo na capital”.

Segundo o ofício, se faz ne-
cessária uma “aferição da tem-
peratura interna dos ônibus 
coletivos, bem como cobrar 
das autoridades competentes 
uma solução para o problema 
de climatização dos veículos”. 
Outros problemas nos coleti-
vos elencados são sujeira e su-
perlotação.

O presidente Odon Be-
zerra encaminhou o ofício 
para análise da Comissão de 
Direitos Difusos e Relação de 
Consumo da OAB-PB.

A Coordenadoria Muni-
cipal de Promoção à Igualda-
de Racial da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP) 
reúne hoje, às 8h30, no Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Telecomunicações do Estado 
da Paraíba (Sintel-PB), a so-
ciedade civil, representantes 
do poder público e lideran-
ças de movimentos raciais 
para planejar a criação do 
Conselho Municipal de Pro-
moção de Igualdade Racial.

A proposta é que o Con-
selho Municipal de Promoção 
de Igualdade Racial (Compir) 
seja um órgão colegiado de 
caráter consultivo, delibera-
tivo e fiscalizador integrante 
da estrutura básica da Coor-
denadoria Municipal de Pro-
moção à Cidadania LGBT e da 

Igualdade Racial. O projeto de 
lei tem por objetivo viabilizar 
a implementação de políticas 
públicas para a população 
negra, quilombola, povos in-
dígenas e tradicionais de ter-
reiro em João Pessoa.

Serão escolhidos tam-
bém dez representantes da 
sociedade civil, sendo um de 
cada um dos seguimentos a 
seguir: mulheres negras, ju-
ventude negra, comunidade 
quilombola, povos indígenas, 
povos de terreiro, movimen-
to negro da Paraíba, cultura 
negra, movimento hip-hop, 
saúde da população negra 
e movimento de capoeira. 
Além desses, serão escolhi-
dos dez representantes da 
administração pública muni-
cipal.

Conselho de Igualdade 
Racial será criado em JP

SOCIEDADE CIVIL

As quatro câmaras cíveis 
do Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB) escolheram, na ma-
nhã de ontem, seus novos pre-
sidentes para o ano de 2015. A 
eleição dos órgãos fracionários 
ocorre na primeira sessão or-
dinária de cada ano judiciário.

A mudança nas presi-
dências das unidades cíveis 
do Poder Judiciário estadual 
segue o Regimento Interno da 
Corte, conforme o artigo 13, § 
4º. “O presidente de Câmara 
terá mandato de um ano, ve-
dada a recondução, mesmo em 
caso de permuta ou remoção, 
até que todos os desembarga-
dores, em sucessão por anti-

guidade decrescente, tenham 
exercido a presidência, após o 
que, se realizará novo rodízio”. 

O desembargador José 
Ricardo Porto é o mais novo 
presidente da Primeira Câma-
ra. Esta é a segunda vez que o 
magistrado assume a unidade. 
Na Segunda Cível foi escolhido 
o desembargador Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos.

Para a Terceira Câmara 
assume o desembargador Sau-
lo Benevides, e para a Quarta 
Câmara foi escolhido o desem-
bargador Fred Coutinho. O 
desembargador João Benedito 
da Silva é o novo presidente da 
câmara criminal.

Câmaras cíveis elegem 
novos presidentes na PB

MANDATO DE UM ANO

FOTO: Ortilo Antônio



Governo prepara reforma para 
unificar a cobrança de PIS e Cofins
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Anúncio foi feito pela 
presidente Dilma Rousseff, 
com equipe ministerial
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Nêumanne
José   

Um ‘dois mil e cinzas’
com sede, suor e trevas

Presidente, que se acha economista, manda e desman-
da. Levy, que o é, pensa que tem a força. Dilma Rousseff não 
sabe o que perdeu deixando de ir ao Fórum Econômico 
Mundial, em Davos. Pois, não indo, não teve a chance de 
ouvir o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, pedir aos 
governantes coragem para mudar, para reformar. “Há uma 
janela e um período de oportunidade excepcional e o papel 
dos políticos é atender o momento, carpe diem, em que 
podemos escolher o futuro”, disse ele. Ela preferiu compa-
recer à posse do cocalero Evo Morales na presidência da 
Bolívia a aprender com o europeu o óbvio ululante de que 
para decepar os nós górdios da economia há que antes 
reduzir os ônus da política.

Nos Andes, ela ouviu o colega vizinho asseverar com 
franqueza: “Na Bolívia, não mandam os ‘Chicago boys’”. 
Enquanto isso, nos Alpes, um “Chicago boy” da melhor 
estirpe, o ministro da Fazenda dela, Joaquim Levy, vulgo 
“mãos de tesoura”, encantou o chamado mercado neocapi-
talista mundial por sua coragem de dar notícias ruins aos 
cidadãos brasileiros, mal eles foram expulsos da Disneylân-
dia eleitoral dos petralhas. Enquanto o subordinado gozava 
seus cinco minutos (talvez de dois a três anos) de poder e 
glória, a chefe saboreava sua volta à segurança da clandes-
tinidade. 

Levy é economista e pensa que tem a força. Dilma, 
que se acha economista, é que manda e desmanda. Manda 
quem pode, quem tem juízo obedece. No palanque, ela 
jurou que devolveria os excessos inflacionários tungados 
do contribuinte no Imposto de Renda. À sombra e água 
fresca do palácio, vetou a correção de 6,5% para facilitar a 
tarefa de tirar R$ 20 bilhões desviados da Petrobras para 
partidos, incluindo o dela, do bolso do cidadão que, sem 
padrinho, morre pagão.

Em Davos, Christine Lagarde, diretora-gerente do Fun-
do Monetário Internacional (FMI), encheu a bola do minis-
tro brasileiro apoiando suas “medidas impopulares”. Fê-lo 
antes de Dilma, que só aprovou o subordinado em público 
na reunião ministerial de ontem. Com isso, o Partido dos 
Trabalhadores (PT) teve tempo para imitar o “multipresi-
dente” Ulysses Guimarães, que dava as cartas no governo 
Sarney enquanto liderava a oposição. A candidata jurou de 
pés juntos que não daria cabo de nenhuma conquista dos 
trabalhadores. A presidente repetente mandou escrúpulos 
e promessas às favas, dificultando o acesso ao seguro-de-
semprego, quando há indícios de risco para o emprego.

Alérgica à política, jejuna em contabilidade e avessa a 
economizar, a presidente não deu explicações satisfatórias 
da traição à classe operária. Mas seus áulicos tentaram mi-
nimizar os efeitos deletérios da falseta assegurando que as 
conquistas dos trabalhadores não foram afetadas porque a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não foi alterada. 
Falácia cínica! A CLT não é uma “conquista dos trabalha-
dores”, mas uma concessão do ditador Getúlio Vargas ao 
operariado para manipulá-lo a seu bel-prazer utilizando 
pelegos. Encarregado de consertar a lambança, Levy 
tentou dar sua contribuição teórica à tentativa de logro 
dela, assegurando: “O seguro-desemprego é um benefício 
ultrapassado”. Será? Pode até ser, mas isso nada tem que 
ver com a tunga. 

Só agora ela saiu da clandestinidade, mas ficou no 
palácio, para dizer a seus 39 ministros que teve de permitir 
a um auxiliar egresso da oposição que corte gastos com 
dor para manter seus programas sociais. Mas nunca pediu 
desculpas ao cidadão que votou nela e paga a conta pelo 
óbvio malogro. Joaquim Levy era da segunda divisão da 
assessoria econômica do tucano Aécio Neves, derrotado 
por ela na eleição. 

Nossa presidente não foi a Paris repudiar o terror nem 
consolou os pais de Alex Schomaker, morto por bandidos 
no Rio. Mas criou uma crise diplomática porque a Indo-
nésia fuzilou o traficante Marco Archer. Ressuscitou os 
lemas fascistoides “alma coletiva” e “pátria educadora”, mas 
cortou R$ 7 bilhões no orçamento da Educação quando 
500 mil jovens tiraram zero na redação do Enem, acesso a 
um ensino superior cada dia mais inferior.

Ela falha e não se manca; e quanto mais erra, mais des-
mandos pratica. Reuniu o Ministério para desejar um feliz 
“dois mil e cinzas” negando o que prometeu e prometendo 
mais do mesmo sem oferecer garantias de que o fará. Devia 
aprender com Churchill, morto há 50 anos, que a dar só 
tem “sede, suor e trevas”. Foi o que Renzi ensinou na Suíça.

               José Nêumanne é jornalista, poeta e escritor

O governo está preparan-
do uma reforma para unificar 
a cobrança do Programa de 
Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social 
(Cofins), anunciou ontem a 
presidente Dilma Rousseff. 
Reivindicação do setor indus-
trial, a unificação do PIS/Co-
fins, tributos que incidem so-
bre o faturamento, havia sido 
prometida para ser enviada 
ao Congresso logo depois das 
eleições, mas a proposta foi 
adiada para 2015.

Em discurso na primeira 
reunião ministerial em seu se-
gundo mandato, a presidenta 
prometeu um plano nacional 
de exportações para estimular 
o comércio exterior. Segun-
do Dilma, o governo também 
pretende lançar um programa 
para desburocratizar a relação 
do Estado com as empresas e 
os cidadãos. Essas propostas 
haviam sido anunciadas pelo 
ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, 
Armando Monteiro Neto, ao 

Na reunião com os 39 ministros, presidente destacou a necessidade de recuperar o crescimento

tomar posse.
Apesar das turbulências 

na economia internacional, 
Dilma disse que seu governo 
buscará manter o desenvol-
vimento econômico do Brasil. 
Ela defendeu a continuidade 
de políticas sociais com mu-
danças no campo econômico, 
para manter o aumento da 
renda e a criação de empre-
gos. “Precisamos de reequi-
líbrio fiscal para recuperar 
o crescimento da economia, 

garantindo a continuidade da 
criação de emprego e da ren-
da”, destacou.

Austeridade
Ao término da reunião, a 

presidente pediu austeridade 
nos gastos e ações para com-
bater a corrupção no governo. 
“Espero que enfrentem com 
firmeza todo e qualquer in-
dício de mau uso do dinheiro 
público.”

A presidente informou 

que enviará ao Congresso 
Nacional no próximo mês 
propostas para aperfeiçoar o 
processo de combate à cor-
rupção, conforme promes-
sa de campanha, “Seremos 
implacáveis no combate aos 
corruptores e aos corrup-
tos”, garantiu.

Dilma acrescentou que 
o governo estimulará o de-
bate sobre a reforma política 
ainda no primeiro semestre 
deste ano.

A Justiça Federal em 
Curitiba atualizou ontem 
para R$ 118 milhões o valor 
bloqueado nas contas pes-
soais e de investimentos de 
16 investigados e três em-
presas alvos da Operação 
Lava Jato.

No ano passado, por de-
terminação do juiz federal 
Sérgio Moro, responsável 
pelos processos decorrentes 

da operação, os ativos dos in-
vestigados foram bloqueados 
até o limite de R$ 20 milhões, 
de modo a garantir o ressar-
cimento em caso de condena-
ção pelos desvios em contra-
tos da Petrobras. 

A atualização dos valo-
res foi determinada pela juí-
za substituta Gabriela Hardt 
durante o recesso. A tabela 
servirá para que a liberação 
dos valores que ultrapassa-
ram o limite possa ser con-
cluída.

Por determinação da juí-
za, as contas de Ricardo Pes-
soa, diretor da empreiteira 
UTC, preso em novembro do 
ano passado, na sétima fase 
da operação, ficaram livres 
para movimentação dos ti-
tulares, sem prejuízo do blo-
queio de R$ 20 milhões.

Os advogados de Pessoa 
pediram à Justiça autoriza-
ção para que a esposa dele 
movimente a conta para 
pagar despesas pessoais da 
familia.

Justiça Federal atualiza valor 
bloqueado para R$ 118 milhões 

Luís Henrique Fanan assume
Ouvidoria-Geral da União

Atuação no Conselho de Ética 
será vitrine para Júlio Delgado

OPERAÇÃO LAVA JATO

André Richter
Repórter da Agência Brasil

O novo ouvidor-geral 
da União, Luís Henrique Fa-
nan, foi nomeado ontem em 
portaria publicada no Diá-
rio Oficial da União. Fanan 
substituirá José Elias Romão, 
que teve a exoneração pu-
blicada na edição de ontem. 
A nomeação é assinada pelo 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Aloizio Mercadante.

Ligada à Controladoria-

-Geral da União (CGU), a Ouvi-
doria-Geral é responsável por 
receber, examinar e encami-
nhar denúncias, reclamações, 
elogios, sugestões e pedidos 
de informação referentes a 
procedimentos e ações de 
agentes, órgãos e entidades 
do Executivo Federal.

O órgão também é res-
ponsável pela coordenação 
das ouvidorias do Governo 

Federal e pela elaboração de 
estatísticas sobre a avaliação 
dos serviços públicos presta-
dos pelo governo.

Com experiência no ser-
viço público, Fanan foi dire-
tor do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), diretor 
do Ministério do Turismo, 
secretário de Fazenda do 
Distrito Federal e assessor 
especial da Casa Civil.

A candidatura do depu-
tado Júlio Delgado (PSB-MG) 
à Presidência da Câmara, 
lançada no dia 17 dezembro, 
recebeu o apoio do PSDB, do 
PV e do PPS, além do próprio 
PSB. Mineiro de Juiz de Fora, 
o parlamentar teve atuação 
marcante no Conselho de Éti-
ca em episódios envolvendo 
denúncias de corrupção.

Delgado presidiu o Con-
selho de Ética durante as in-
vestigações contra José Dir-
ceu, em 2005. Favorável à 
cassação dos direitos políticos 
do ex-presidente do PT, o voto 
de Delgado influenciou o des-
fecho do caso mensalão.

No Conselho de Ética, 
Delgado também foi relator 
do processo contra o ex-petis-

ta André Vargas, em 2014, e 
apresentou parecer recomen-
dando sua cassação, depois 
confirmada pelo Plenário da 
Câmara.

Entre as prioridades de 
sua gestão, Júlio Delgado apon-
tou que “trabalhará para que 
o Parlamento seja respeitado 
e visto em pé de igualdade em 
relação aos demais poderes”.

Youssef admite 
ter pago propina 
a governo de 
Roseana Sarney

O doleiro Alberto Yous-
sef, preso na Operação Lava 
Jato, disse, em depoimen-
to de delação premiada, 
que pagou propina a João 
Abreu, chefe da Casa Civil 
da ex-governadora Roseana 
Sarney. Conforme Youssef, a 
“comissão” tinha por objeti-
vo favorecer a empreiteira 
UTC/Constran com a libe-
ração de um precatório de 
R$ 110 milhões, referente 
a obras de pavimentação da 
BR-230 na década de 1980.

O doleiro afirmou que 
a UTC tinha interesse em 
receber rapidamente o pre-
catório, que poderia levar 
anos para ser pago pelo 
governo. De acordo com o 
depoimento, ficou acertado 
que Abreu receberia R$ 3 
milhões dos R$ 10 milhões 
pagos pela empresa, cujo 
pagamento foi dividido em 
24 parcelas.

Youssef disse que, em 
2013, viajou a São Luís, 
em avião fretado, para le-
var uma parcela de R$ 1,4 
milhão ao ex-chefe da Casa 
Civil, mas foi preso pela Po-
lícia Federal antes de entre-
gar o dinheiro. Segundo ele, 
a outra  parte foi levada por 
Adarico Negromonte e Ra-
fael Ângulo, presos na Lava 
Jato por transportarem di-
nheiro a mando do doleiro. 
À Polícia Federal, o doleiro 
também declarou que não 
sabe se outras pessoas esta-
riam envolvidas no acordo.

Em mensagem de texto 
interceptada pela PF com 
autorização judicial, os di-
retores da UTC Walmir Pi-
nheiro e Augusto Cesar Ri-
beiro comemoraram com 
Youssef o fechamento do 
acordo para o pagamento 
das parcelas. A Agência Bra-
sil entrou em contato com a 
UTC e aguarda retorno. 

FOTO: Divulgação
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O segmento que mais deve 
oferecer empregos é o de 
alimentação fora do lar

CNC prevê a criação de 35,5 mil 
novos postos de trabalho no verão

O setor de turismo deve 
criar cerca de 35,5 mil pos-
tos de trabalho temporário 
neste verão em todo o país. 
A expectativa consta de es-
tudo divulgado ontem pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Segundo a entidade, o 
número representa aumento 
de 1,1% em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. A média salarial de 
admissão no setor avançou 
3,6% em relação a 2014 e 
deve chegar a R$ 1.150 no fi-
nal do ciclo de contratações.

O segmento que mais 
deve abrir postos de tra-
balho é o de alimentação 
fora do lar, que inclui bares 
e restaurantes e é respon-
sável por mais da metade 
(53,4%) das vagas criadas, o 
que equivale a 18,9 mil pos-
tos. Em seguida, vem o de 
hospedagem (pousadas, ho-
téis e similares), com 30,7% 
do total de empregos no tu-
rismo, no período, gerando 
10,9 mil vagas. A temporada 
do verão é responsável por 
72% da oferta anual de va-
gas temporárias abertas no 
turismo brasileiro, informa a 
pesquisa.

Para o economista da 
CNC Fabio Bentes, a desva-
lorização cambial diminuiu 
a procura por viagens inter-
nacionais, o que favoreceu 
o turismo interno, que tam-

bém sofreu com os efeitos da 
desaceleração econômica. “O 
menor crescimento do em-
prego e da renda nos últimos 
12 meses reduziu o ritmo de 
expansão real do setor de 
serviços turísticos, como os 
de alimentação e hospeda-
gem. Ao final de 2014 esses 
segmentos apuravam um ga-
nho de receita de 1,7%, con-
tra os 2,1% verificados em 
2013”, destacou.

O estudo feito pela Divi-
são Econômica da CNC traça 
um perfil da mão de obra no 
setor de turismo segundo a 
faixa etária e o grau de ins-
trução, lista os profissionais 
mais demandados e demons-
tra como está a ocupação no 
turismo segundo as regiões 
geográficas.

 A pesquisa demonstra, 
por exemplo, que o turismo 
tem uma porcentagem maior 
de trabalhadores com idade 
entre 18 e 24 anos (17,4%), 
em comparação com a mé-
dia do mercado de trabalho 
(16,2%). De acordo com a 
CNC, os profissionais do se-
tor têm se qualificado mais 
rapidamente que a média 
dos trabalhadores.

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Os empregos 

representam um

aumento de 1,1% 

em comparação 

com o mesmo 

período do ano 

passado

O ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, oficializou ontem, duran-
te reunião do Conselho Nacional 
de Saúde, as prioridades da pasta 
para a nova gestão. Segundo ele, 
as metas incluem a consolidação 
do Programa Mais Médicos e a 
ampliação de vagas para cursos de 
medicina, em parceria com o Mi-
nistério da Educação.

De acordo com Chioro, a ideia 
é fortalecer e qualificar a rede de 
atenção básica de saúde, princi-
palmente nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste. Segundo 
ele, o orçamento deste ano para 
o setor já prevê, por exemplo, re-
cursos para reforma, construção 
e ampliação de pelo menos  5 mil 
unidades básicas de saúde.

Outra proposta lembrada pelo 
ministro é a agenda de promoção 
à saúde, por meio de ações rela-
cionadas ao enfrentamento da 
obesidade, combate ao tabagis-
mo e à alimentação saudável. Aos 
conselheiros, Chioro reafirmou es-
tratégias já anunciadas para valo-
rização do parto normal na rede 
privada e também no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Conforme Arthur Chioro, o 
ministério enfrentará problemas 
como o aumento das internações 
e mortes provocadas por acidentes 
de trânsito e pela violência, “sem 
se descuidar do enfrentamento de 
situações endêmicas”, como den-

Chioro quer consolidar ‘Mais Médicos’
PRIoRIdAdES dA SAÚdE

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

gue, febre chikungunya e malária.
O ministro também citou a 

atenção hospitalar. Disse que é 
preciso uma política específica 
para unidades de pequeno porte. 
“Não cabe um único modelo”, dis-
se. Ele defendeu uma “agenda de 
desospitalização” para priorizar o 
tratamento humanizado em domi-
cílio no lugar de internações.

Chioro ressaltou a necessidade 

de um modelo de financiamento 
para a saúde pública. Ele garantiu 
que, em nenhum momento, mani-
festou apoio ao retorno da Contri-
buição Provisória sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF), mas não 
deixou claro o modelo de financia-
mento em que aposta.

“A sociedade brasileira terá de 
discutir quanto queremos financiar 
e quais as fontes”, acrescentou.

O ministro Arthur Chioro participou de reunião do Conselho Nacional de Saúde

FOTO: Reprodução/Internet

O presidente da Indo-
nésia, Joko Widodo, afirmou 
à rede CNN ontem que não 
pretende abolir a pena de 
morte em caso de tráfico de 
drogas, apesar da pressão da 
comunidade internacional.

Desde que assumiu o 
cargo, em outubro de 2014, 
seis prisioneiros foram exe-
cutados por fuzilamento, 
dentre eles dois estrangeiros 
- o brasileiro Marco Archer e 
um holandês.

O chefe de Estado indo-
nésio não acatou pedidos de 
clemência vindos das duas 
nações, o que motivou Brasil 
e Holanda a chamar de volta 
do país asiático seus embai-
xadores, em sinal diplomáti-
co de insatisfação. A Austrá-
lia ameaça fazer o mesmo 
se não for dada clemência a 
dois cidadãos seus que estão 
presos por tráfico.

“A Indonésia está em 
alerta para a urgência do 
combate às drogas, por isso 
precisamos de algo que seja 
firme e as nossas leis ainda 
permitem a pena de morte. 
Esse tipo de decisão cabe à 
corte judicial. É possível pedir 
anistia ao presidente, mas eu 
digo que não haverá anistia 
para traficantes”, afirmou Wi-
dodo, em entrevista dada em 
Jacarta, capital do país.

O presidente justificou 

sua posição alertando para as 
graves consequências do uso 
de entorpecentes em seu país.

“Imagine que todo dia 
50 pessoas morrem por cau-
sa do uso de drogas. Em um 
ano, são 1.800 pessoas que  
morrem por isso. Nós não va-
mos nos comprometer com 
traficantes. Sem compromis-
so”, sentenciou o mandatá-
rio, despreocupado com o 
descontentamento de outros 
países. “1.800 pessoas mor-
rem por ano por causa de 
narcóticos. Eu te pergunto, 
não é mais perigoso?”, ques-
tionou Widodo.

Entre 2009 e 2014, o 
único ano em que prisionei-
ros foram executados na In-
donésia foi em 2013, quando 
cinco mortes foram aplica-
das. A pena capital não era 
tão usada quanto em 2015 
desde 2008, quando dez pes-
soas foram mortas. Instru-
tor de voo, o carioca Marco 
Archer Cardoso Moreira foi 
preso em 2004 ao tentar in-
gressar em Jacarta com 13 
quilos de cocaína.

Após ver seu pedido 
de anistia para o brasileiro 
negado, a presidente Dilma 
Rousseff (PT) afirmou em 
nota estar “consternada e in-
dignada” e que o caso “afeta 
gravemente” a relação entre 
os países.

Indonésia vai manter 
as execuções de presos

GoVERno nÃo CEdE

Cidade do Mé-
xico (EFE) - As provas 
científicas e periciais 
confirmam “com ple-
nitude” que os 43 es-
tudantes desapareci-
dos no México desde 
o dia 26 de setembro 
foram assassinados e 
incinerados em um 
depósito de lixo do 
município de Cocula 
por membros do cri-
me organizado, disse 
ontem o procurador-
geral Jesús Murillo.

A partir de 487 
exames periciais, con-
trastados com os de-
poimentos dos 99 
detidos, Murillo con-
firmou que “ficou pro-
vado” de um modo 
“contundente” que os 
jovens foram seques-
trados, assassinados, 
incinerados e seus res-
tos foram jogados no 
Rio San Juan.  A infor-
mação foi confirmada 
em entrevista coletiva 
na capital mexicana 
um dia depois que se 
completassem quatro 
meses do desapareci-
mento. 

México 
confirma 
morte de 
43 alunos

Ansa - O arame farpado 
corre em volta do recinto 
e é interrompido por uma 
rampa abandonada, de onde 
se vê uma ferrovia que leva 
para dentro do local desola-
do, do terrível legado que se 
tornou o símbolo absoluto e 
mais potente do holocausto.

No campo de concentra-
ção de Auschwitz, a 60 quilô-
metros de Cracóvia, só a neve 
camufla a dor, quase inter-
rupta, de quem entrou ali. E 
ainda é possível ouvir de lon-
ge o barulho ensurdecedor do 
sino que toca no local.

Como há 70 anos, quando 
no dia 27 de janeiro de 1945 
as tropas soviéticas chegaram 
na cidade polonesa e libera-
ram aqueles que ainda esta-
vam vivos - apenas sete mil 
dos quatro milhões de prisio-
neiros - apareceu a maior e 
mais triste face do nazismo.

Há 15 anos, o dia 27 de 
janeiro foi declarado o “Dia da 
Memória das Vítimas do Ho-
locausto” para lembrar as víti-
mas dos campos de concentra-
ção. E em 2015, para lembrar 
os 70 anos dessa libertação, o 
presidente da Polônia, Bronis-
law Komorowski, delegações e 
representantes dos principais 
países europeus irão partici-
par de uma celebração oficial 
em frente à “Porta da Morte” 

de Auschwitz. Após o encontro, 
haverá uma homenagem às ví-
timas em frente ao memorial 
do bloco 21.

 Cerimônias
As cerimônias serão trans-

mitidas para todo o mundo e 
envolverão entidades, institui-
ções e escolas para mostrar o 
horror do holocausto, sobre-
tudo, para as nove gerações 
pós-guerra. Além disso, a ideia 
é recordar e dar testemunho ao 
mundo do quanto a memória e 
a consciência do extermínio 
servem de base para lutar con-
tra todas as formas de discri-
minação e de racismo.

Além da Polônia, diver-
sas manifestações, mostras, 
projeções e debates estão pro-
gramados para várias regiões 
do mundo. Recordar o horror 
para não repeti-lo. Visitar os 
principais campos de concen-
tração da Polônia - Auschwitz 
e Birkenau, os mais documen-
tados, e Chelmno e Bèlzec - é 
um momento para participar 
de maneira envolvente e emo-
cionante das comemorações 
de hoje. Todos os anos, mais 
de um milhão de pessoas pas-
sam pelas cancelas do campo 
de Auschwitz e, fazer isso nes-
te ano, tem um significado ain-
da maior. 

Muitas são as empresas e 

associações especializadas que 
organizam viagens guiadas à 
Polônia para que as pessoas 
conheçam a realidade daquela 
guerra. A partida, geralmente, 
é de Cracóvia onde uma pas-
sagem obrigatória é entrar no 
bairro judeu de Kazimierz e 
também o Museu Judeu. 

É possível também fazer 
a visita sozinho, com ônibus e 
trens que levam até a cidade, 
diretamente para o centro do 
campo de concentração. Na 
compra do ingresso, há tam-
bém um carro que leva os 
visitantes, gratuitamente, de 
Auschwitz para o campo de 
Birkenau (conhecido como 
Auschwitz II).

 Na realidade, o principal 
campo de concentração nazis-
ta é resultado da união de ou-
tros três locais com a mesma 
função: Auschwitz I, Birkenau 
(Brzezinka, em polonês) e Mo-
nowitz (Monowice) - além de 
outros pequenos campos. Ao 
todo, o complexo englobava 
45 quilômetros quadrados de 
torturas. Se o campo principal 
era para prender, sendo ativa-
do em 1940, Birkenau era só 
para o extermínio. Ali, morre-
ram mais de 1,1 milhão de pes-
soas entre judeus, poloneses, 
prisioneiros de guerra, homos-
sexuais, opositores políticos e 
ciganos de toda a Europa.

Auschwitz lembra a crueldade 
nazista no Dia da Memória

70 AnoS do HoLoCAuSTo
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no MInAS TÊnIS CLUBE

Kaio busca vaga olímpica
Paraibano fecha contrato com 
clube mineiro e sonha com 
as olimpíadas Rio 2016

Página 22

FPF programa mais 
uma vez rodada dupla 
no Estádio Almeidão

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Fotos: Divulgação

O presidente do Auto Esporte, 
Wateau Rodrigues, declarou ontem 
que se o Miramar insistir em querer 
prejudicar o time que ele preside, por 
ter escalado o atleta Júnior Mandacaru, 
vai não só se defender no Tribunal de 
Justiça Desportiva, mas também acio-
nar o clube de Cabedelo na Justiça do 
Trabalho. Segundo o dirigente, o Mi-
ramar não pagou nenhum salário ao 
jogador e ainda o obrigou a assinar um 
termo dispensando a dívida e abdican-
do de todos os direitos para retornar 
ao Auto Esporte. O dirigente usou du-
ras palavras ao se referir ao presidente 
do Miramar, Ailton Brabo.

“Ele é um mau caráter e está 
usando o tapetão para tentar preju-
dicar o Auto Esporte, já que dentro de 
campo ele perdeu e será rebaixado. Se 
ele quer briga, então vamos brigar. Já 
estamos com nossa defesa pronta para 
o TJD e vamos acioná-lo também na 
Justiça Trabalhista por causa do que 
ele fez contra o nosso jogador”, disse 
Wateau, fazendo questão de afirmar 
que houve um acordo entre os clubes 
para se colocar atletas na primeira ro-
dada do campeonato, mesmo não re-
gistrados no BID da CBF, por causa do 
problema que a entidade maior do fu-
tebol brasileiro está enfrentando com 

o novo sistema de registro.
Segundo Wateau, o Auto Es-

porte ainda não foi indiciado e ele 
ainda não conhece o contrato entre 
o Miramar e o atleta, mas tem infor-
mações seguras de que o clube de 
Cabedelo não cumpriu nada do que 
está no contrato, e por isto o atleta 
não aguentou mais e pediu para sair, 
retornando ao clube de origem.

Já o presidente do Miramar, Ail-
ton Brabo, disse que tem em mãos 
um contrato de empréstimo assina-
do pelo próprio Junior Mandacaru, 
com validade até dezembro deste 
ano, e portanto ele não poderia jogar 
por outra agremiação. “O Auto Espor-
te já perdeu os 3 pontos contra o Sou-
sa, dentro de campo e agora perderá 
mais 3 pontos como punição, ficando 
com zero ponto ganho. Além do mais, 
vou conversar com o atleta e se não 
entrar num acordo, vou entrar na 
Justiça do Trabalho alegando aban-
dono de trabalho, livrando portanto 
o Miramar de pagar qualquer co-
brança efetuada pelo mesmo”, disse.

Júnior Mandacaru é atleta do 
Auto Esporte e foi emprestado ao Mi-
ramar para os jogos da Segunda Divi-
são, no ano passado. O atleta retornou 
ao Auto no início deste ano, alegando 
que não queria mais continuar no clu-
be de Cabedelo, porque estava sem 
receber salários e seus direitos.

O ano de 2015 poderá ser o 
ressurgimento do paraibano Kaio 
Márcio Almeida no cenário do des-
porto aquático nacional e interna-
cional. Há mais de dois anos dedi-
cando suas atividades apenas a sua 
escolinha de natação, em João Pes-
soa e, raras vezes, competindo pelo 
Esporte Clube Cabo Branco, em 
competições da região, ontem, ele 
divulgou ter fechado contrato com 
o Minas Tênis Clube. 

“Acho que realmente foi um 
presente para mim. Estava procu-
rando (um novo clube), pois aqui 
em João Pessoa é muito difícil con-
seguir um local a nível olímpico. 
Então, a gente tem que sair para 
buscar grandes resultados. Vou re-
presentar a Paraíba por onde quer 
que eu vá, mas treinando aqui era 
complicado”, disse Kaio Márcio. 

Honrando as cores do novo 
clube, Kaio Márcio vai em busca de 
novos ares para brigar pelo índice 

nas Olimpíadas de 2016 e disputar 
a competição pela quarta vez conse-
cutiva. Sua estreia como o mais novo 
atleta do Minas Tênis Clube será no 
mês de abril, durante o Troféu Maria 
Lenk, na Tijuca, no Rio de Janeiro.

Seu último clube de grande refe-
rência no cenário nacional foi o Flu-
minense-RJ. Desde 2012, Kaio Már-
cio estava treinando em João Pessoa. 
Mas decidiu deixar a cidade natal, 
mais uma vez, por não encontrar 
uma estrutura ideal para a prepara-
ção para os Jogos Olímpicos de 2016. 

Há três meses, o nadador pas-
sou por uma cirurgia no ombro 
direito, para reparar dois tendões 
que estavam prestes a se romper. 
Ele surpreendeu os médicos, pois 
o prazo para retomar as atividades 
era de seis meses e antes do previs-
to já está pronto para dar muitas 
braçadas, agora nas piscinas do Mi-
nas Tênis Clube. 

“Está muito boa a evolução e 
agora vou partir para os treinamen-
tos (na água), que começam nesta 
semana. Perdi um pouco de con-
dicionamento físico durante esse 
tempo. Fiquei com o braço comple-
tamente imobilizado e perdi massa 
muscular também, mas isso dá para 
recuperar rapidamente”, comentou. Nadador disse que em João Pessoa era difícil obter índice para as Olimpíadas

Júnior Mandacaru pertence ao Auto, mas estava emprestado ao Miramar

Foto: Marcos Russo

Treze dá início a 
venda de ingressos 
para estreia no 
Estadual 2015

Prefeitura confirma 
apoio financeiro ao 
Santa Cruz de Santa 
Rita no Paraibano

Reginaldo Júnior 
deverá desfalcar o 
Campinense diante 
do CSP, no Amigão

A partir de hoje, os torcedores 
podem trocar os cupons fiscais por in-
gressos do Programa Gol de Placa do 
Governo, para a estreia do Treze, no 
Estadual 2015, contra o Santa Cruz de 
Santa Rita, às 16h, no próximo domin-
go, no Estádio Presidente Vargas, em 
Campina Grande, pela terceira rodada 
da competição. Os locais disponíveis 
são a loja oficial do Galo e o próprio 
PV. Serão colocados à disposição dos 
torcedores 5 mil ingressos, sendo mil 
para as trocas e o restante para as 
vendas. Quem vai comprar, os preços 
serão R$ 16,00 (geral), R$ 30,00 (prin-
cipal) e R$ 50,00 (cadeiras). O objetivo 
da diretoria é reunir um grande públi-
co para o início da equipe rumo ao tí-
tulo paraibano. O presidente trezeano, 
Carlos Alberto Silva, mais conhecido 
como Bebeto, está confiante e ansioso 
que os galistas lotarão o Presidente 
Vargas para incentivar o time na briga 
pela primeira vitória no Paraibano.

O diretor de futebol do Santa 
Cruz, César Wellington, afirmou que 
a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
continuará ajudando o time no Es-
tadual/2015. O acordo ocorreu on-
tem, durante reunião entre o prefei-
to Reginaldo Pereira e os dirigentes 
da Cobra Coral, onde a paz voltou a 
reinar entre as duas partes. Para Cé-
sar, que não quis comentar os valo-
res que o gestor passará para o clu-
be, o diálogo foi fundamental para 
que o representante canavieiro não 
dispensasse os jogadores contrata-
dos e a comissão técnica. “Mostra-
mos ao prefeito que sem o apoio da 
edilidade a situação seria pior, onde 
teríamos que dispensar os contrata-
dos e formar um time da base para 
competir. Graças a Deus tudo foi so-
lucionado e a Cobra vai firme e forte 
em busca das vitórias”, avaliou.

Na reta final da estreia no Parai-
bano, marcado para o domingo (1º), 
às 16h, diante do CSP, no Amigão, o 
Campinense pode ter uma baixa no 
time que vem jogando. Trata-se do 
atacante Reginaldo Junior, que sofreu 
um estiramento muscular na coxa es-
querda e pode desfalcar o Rubrone-
gro no desafio inicial. O atleta foi sub-
metido a um exame de imagem que 
vai apontar a gravidade da lesão, que 
ocorreu na derrota para o Santa Cru-
z-PE (3 a 0), no último domingo, no 
Estádio do Arruda. Caso seja vetado, 
a opção fica por conta de William que 
vinha atuando nas partidas de pre-
paração da equipe para a estreia no 
Estadual. Na avaliação do treinador 
Francisco Diá, uma péssima notícia 
para quem acreditava contar com a 
força máxima para o primeiro com-
promisso no Paraibano.

Presidentes trocam “farpas” por jogador

Expectativa de bom público na estreia

BAIXARIA

BoTAFoGo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Até o próximo sábado, ao meio 
dia, os torcedores podem adquirir 
os ingressos antecipados para o 
jogo de estreia do Botafogo, contra 
o Miramar de Cabedelo, às 18h, no 
Estádio Almeidão, pela terceira ro-
dada do Estadual. Os valores são 
R$ 20,00 (inteira) e 10,00 (meia) 
na geral, R$ 30,00 (inteira) e 15,00 
(meia) na arquibancada, enquanto 
nas cadeiras R$ 40,00. As vendas 
acontecem nas lojas oficiais do Belo, 

em Mangabeira e Tambaú. Na próxi-
ma sexta-feira, das 9 às 17h, no lado 
sombra do Almeidão, será a vez da 
troca de cupons fiscais por ingres-
sos do Programa Gol de Placa do Go-
verno do Estado. 

A expectativa dos dirigentes 
alvinegros é levar um grande nú-
mero de torcedores ao campo para 
prestigiar a estreia do time no Es-
tadual. De acordo com o presiden-
te Guilherme Novinho, o clima e o 
momento que passa o Botafogo é o 
melhor possível para que o torcedor 
venha incentivar e ajudar a direto-

ria nas despesas do clube. 
“Montamos um time forte, guer-

reiro e vencedor em busca dos títulos 
que a torcida tanta deseja. A torcida 
tem que ser nossa aliada para que 
possamos caminhar juntos em busca 
de objetivos”, comentou o presidente. 

No treino técnico realizado 
ontem, na Maravilha do Contor-
no, no Cristo Redentor, o treinador 
Marcelo Vilar colocou em campo a 
mesma equipe que começou a par-
tida contra o Alecrim-RN. No último 
compromisso do grupo na fase pre-
paratória, o Belo goleou o time po-

tiguar (6 a 0), no último sábado, no 
Estádio Almeidão. 

“Os jogadores estiveram bem 
e conseguiram colocar na prática 
o esquema que deveremos adotar 
nas competições. Vamos em busca 
de vencer a primeira no Paraibano”, 
observou o treinador.

Até a estreia, a equipe fará trei-
nos nos dois turnos. Vilar está oti-
mista para a partida e pelo trabalho 
que tem realizado junto aos seus 
comandados, bem como a boa pré-
temporada realizada, dá para o Bo-
tafogo estrear com uma vitória.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



Rodada dupla no Almeidão é o 
destaque dos jogos no Paraibano
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Miramar e Santa Cruz vão 
jogar às 18h15 e CSP e 
Sousa a partir das 20h30

Curtas

Mundial de Rugby
será em Barueri

Juliana é a melhor
do mundo no vôlei

Conselho quer nova 
eleição para Copa

Globetrotters e
mais um recorde

JudoCas BRasileiRos são CaMpeões Mundiais suB-21

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, Barueri-SP 
será a capital mundial do rúgby. A cidade 
recebe pelo segundo ano o Super Desafio 
BRA de Rugby 7’s, a segunda etapa fixa da 
Série Mundial de Rugby Sevens Feminino, 
envolvendo as 12 melhores seleções da 
modalidade, que em 2016 fará parte do 
programa dos Jogos Olímpicos

A campeã do Circuito Mundial de 
Vôlei de Praia Juliana, recebeu o título de 
atleta do ano pela segunda vez e também 
foi eleita, ao lado de Maria Elisa, a melhor 
dupla de 2014. “Estou muito realizada. 
Como fiquei um ano parada, voltar e ter 
o reconhecimento dos atletas, dos meus 
adversários, é muito gratificante. 

Famosos pelas exibições 
descontraídas em diversos países, os 
jogadores do Harlem Globetrotters são 
conhecidos também pelas diversas quebras 
de recordes no basquete. E, mais uma vez, 
não foi diferente. No último domingo, no 
ginásio do Phoenix Suns, Big Easy Lofton 
bateu o recorde de arremesso gancho mais 
distante. Ele acertou a cesta após arremessar 
a bola à uma distância de 18,69m.

Aequipe brasileira de judô teve três atletas vencedores na segunda etapa do Circuito Mundial Júnior 2015. Aléxia Castilhos 
(63kg), Daniel Cargnin (66kg) e Nathália Mercadante (48kg), que recebem o incentivo do Bolsa-Atleta do Ministério do 
Esporte, subiram no lugar mais alto do pódio, na disputa realizada na cidade de Ponce, em Porto Rico no último domingo. Eles 

haviam conquistado o primeiro lugar também na etapa inicial, sediada pela República Dominicana. As lutas fecharam a jornada das 
duas primeiras etapas do Circuito Mundial Júnior 2015. Os atletas seguiram direto para o Rio de Janeiro, onde se juntarram, ontem, 
aos companheiros da base e da seleção principal para o Treinamento Internacional de Campo de Saquarema

A Comissão de Cultura, Ciência, 
Educação e Mídia da Assembleia Parlamentar 
do Conselho da Europa pedirá a Fifa que seja 
reaberto o processo de escolha da sede da 
Copa do Mundo de 2022, que teve como 
vencedor o Catar. O anteprojeto foi aprovado 
por unanimidade na comissão, e será 
debatido e votado em sessão plenária em 
abril, que terá a presença do presidente da 
Fifa, o suíço Joseph Blatter.

Chineses querem os 
atletas sem pressão

A entidade que regulamenta os 
esportes na China se comprometeu a aban-
donar a obsessão da nação por medalhas de 
ouro, depois que o órgão do Partido Comu-
nista encarregado de combater a corrupção 
alertou para os prejuízos da combinação 
de resultados e da trapaça nos esportes.
Muitos chineses relacionam os escândalos 
nos esportes na China à busca de medalhas 
a todo custo, e criticam o sistema por impor 
muita pressão sobre os atletas em um 
modelo desportivo rígido, no estilo soviético. 
A Administração Geral do Esporte da China 
disse que o desejo por medalhas de ouro faz 
com que "um pequeno número de atletas 
e treinadores passe por cima de tudo para 
alcançar bons resultados nas competições". 
"A busca ilegal, sem escrúpulos e fraudu-
lenta de medalhas de ouro não só distorce o 
espírito do esporte, mas também prejudica o 
desenvolvimento da carreira e os interesses 
nacionais”, disse a agência em comunicado 
divulgado na última segunda-feira.

Uma nova rodada dupla 
no Almeidão dará sequência 
ao Estadual, hoje, com a rea-
lização de duas partidas pela 
terceira rodada da disputa. Na 
preliminar, às 18h15, atuam 
Miramar de Cabedelo x Santa 
Cruz de Santa Rita, enquanto 
na principal, às 20h30, jogam 
Centro Sportivo Paraibano 
(CSP) e Sousa. No primeiro 
confronto o Tubarão do Porto 
busca a reabilitação da der-
rota na estreia para o Auto 
Esporte (2 a 1), no último 
domingo, no Almeidão. Ape-
sar do problema na falta de 
jogadores no grupo o treina-
dor Givanildo Silva, acredita 
que o time possa melhorar no 
decorrer do desafio.

“Cada jogo é uma histó-
ria e a disputa está apenas 
começando para o Miramar. 
Acredito que possamos 
evoluir e dar muito traba-
lho aos concorrentes”, dis-
se. Motivado pela vitória 
contra o Atlético de Caja-
zeiras (1 a 0) o Santa Cruz 
chega com moral para obter 
mais três pontos e ficar pró-
ximo aos primeiros coloca-
dos. O técnico Mirandinha 
exigirá mais do Tricolor que 
não teve um bom desempe-

Jogadores do Auto em treino puxado antes do embarque da delegação para cumprir jogo hoje na cidade de Cajazeiras contra o Atlético

FoTo: ortilo antonio

nho na partida anterior, com 
os jogadores não rendendo o 
esperado. “Temos que mudar 
a situação se quisermos me-
lhorar na competição. É um 
jogo chave para se aproximar 
dos líderes”, avaliou.

Na partida principal, duas 
equipes que não sabem o que 
é derrota. Líder da competi-
ção, com aproveitamento de 
100%, o Sousa vem de vitória, 
contra o Auto Esporte (1 a 0) 
e Lucena (2 a 1), ambos no 
Marizão. Pelo lado do Tigre 
a estreia vitoriosa diante do 
Santa Cruz de Santa Rita (2 
a 0), no Almeidão. Jogos dos 
invictos, com o Dinossauro 
defendendo a liderança iso-
lada do Paraibano, com seis 
pontos ganhos, contra três 
do adversário. O treinador 
do Azulão, Tazinho, espera 
contar com o reforço do ata-
cante Carlos Caaporã. "Trata-
se de um jogador que faz a 
diferença e  será importante 
a sua presença. Acredito que 
será uma partida aberta, com 
as duas equipes buscando os 
três pontos", comentou. 

Pelo lado do Sousa, Pe-
drinho Albuquerque, deseja 
manter a mesma garra e de-
terminação da partida ante-
rior quando virou o placar. 
"Quero manter o nível técnico, 
diante de um adversário arru-
mado e perigoso quando joga 
em seus domínios", frisou. 

Auto joga em Cajazeiras
O Atlético de Cajazeiras 

faz o primeiro jogo em seus 
domínios, hoje, às 20h30, con-
tra o Auto Esporte, no Estádio 
Perpetão, pela terceira rodada 
do Estadual. O time da casa 
vem de duas derrotas - con-
tra o CSP (2 a 0) e Santa Cruz 
de Santa Rita (1 a 0) - e tem 
a obrigação de conseguir a 
reabilitação. Satisfeito pelas 
contratações de Alisson (za-
gueiro), Cleitinho e Juninho 
(meias) e França (atacan-
te), o comandante do Tro-
vão Azul, Tassiano Gadelha, 
espera um time mais forte 
e competente nas finaliza-
ções. “Criamos várias joga-
das, mas na hora de marcar 
perdemos as chances de 

gols. Com as aquisições po-
demos ter mais qualidade 
para obter a reabilitação”, 
avaliou. 

Motivado pela vitória 
contra o Miramar (2 a 1) o 
treinador do Auto Esporte, 
Jazon Vieira, deseja vencer a 
primeira fora de casa. O téc-
nico não poderá contar com 
os novos reforços Gessé (go-
leiro), Alenilson (zagueiro), 
e Rogerinho (lateral esquer-
do). Já Rafael Freitas (ata-
cante) está liberado para jo-
gar. “São peças que chegam 
em boa hora no momento 
que o time começa a reagir. 
Tentaremos vencer a pri-
meira fora de João Pessoa”, 
disse Jazon. 

A média de público nos jogos 
do Campeonato Paraibano vem 
caindo, apesar do Programa "Gol 
de Placa" da Secretaria da Juven-
tude, Esporte e Lazer do Governo 
do Estado da Paraíba. Na primeira 
rodada, o público das 3 partidas 
realizadas somou 5.771 pagantes, 
o que proporcionou uma renda de 
R$ 114.580,00. A média foi de 1.923 
pagantes por jogo, e uma renda 
de R$ 38.193,00 por partida. Na se-
gunda rodada, o total de público 
nos três jogos disputados somou 
5.210 para um total arrecado de R$ 
51.830,00. A média de público nos 
3 jogos da segunda rodada foi de 
1.736 pagantes, para uma renda 
média de R$ 17.276,00. Os dados 
são oficiais publicados no site da Fe-
deração Paraibana de Futebol.

Para se ter uma ideia da força 
do "Gol de Placa",  dos 5.771 pa-
gantes dos jogos da primeira roda-
da, apenas 210 não entraram com 
ingressos adquiridos através do uso 

Cai público nos jogos da segunda rodada
ESTADUAL DE 2015

de notas fiscais, como determina o 
programa. Na segunda rodada, o 
panorama mudou um pouco, mas 
continuou sendo predominante 
os ingressos adquiridos através do 
programa. Dos 5.210 presentes nos 
estádios, apenas 210 pagaram do 
próprio bolso para assistir os jogos.

Segundo os dados da FPF, o 

jogo de maior renda e público até 
agora no campeonato aconteceu 
na primeira rodada em Sousa,no Es-
tádio Marizão, entre Sousa e Auto 
Esporte. O jogo, que terminou com 
o placar de 1 a 0 para o time da casa, 
teve um público de 2.562 pagantes, 
o que proporcionou uma renda de 
R$ 50.760,00. Já a partida de menor 
público até aqui no campeonato 
aconteceu na segunda rodada, en-
tre Santa Cruz e Atlético de Cajazei-
ras, disputado no último domingo, 
no Estádio Almeidão. O jogo ter-
minou com a vitória do Tricolor de 
Santa Rita pelo placar de 1 a 0, e o 
público foi de apenas 565 pagantes 
para uma renda de R$ 5.650,00.

A expectativa agora é pelo au-
mento do público, e consequen-
temente, das rendas, a partir da 
quarta rodada, no próximo final de 
semana. É que a partir daí, estrearão 
na competição os clubes considera-
dos grandes do futebol paraibano: 
Botafogo, Campinense e Treze. 

FoTo: Reprodução/Blog do Garotão

A maior renda aconteceu no Marizão 
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Programa cresce e ajuda os clubes
sócio-torcedor
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Internacional-RS já é o 
sexto no mundo em
número de associados

richarlyson assina
com a chapecoense

Assessor envolve 
Messi em escândalo

A diretoria da Chapecoense 
confirmou, na manhã de ontem, a 
contratação de Richarlyson, de 32 anos. 
O jogador, que disputou o Campeonato 
Brasileiro pelo Vitória, que acabou 
rebaixado à Série B, voltou atrás da ideia 
de se aposentar, a qual, já havia colocado 
em prática. O vínculo deverá ter duração 
de um ano. 

O volante, inclusive, na noite da 
última quinta-feira, havia estreado pela 
equipe de vôlei de Taquarituba, em partida 
contra o Santa Cruz do Rio Pardo. Na nota 
divulgada em seu site, a Chapecoense 
enaltece algumas caracterícas de 
Richarlyson como precisão no passe, 
velocidade e liderança.  

Conforme informação do repórter 
Giovani Martinello da Rádio Super 
Condá, conversas com o treinador da 
Chapecoense Vinícius Eutrópio, foram 
decisivas para demover o jogador da ideia 
de deixar o futebol.

Revelado no Fortaleza, Richarlyson 
ganhou destaque no São Paulo, onde 
ganhou três títulos do Campeonato 
Brasileiro e, principalmente, o Mundial 
de Clubes de 2005. Do Morumbi, o 
jogador se transferiu para o Atlético-MG. 
No Galo, participou das conquistas do 
bicampeonato mineiro de 2012 e 2013, 
quando também foi campeão da Copa 
Libertadores da América.

O jornal espanhol “El Pais” destacou 
na edição de ontem que o argentino 
Guillermo Marín, o assessor do jogador 
Lionel Messi, admitiu em depoimento à 
Polícia Civil espanhola desvio de dinheiro em 
jogos beneficentes organizados entre 2012 
e 2013 com a imagem do camisa 10 do 
Barcelona.

A informação do jornal é de que o 
agente informou que a fundação de Messi 
recebeu U$ 300 mil (cerca de R$ 800 mil) 
por seis jogos realizados no período. A 
transferência do dinheiro foi feita a paraísos 
fiscais como Curaçao (Sudeste do Caribe) e 
Hong Kong (China), e assim, deixou a família 
do jogador isenta de impostos na Espanha 
por conta do ganho.

Os jogos em que Lionel Messi 
estaria beneficiado com dinheiro lavado 
foram disputados em Cancun (México), 
Bogotá (Colômbia), Miami (EUA), Medellín 
(Colômbia), Lima (Peru) e Chicago (Estados 
Unidos).

Guillermo Marín é o representante 
da empresa Imagen Deportiva e amigo 
do pai de Messi. O jogador já garantiu à 
Guarda Civil que o conhece desde 2006 
e que é a pessoa que se encarregou de 
coordenar as partidas realizadas no Peru, 
Colômbia, México.

Fotos: reprodução

Para quem sofre do coração, surpresas 
levam a óbito. Já vimos muitas pessoas não 
suportarem tanta emoção e ir para o mundo de 
“pés juntos”. Talvez o pensamento se enquadre 
nos que integram a diretoria do Sindicato dos 
Árbitros da Paraíba, principalmente ao seu 
recém-eleito presidente, Genildo Januário que, 
diga-se de passagem, garante que este será o 
seu último mandato, porém, depois dos aconte-
cimentos ocorridos na Federação Paraibana de 
Futebol (FPF), no ano passado, quando a Justiça 
teve que intervir, realizando uma eleição demo-
crática, o presidente do sindicato já tende em 
pensar duas vezes sobre sua  saída da entidade.

O problema é que Genildo Januário, por 
muitos anos ferrenho seguidor da então presi-
dente da FPF Rosilene de Araújo Gomes, se viu 
frustrado este ano, depois que o colégio eleitoral 
da FPF elegeu Amandeu Rodrigues e Nosman 
Barreiro como presidente e vice-presidente da 
federação, respectivamente. Para a surpresa de 
Genildo Januário, uma Comissão de Arbitragem 
nomeada com José Renato e Severino Lemos, 
sem, sequer, um representante do Sindicato dos 
Árbitros da Paraíba. Acredite, não tenho procu-
ração para defender ninguém, um lapso total 
daqueles dirigentes que falam em mudanças no 
nosso futebol.

No entanto, ficam os questionamentos: 
qual a importância de um sindicato de tama-
nho porte no cenário esportivo paraibano, 
quando, sequer, é chamado para discutir a 
formação de uma Comissão de Arbitragem 
Estadual? E o porque da falta de consideração 
aquele que por mais de duas décadas sempre 
esteve presente ao lado da pessoa que co-
mandou os destinos do futebol paraibano? Na 
verdade, volto a crer, houve mesmo foi uma 
falta de “respeito” com a entidade classista, 
afinal, ao longo dos anos, os profissionais que 
integram a arbitragem do Estado sempre vesti-
ram a camisa e hoje se vêm aquém do que são 

capazes de representar.
Até poucos mais de quinze dias antes das 

eleições para a FPF, que ocorreram no dia 12 
de dezembro passado, a paz reinava entre o 
sindicato e gestores que passaram pela Federa-
ção Paraibana de Futebol, porém, hoje, parece 
até que o sindicato não tem tanta importância 
assim para com o desporto. Alguma coisa está 
errada. Basta ver a formação da Comissão de 
Arbitragem sem que haja um representante 
da entidade. Também, me desculpe o Genildo 
Januário, não é obrigado constar na comissão 
um representante de classe, mas, para o bom 
convívio, acho até que seria o óbvio.

A (in) significância do Sindicato dos Árbitros

Marcos Lima marcosauniao@gmail.com

O Programa de Sócio-Tor-
cedor é o assunto do momen-
to no futebol brasileiro e vêm 
se transformando em uma im-
portante fonte de renda para 
os clubes do país. E alguns 
desses clubes já estão se co-
locando entre os maiores do 
mundo em número de asso-
ciados. É o que aponta levan-
tamento feito pelo Movimento 
por um Futebol Melhor, que 
consultou as equipes com os 
mais importantes programas 
de associados.

Com 129 mil sócios, o 
Internacional é hoje o maior 
do Brasil e o sexto no ranking 
mundial. O líder é o Benfica 
(270 mil), seguido por Bayern 
de Munique (238 mil), Arse-
nal (225 mil), Real Madrid 
(206.500) e Barcelona (154 
mil).

O Palmeiras, com forte 
crescimento nos últimos me-
ses, caminha para entrar no 
Top 10. O Alviverde, com qua-
se 82 mil sócios-torcedores, 
já é o 11º colocado, atrás do 
Manchester United, com 100 
mil associados.

“Os clubes brasileiros 
descobriram o potencial do 
sócio-torcedor. O clube ga-
nha em receita e, ao mesmo 
tempo, passa a oferecer be-
nefícios aos sócios, que rece-
bem um tratamento especial. 
Não se trata apenas de dar 

vantagens em ingressos, mas 
de uma relação muito mais 
intensa com o torcedor, que 
passa a ter benefícios exclusi-
vos e descontos em produtos. 
Isso explica a explosão do só-
cio-torcedor no futebol bra-
sileiro” afirma Pedro Tren-
grouse, professor da FGV.

Não é apenas as vanta-
gens na compra de ingressos 
que atraem os sócios-torce-
dores. No Brasil, o Movimen-

to já oferece centenas de des-
contos aos sócios-torcedores, 
que chegam a superar o valor 
das mensalidades.

Em dois anos, o progra-
ma já concedeu mais de R$ 
50 milhões em descontos a 
mais de 830 mil sócios-tor-
cedores no Brasil. Neste pe-
ríodo, o futebol brasileiro re-
gistrou um aumento de 350 
mil novos sócios-torcedores, 
que geraram uma receita adi-

cional aos clubes de R$ 150 
milhões.

No exterior, a rede de 
vantagens é o sucesso do clu-
be com mais sócios no mundo. 
Para angariar e fidelizar seus 
sócios-torcedores, o Benfica 
oferece uma gama gigantesca 
de produtos aos seus filiados, 
que vão desde desconto em 
postos de gasolina até servi-
ços funerários. Por essa razão, 
o clube português se tornou 

referência para as equipes 
brasileiras. Como o Flamengo, 
que no ano passado mandou 
uma comitiva a Lisboa para 
conhecer o programa do clu-
be. Atualmente, o Benfica tem 
hoje a maior relação no núme-
ro de torcedores que se torna-
ram sócios: 4%. No Brasil, o 
clube com o maior índice é o 
Internacional, com 2,2% de 
sua torcida como sócios-tor-
cedores.

Sport-PE mantém a base para buscar o bicampeonato
Terça-feira, dia 3 de fe-

vereiro de 2015, é a data 
marcada para rolar a bola na 
Copa do Nordeste deste ano. 
Em 2014, comandados pelo 
técnico Eduardo Baptista e 
com um inspirado Neto Baia-
no, o Sport Recife levantou 
a taça após dois confrontos 
com o Ceará. Em casa, 2 a 0 
para o Rubro-Negro pernam-
bucano. No jogo de volta, o 
empate em 1 a 1 deu o título 
para o Sport.

Para este ano, a diretoria 
manteve o comandante cam-
peão de 2014 - eleito o me-
lhor técnico daquela edição 
- e também a base da equipe. 
Não era para menos, afinal de 
contas, foram seis leoninos 
escolhidos para a seleção da 
Copa do Nordeste 2014. Des-
tes, quatro seguem na equipe: 
o goleiro Magrão, o capitão 
Durval, o lateral esquerdo e 
revelação da última dispu-
ta Renê e o volante Rithely. 
Entre os reforços, o princi-
pal nome é o do meia Diego 

COPA DO NORDESTE

Souza, que chegou a disputar 
o Campeonato Brasileiro do 
ano passado pela equipe.

“É muito bom iniciar o 
ano assim. Os poucos atletas 
que chegaram já estão adap-
tados ao nosso convívio” co-

mentou o capitão Durval em 
entrevista ao site da CBF.

Uma curiosidade para 
este ano no Sport é o projeto 
“Flâmula da paz”, que come-
çou durante a pré-temporada 
da equipe. Em todos os jogos 

do Leão em 2015, o capitão 
da equipe entrará em campo 
com uma flâmula e os dizeres 
“Por um futebol de paz”. 

Nesta edição da Copa do 
Nordeste, o atual campeão 
iniciará sua caminhada pela 

defesa do título no dia 4 de 
fevereiro. O Sport enfrentará 
o Sampaio Corrêa-MA fora 
de casa, no Castelão, em São 
Luís, às 22h20. O jogo é váli-
do pelo Grupo B da compe-
tição.

Curtas

O Programa de Sócio-Torcedor virou mania nacional e os torcedores ganham muitas vantagens, daí o sucesso no Internacional

O Sport Recife, que ganhou o título em 2014, é um dos favoritos na competição. O Leão estreia em São Luís contra o Sampaio
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Titulo: DUP VEN MER IND  R$690,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005689
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.375,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005727
Responsavel.: MEGA DISTRIBUIDORA DE COSME-
TICOS LT
CPF/CNPJ: 012272773/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$614,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004797
Responsavel.: MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 000227784-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$186,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003687
Responsavel.: MARCIONILA FERNANDES
CPF/CNPJ: 131374254-68
Titulo: IND CONDOMINIOR$290,33
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTAVISTA
Protocolo: 2015 - 005327
Responsavel.: MARCIONILA FERNANDES
CPF/CNPJ: 131374254-68
Titulo: IND CONDOMINIOR$290,33
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTAVISTA
Protocolo: 2015 - 005325
Responsavel.: MARCIONILA FERNANDES
CPF/CNPJ: 131374254-68
Titulo: IND CONDOMINIOR$290,33
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTAVISTA
Protocolo: 2015 - 005326
Responsavel.: PAULO FLORIANO RODRIGUES JUNIOR
CPF/CNPJ: 016526026/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$325,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004634
Responsavel.: PAULO CARLOS DANTAS
CPF/CNPJ: 789779594-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$213,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005442
Responsavel.: SILVANEIDE PIRES DE SOUSA ME
CPF/CNPJ: 001202893/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$346,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004250
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 009243105/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.979,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005746
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$247,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005545
Responsavel.: UTILAR UTILIDADES DO LAR LTDA
CPF/CNPJ: 005743970/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.467,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003858
Responsavel.: WAGNER V. SARAIVA
CPF/CNPJ: 020378444-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.620,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005735
Responsavel.: VANDA MARIA MOREIRA SA ME
CPF/CNPJ: 015271165/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.252,20
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005630

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,  28/01/2015
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.: APOGEE COM. DE CALC. E CONF. 
LTDA E
CPF/CNPJ: 008046287/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.020,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005403
Responsavel.: APOGEE COM. DE CALC. E CONF. 
LTDA E
CPF/CNPJ: 008046287/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.020,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005404
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.090,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005529
Responsavel.: BLOCO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 012306257/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$308,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004632
Responsavel.: BEZERRA DO VALLE CONFECCOES 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 013963799/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.428,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004487
Responsavel.: DOUGLAS PERREIRA DE MOURA
CPF/CNPJ: 237692974-15
Titulo: DUP PRES SER IN  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003474
Responsavel.: EDUARDO AUGUSTO PAIVA GALVAO
CPF/CNPJ: 826758134-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004626
Responsavel.: EDNALDO ALMEIDA MACIEL - ME
CPF/CNPJ: 001327112/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$751,23
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005475
Responsavel.: FAZ COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ: 006227464/0001-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$241,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004066
Responsavel.: GEFFERSON JERONIMO ARAUJO - ME
CPF/CNPJ: 013656383/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$462,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002292
Responsavel.: JOANA DAC DA SILVA FREIRE ME
CPF/CNPJ: 019046140/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$469,68
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004223
Responsavel.: JOSINALVA BATISTA PORTO
CPF/CNPJ: 753492644-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005614
Responsavel.: KLEBER DE MARTINS LORDAO
CPF/CNPJ: 132255614-87
Titulo: IND CONDOMINIOR$290,33
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTAVISTA
Protocolo: 2015 - 005332
Responsavel.: KALYANE SIMONE DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ: 018323940/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$471,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004433
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04

Titulo: DUP VEN MER IND  R$282,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004408
Responsavel.: DOM COMUNICACAO E MARKETNG 
LTDA EPP
CPF/CNPJ: 014040855/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$864,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004122
Responsavel.: EL TIMANI CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO
CPF/CNPJ: 012704776/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,78
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 - 003209
Responsavel.: JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 032381244-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004379
Responsavel.: MARIA LUCINDA FERREIRA DO 
NASCIMENT
CPF/CNPJ: 012761627/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$151,05
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005558
Responsavel.: MT PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 013814845/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004629
Responsavel.: NORTBRASIL ENGENHARIA E MEIO 
AMBIEN
CPF/CNPJ: 015534559/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$571,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002808
Responsavel.: RAFAEL MIRANDA DE SA BRAGA
CPF/CNPJ: 014706546/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$175,18
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005559
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES 
MELO
CPF/CNPJ: 013076084/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.359,12
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004970
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/01/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AGNELO FRANCISCO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 017429482/0001-00
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 85,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005600
Responsavel.: ANDRE YALLE CAVALCANTI BAR-
BOSA ME
CPF/CNPJ: 015227537/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.181,07
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003618
Responsavel.: ANGELITA ANTONIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 977869694-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 69,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004347
Responsavel.: BENJAMIM FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ: 854214484-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$313,33
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 - 004552
Responsavel.: BRA LIO SILVEIRA SUCUPIRA DA COSTA
CPF/CNPJ: 082459364-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$710,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002553
Responsavel.: CARMEM KAMILA DE SOUZA GADE-
LHA VELO
CPF/CNPJ: 014595142/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$472,31
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 - 000748
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.308,09
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 - 004753
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA L
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.286,88
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004859
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA L
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.426,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004860
Responsavel.: COND. RESID. VISCONDE DE CAIRU
CPF/CNPJ: 009042471/0001-37

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

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

Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 14:30 horas do dia 09 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de materiais de expediente diversos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste 
município.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 28 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução dos diversos 

serviços de conclusão de: Urbanização e calçamento do entorno da PB-004; Drenagem pluvial do 
início da Rua Dr. João da Mata; melhorias da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo; Ampliação 
do Mercado de Artesanato; Reforma ampliação e melhorias no Mercado Público da Cidade e a 
Construção de um Quiosque.

CLASSIFICAÇÕ FINAL:
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
BRSMAR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO - Valor: R$ 1.259.879,54.
LICITANTE DESCLASSIFICADO:
CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 26 de Janeiro de 2015

JOSÉ CEZAR DE OLIVEIRA FILHO
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Considerando que a empresa licitante deixou de apresentar documentação exigida no edital;
Torna público, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Estudante Elio-

mar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, que a licitação de modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS POR 
ITEM, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COM-
BISTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ÓLEO EM GERAL, foi considerada fracassada. Fundamentação 
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) 3375434., Email: licitacao@
pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 27 de janeiro de 2015.
YANNA MARIA DE MEDEIROS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de 01 Escola 
de Ensino Fundamental Rural com 06 Salas de Aula na localidade “Distrito de Tanques” município 
de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 29838/2014/FNDE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 27 de Janeiro de 2015

JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de 01 
Escola de Ensino Fundamental Rural com 04 Salas de Aula na localidade “Sítio Garrancho” município 
de Poço Dantas, Estado da Paraíba - TC Nº 32259/2014/FNDE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 27 de Janeiro de 2015

JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE
Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2014
OBJETO: Contratação de empresa para construção do Açude Público São José, no município 

de Cachoeira dos Índios.
LICITANTE HABILITADO:
- CONSERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inabilitada por  não atender os itens 8.2.3 

(insuficiente), 8.2.4(vencida), 8.2.6 (FGTS – vencida); 8.3.1, 6.6.4 atende em parte,  8.2.13, 8.3.2.  
AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA-EPP, inabilitada nos itens  8.2.2 
ilegível, 6.6.4 atende em parte.  ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, inabilitada nos itens 8.2.14 
ilegível, 6.6.4 atende em parte, 8.3.3.  AMPLA CONSULTORIA PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS 
LTDA, inabilitada no item 6.6.4 atende em parte.  BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 
LTDA ME, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.2.13, 8.3.2. CEDRO ENGENHARIA 
LTDA,  inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3. COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA LTDA,  inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, consta no item 7.5.1 a Prefeitura 
de Taperoa, 7.2.2(vencida), 8.3.3. COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA, inabilitada nos itens 
6.6.4 atende em parte, 8.4.2(vencida), 8.2.6(INSS vencida), 8.3.1, 8.3.3, 8.2.13. CONCRETEX 
COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 
8.2.6 (vencida).  CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA, inabilitada nos itens 7.2.2(chave 
autenticação vencida), 8.2.4 (vencida), 8.2.8 sem representante para assinar(Procuração vencida). 
CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA_EPP-EPP, inabilitada nos itens 
6.6.4 atende em parte.  CONSTRUTORA FERREIRA LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em 
parte, 8.3.1, 8.3.3. CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA-EPP, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em 
parte, 8.3.1, 8.2.13. CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende 
em parte, 8.3.1, 8.3.3. CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA-ME, inabilitada nos 
itens 6.6.4 atende em parte, 8.2.5(municipal)  e 8.3.1 (simplificada) em desacordo com o item 8.4, 
8.2.13 não apresentou, 8.3.3. COVALE CONSTRUÇÕES LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende 
em parte, 8.3.3. CRV CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-ME, inabilitada nos itens 6.6.4 atende 
em parte, 8.3.3. CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 
atende em parte, 8.3.3, 8.3.1, 8.2.10 (vencida), 8.2.3.(falta abertura e encerramento), 8.3.2, 8.2.13. 
DB CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.3.1. 
DEL ENGENHARIA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3. EDIFICA EDIFICAÇÕES 
E CONSTRUÇÕES LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 7.2.2 (autenticação 
ilegível), 7.2.3 (autenticação ilegível), 8.2.8 (assinante sem poder). EXTRA CONSTRUÇÕES, 
INCORPORAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte. F J 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.3.1, 
8.2.13, 8.3.2. FJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, inabilitada nos itens 6.6.4 
atende em parte, 8.3.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.14 em desacordo com o item 8.4. G E A PROJETOS E 
CONSTRUCOES, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte,  8.2.2, 8.2.3, 8.2.14 em desacordo 
com o item 8.4, 8.3.3, 7.2.3 não apresentou. GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI –EPP, inabilitada 
nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.3.1, 8.2.3 em desacordo com o edital. IBIUNA EMPRE-
ENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,  inabilitada no item  6.6.4 atende em parte. INOVA 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em 
parte, 8.3.3, 6.6.3 contrato não registrado no cartório, 8.2.3, 8.3.1, 8.3.2.  J.F SANTOS CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI-ME, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.2.6 (INSS 
vencida), 6.6.3(b) não apresentou, 8.2.3 em desacordo com o edital. JADA CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.2.14, 8.2.13. JOSÉ 
GOMES DE ABREU SOBRINHO – SERCCON, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3. 
k1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA-ME, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em 
parte. LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA, inabilitada nos itens 
6.6.4 atende em parte. LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA-ME, inabilitada 
nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.2.4(vencida), 8.2.6(INSS vencida), 8.3.1.MAXITRATE 
CONSTRUÇOES ESERVIÇOS LTDA-ME, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.3.1. 
NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 
8.3.1. PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP, inabilitada nos itens 6.6.4 
atende em parte, 8.3.3, 8.2.3 em desacordo com o edital. RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.2.6(FGTS vencida), 
6.6.3(b) em desacordo com o item 8.4, 6.6.3(a) ilegível, 8.2.3 em descordo com o item 8.4. RETA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.3.1, 
8.2.13, 8.3.2.  S S L LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP, inabilitada nos itens 
6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.3.2, 8.2.4 (vencida).  SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.2.14 não apresentou, 8.2.5 (municipal) 
em desacordo com o item 8.4, 8.2.2 em desacordo com o item 8.4, 8.2.10 (vencida).  SAO JOSE 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3, 8.3.1, 
8.2.13, 8.3.2. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em 
parte, 8.2.10(não apresentou).  Servcon Construções Comércio e Serviços Ltda, inabilitada nos 
itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.3. SETA CONSTRUÇÕES LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende 
em parte, 8.2.13, documento do engenheiro civil autenticação vencida. SOCONSTROI CONSTRU-
COES E COMERCIO LTDA-EPP, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.2.6(INSS vencida), 
8.2.5(municipal vencida), 8.2.10. VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA-ME, inabilitada 
nos itens 6.6.4 atende em parte. VENEZA CONSTRUCOES EIRELI-ME, inabilitada nos itens 6.6.4 
atende em parte, 8.2.13. VIGA - ENGENHARIA EIRELI-EPP, inabilitada no item 6.6.3 (b), contrato 
do engenheiro ambiental com chave de autenticação vencida em desacordo com o item 8.4. VW 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte, 8.3.1, atestado em desa-
cordo com o item 8.4. WJ ENGENHARIA LTDA , inabilitada nos itens 6.6.4 atende em parte.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 05/02/2015, 
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, 27 de Janeiro de 2015
KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

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

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:00 horas do dia 10 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Comércio 
varejista de combustíveis, na localização da BR 230 km 100 ou na própria cidade de João Pessoa, 
para abastecimeto. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35441140.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br

Marizópolis - PB, 26 de Janeiro de 2015
GRAZIELLE GOMES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0004.000014-8/2014/SC

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
(ARTIGO 232, IV, CPC)

O Doutor RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS, JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, na forma da lei etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que 
foi determinada a expedição do presente edital para CITAR o(a) ré(u), Sr(a). LUCIANO ARRUDA 
SILVA, RG nº 1927581 — SSP/PB, CPF nº 022.051.214-05, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, de todos os termos da ação AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA nº 0001601-46.2013.4.05.8201, movida por MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, MUNICIPIO 
DE CAMPINA GRANDE em face de VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO, JOSE 
LUIZ JUNIOR, JOSE LUIZ DE SOUSA NETO, ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO, LUCIANO 
ARRUDA SILVA, para, querendo, respondê-la no prazo de 15 (quinze) dias (artigos 297 c/c 300 e 
302 do Código de Processo Civil), ficando ciente o(a)(s) réu(é)(s) de que, não contestada a ação 
no prazo citado, presumir-se-ão por ele(a)(s) aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)
(s) autor(es)(a)(s) e será decretada sua revelia, em se tratando de direitos disponíveis, nos termos 
dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Ciente que este juízo funciona Fórum da Justiça 
Federal, na Rua Edgar Vilarim Meira, s/n, Liberdade, Campina Grande/PB, com expediente no horário 
das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido o presente edital que será 
afixado no local de costume e publicado uma vez no órgão oficial, em face do que preceitua o artigo 
232, III, e § 2º, do Código de Processo Civil. Dado e passado pela Secretaria da 4 ª Vara Federal, 
aos 25 de junho de 2014, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba. Eu, RODRIGO DINIZ 
SIQUEIRA, Técnico Judiciário, o digitei. E eu, ANDRÉ FARIAS MENDONÇA, Diretor de Secretaria 
da 4ª Vara, o conferi e subscrevo.

Juiz Federal RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS
Substituto da 4ª Vara Federal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de conzinha recarga 13 kg - GLP e 
água mineral recarga 20 litros, mediante entrega diária. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 28 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel Benevo-

nuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 12:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de quentinhas para prefeitura e as diversas secretarias 
do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 28 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Fornecimento 
de combustíveis, na localização da BR 230 km 100 ou na própria cidade de João Pessoa, para 
abastecimento do; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Paulista - PB, 27 de Janeiro de 2015
SEVERINO PEREIRA DANTAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00004/2015.
OBJETO: Fornecimento de combustíveis, na localização da BR 230 km 100 ou na própria cidade 

de João Pessoa, para abastecimento do.
ABERTURA: 27/01/2015 as 08:45 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 27/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de combus-
tíveis, na localização da BR 230 km 100 ou na própria cidade de João Pessoa, para abastecimento 
dos veículo do município de Paulista-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 27 de Janeiro de 2015

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficia

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Fornecimento parcelado 
e diário de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro, destinados a frota de veículos pertencentes ao; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO ALVES DE 
ALMEIDA & CIA LTDA - R$ 1.143.967,75.

Paulista - PB, 27 de Janeiro de 2015
SEVERINO PEREIRA DANTAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado e diário de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro, destinados 

a frota de veículos pertencentes ao.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.002.2003 - MANUTENÇÃO DO GA-

BINETE DO PREFEITO 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 02003 - SECRETARIA MUNICPAL 
DE ADMINSTRAÇÃO 04.122.003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINS-
TRAÇÃO 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 02004 - SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS 
04.123.005.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS 33.90.30 -MA-
TERIAL DE CONSUMO 02005 - SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA 20.606.007.2009 
- MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 02006 
- SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.008.2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 
40% 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 12.361.011.2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 
SCOLAR 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 12.361.011.2098 - MANUT. DO PROG. QSE 
-SALRIO EDUCACAO 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 12.361.011.2099 - MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA PDE 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 12.361.022.2053 - MANUTENÇÃO 
DO CENTRO INTEGRADO DE DUCAÇÃO INFANTIL

33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 12.361.031.2080 - ADQ. ACESO DA RED ESCOLAR P/
DEFICENTE 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 12.365.009.2023 - MANUT. DAS ATIV.DA EDUC. 
INFANTIL-FUNDEB 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 02007 -SECRETARIA MUNICPAL DE 
SAÚDE 10.302.015.2039 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICPAL DE SAÚDE 33.90.30 -MATERIAL DE 
CONSUMO 02008 - SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA SOCIAL 08.122.018.2047 - MANUTEN-
ÇÃO DA SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 02009 - SEC.MUN.
DE OBRAS,VIAÇÃO EURBANISMO 15.452.028.2063 - MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS,VIAÇÃO 
EURBANISMO 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 02010 - SECRETARIA MUNICPAL DE ES-
PORTE 27.812.034.2101 - MANUT.DA SECRETARIA DE SPORTE LAZER 33.90.30 -MATERIAL 
DE CONSUMO 02011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TURISMO 18.541.035.2102 - MAN.
SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE TURISMO 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 02012 - FUNDO 
MUNICPAL DE SAÚDE 10.122.015.2096 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE 
33.90.30 -MATERIAL DE

CONSUMO 10.301.014.2119 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE -MAC 
33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 10.302.015.2104 - MANUTENÇÃO DA SAMU 33.90.30 -MA-
TERIAL DE CONSUMO 02013 - FUNDO MUNICPAL DE ASISTENCIA SOCIAL 08.122.018.2097 
- MANUT. DO FUNDO MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO 02014 
- SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA 13.392.036.2118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICPAL DE CULTURA 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Paulista e:
CT Nº 00006/2015 - 27.01.15 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - R$ 1.143.967,75

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Nas publicações do Diário Oficial do Estado da Paraíba, pag. 18 do dia 23 de janeiro, do  Diário 
Oficial do Município, pag. 01, do dia 22 de janeiro de 2014 e do Jornal A União, pag. 11, do dia 23 
de janeiro de 2015, onde  lê:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2015
OBJETO: Contratação empresa para o fornecimento parcelado de divisórias, portas e grades 

em ferro, itens em madeira entre outros, destinados às atividades de diversas Secretarias do 
município de Patos - PB.

ABERTURA: 04/02/2015, ás 09h00min(Horário local).
Patos – PB, em 22 de janeiro de 2015.

RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA
Pregoeiro

 
Lê-se corretamente:
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2015
OBJETO: Contratação empresa para o fornecimento parcelado de divisórias, portas e grades 

em ferro, itens em madeira entre outros, destinados às atividades de diversas Secretarias do 
município de Patos - PB.

ABERTURA: 09/02/2015, às 9h00min(Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos – PB, em 26 de janeiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

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

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:00 horas do dia 10 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Comércio 
varejista de combustíveis, na localização da BR 230 km 100 ou na própria cidade de João Pessoa, 
para abastecimeto. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35441140.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br

Marizópolis - PB, 26 de Janeiro de 2015
GRAZIELLE GOMES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS, por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 

002/2015, datada de 05 de janeiro de 2015, torna público, para conhecimento de todos os interes-
sados, que no dia 27 de janeiro de 2015, não houve apresentação da habilitação e propostas no 
processo licitatório em epígrafe, sendo assim declarada DESERTA.

Patos/PB, 27 de janeiro de 2015.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CÂMARAS DE AR E PROTETORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 27 de Janeiro de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2014, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/
ou locados a esta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP - R$ 604.350,00.

Borborema - PB, 15 de Janeiro de 2015.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

 Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para abastecer 

a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00019/2014. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, PAB, PNATE 
(ESTADUAL/FEDERAL), MDE e FUNDEB: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema 
e: CT Nº 00007/2015 - 16.01.15 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP - R$ 604.350,00.
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 18 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Luana Raquel Ferreira de Moura 
CNPJ: 16.759.071/0001-02
Título/Valor – DMI - R$ 765,48
Protestante: AP Duarte Tavares 
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 99471
Responsável: Karla Kerlly Pedro de Lima
CPF: 068.715.964-45
Título/Valor – DMI - R$ 9.000,00
Protestante: Hedel Maquinas Eq. Ltda
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 99469
Responsável: Marcio Bezerra de Sousa
CPF: 064.085.443-55
Título/Valor – CDA - R$ 3.148,62
Protestante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA - IRPF
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Protocolo: 99177
Responsável: Maria Iraide Sousa

CPF: 326.619.243-53
Título/Valor – DMI - R$ 600,00
Protestante: Maria José Souza Costa
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 98999 Responsável: Erisber-
gue Moreira Dias
CNPJ: 11.648.620/0001-58
Titulo/Valor – DMI - R$ 1.000,00
Protestante: Jose Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 99094
Responsável: Erisbergue Moreira Dias
CNPJ:11.648.620/0001-58
Título/Valor – DMI - R$ 1.866,60
Protestante:Industria e Comercio de Calçados Glamour
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 99089
       
   Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 27 de janeiro de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

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

João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 13:30 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos Serviços de 
contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e financeira para a Câmara Municipal de 
Taperoá  PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Taperoá - PB, 27 de Janeiro de 2015
Eric Alves de Queiroz 

Presidente da Comissão

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

João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos Serviços Téc-
nicos Contábeis para assessoria nas informações da GFIP, RAIS E DIRF da Câmara Municipal de 
Taperoá  PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Taperoá - PB, 27 de Janeiro de 2015
Eric Alves de Queiroz 

 Presidente da Comissão

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

João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 14:30 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de Software para aten-
der o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização dos serviços de atualização do 
Portal da Transparência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 27 de Janeiro de 2015
Eric Alves de Queiroz 

Presidente da Comissão

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

João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 15:30 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de 
manutenção e operação do sistema de som e da parte elétrica  do prédio da Câmara Municipal. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 27 de Janeiro de 2015
Eric Alves de Queiroz 

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua João 

Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 16:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de postos de combustíveis 
para o fornecimento mensal de gasolina, lubrificantes e filtros destinados aos veículos da Câmara 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Taperoá - PB, 27 de Janeiro de 2015
Eric Alves de Queiroz 

 Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Março de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação de assessoria jurídica, 
orientando e assessorando a Câmara Municipal no cumprimento das leis, acompanhamento de 
processos e propondo pareceres. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 27 de Janeiro de 2015
Eric Alves de Queiroz 

Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Matinhas/PB
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N°002/2015
A Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, sediada na AV. Governador Antônio Mariz, 49, Centro, 

Matinhas-PB, nos termos do Edital do Pregão Presencial Nº 002/2015, cujo objeto é aAQUISIÇÃO 
DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, convoca os inte-
ressados, para a abertura no dia 10 de Fevereiro de 2015, às 14h30min, no Auditoria da Comissão 
Permanente de licitação.  O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados 
no endereço acima ou através do fone/fax (83) 3637-1003.

Matinhas, 22 de Janeiro de 2015
Bruno César Cunha Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 09 de 

fevereiro de 2015, as 09:00 horas da manha, na sala da CPL, Prefeitura Municipal de Serra Grande, 
situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial Objeto: Aquisição de tecidos para atender as necessidades das se-
cretarias de Serra Grande - PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital, nos horários 
de expediente das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

PREGAO PRESENCIAL – SOBRE ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 10 de 

fevereiro de 2015, as 09:00 horas da manha, na sala da CPL, Prefeitura Municipal de Serra Grande, 
situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de 
serviços de serigrafia para atender as necessidades das secretarias do município de Serra Grande - 
PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital, nos horários de expediente das 08:00 as 
12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado

Serra Grande-PB, 27 de janeiro de 2015.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2015
OBJETO: Fornecimento parcelado de Grade Aradora Controle Remoto de 16x26”x 6,00 mm; 

largura de corte: 1730 mm; Espaçamento: 230mm: Peso: 1566 Kg e para uma potência de 80cv”; 
para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do  Município de patos (PB).

ABERTURA: 09/02/2015 ás 15h: 00min (Horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, Patos 
(PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de com-
provante de pagamento no valor de R$30,00 (trinta reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura 
Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 231. E-mail: 
licitação@patos.pb.gov.br

Patos- (PB), 27 de janeiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2014
OBJETO: Execução dos serviços de construção de 03 POÇOS ARTESIANOS, CAIXA DÁGUA, 

CHAFARIZ, ADUTORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - EPP - Valor: 
R$ 389.024,97. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegi-
licitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 09 de Janeiro de 2015
REGICLÁUDIO DIOGO GOMES 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n.º013/2014
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de GURINHÉM e para quem interessar que após a reunião de 
abertura e análise do envelope de PROPOSTA DE PREÇO, da Tomada de Preço n.º 013/2014, em 
reunião ocorrida em 23 de Janeiro de 2015 as 14:00hs, cujo objeto é contratação de empresa para 
executar Obra civil pública de cobertura de Quadra poliesportiva na Escola José Maria Mesquita, 
localizada na Comunidade Manecos, a comissão apurou que a empresa: NORDCON NORDESTE 
CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 17.724.971/0001-87  foi vencedora do certame com o valor total de R$ 
179.349,52 (cento e setenta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Gurinhém,23 de Janeiro de 2015.
Diogo da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
O Pregoeiro Oficial do Município de Sertãozinho, no uso de suas atribuições legais, torna público 

que o Pregão Presencial nº 002/2015,objetivando Locação de veículos para suprir as necessidades do 
gabinete da prefeita e as diversas secretarias deste Município, conforme discriminação no anexo I do 
Edital, com abertura prevista para o dia 28.01.2015, às 10h30min, FICA ADIADO para o dia09.02.2015, 
às 10h30min, por motivos administrativos. As demais informações permanecem inalteradas. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 26 de Janeiro de 2015.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

COMUNICADO – ERRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2015
O Presidente da CPL comunica que ONDE LÊ- SE: Execução dos serviços de transportes diversos, 

destinado a Secretaria de Educação deste Município – LEIA-SE: Execução dos serviços de transportes 
diversos, destinado a este Município. Publicado no Diário Oficial e Jornal A União no dia 23.01.2015. 
Referente à licitação na modalidade Tomada de Preço n.°0002/2015. Informações: no horário das 13:00 
as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9182-9222
Curral de Cima - PB, 27 de Janeiro de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DAS BANDAS TRIO DA HUANNA, FORRÓ DOS ERRADOS E FORRÓ 

DA SACANINHA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DE 
SHOWS ARTÍSTICOS, NAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM.

CONTRATADOS:
COLLOSSU’S EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 01.220.513/0001-70
Valor: R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais)
Período contratação: parcela única   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 002/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 22 de janeiro de 2015. 

Pitimbu, PB – 22 de janeiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ BAKANA, AS COLEGUINHAS E BARÃO DO 

FORRÓ, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS 
ARTÍSTICOS, NAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM.

CONTRATADOS:
LUENIA ALVES DA SILVA (AL PRODUÇÕES E EVENTOS)
CNPJ: 20.122.454/0001-42
Valor: R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais)
Período contratação: parcela única   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 003/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 22 de janeiro de 2015. 

Pitimbu, PB – 22 de janeiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 002/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 002/2015
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS BANDAS TRIO HUANNA, FORRÓ 

DOS ERRADOS E FORRÓ DA SACANINHA PARA  FESTIVIDADES DE SENHOR DO BONFIM NO 
MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB.

CONTRATADO: COLLOSSU’S EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 01.220.513/0001-70
PRAZO: 20/04/2015
VALOR TOTAL: R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA - 02040.12.122.2047.2462 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - 02040.13.392.2040.2436 - APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS 
- 3390.39.0000  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.. 

Pitimbu, 22 de janeiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 003/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 003/2015
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS BANDAS FORRÓ BAKANA, AS 

COLEGUINHAS E BARÃO DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES DE SENHOR DO BONFIM NO 
MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB.

CONTRATADO: LUENIA ALVES DA SILVA (AL PRODUÇÕES E EVENTOS)
CNPJ: 20.122.454/0001-42
PRAZO: 25/04/2015
VALOR TOTAL: R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA - 02040.12.122.2047.2462 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - 02040.13.392.2040.2436 - APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS 
- 3390.39.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.

Pitimbu, 22 de janeiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa física ou 
jurídica, para assessoria técnica de engenharia e acompanhamento dos projetos, junto aos Órgãos 
Federais como: Caixa Econômica Federal, Ministérios e demais Órgãos Federais afins, para promover 
a aprovação dos referidos executivos deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 27 de Janeiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especiali-
zada para aquisição de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidade diárias do SAMU. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 27 de Janeiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA  CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 07.011/2014.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 615 torna público para o conhecimento dos interessados o RESULTADO 
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.011/2014, 
referente tendo como objeto a seleção de empresas para a Execução de Serviços de Manutenção de 
Iluminação Pública e Fonte Luminosa da Cidade de João Pessoa – PB, incluindo Material e Equipe de 
Mão de Obra.  Após análise das propostas de preços a Comissão Setorial de Licitação fez a seguinte 
classificação: 1ª Classificada: REAL ENERGY Ltda., CNPJ Nº 41.116.138/0001-38, com o valor global 
corrigido para R$ 9.357.677,14. 2ª Classificada: BKL Construções Ltda., CNPJ Nº 03.372.105/0001-
60, com o valor global de R$ 10.544.373,99. 3ª Classificada: LINK Engenharia, Indústria e Comércio 
Ltda., CNPJ Nº 00.976.179/0001-17, com o valor global de R$ 10.948.969,47. Comunicamos que 
toda a documentação se encontra a disposição dos interessados na Sala da Comissão Setorial de 
Licitação da SEINFRA/PMJP.

João Pessoa, 27  de janeiro de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA  CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 07.012/2014.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 615 torna público para o conhecimento dos interessados o RESULTADO 
DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.012/2014, tendo como 
objeto a seleção de empresas para a Execução de Serviços de Melhoria e Expansão do Sistema de 
Iluminação Pública do Município de  João Pessoa – PB, incluindo Material e Equipe de Mão de Obra. 
Após análise das propostas de preços a Comissão Setorial de Licitação fez a seguinte classificação: 
1ª Classificada: SERVLIGHT Gestão e Instalações Elétricas Ltda., CNPJ N  41.105.990/0001-00, com 
o valor global de R$ 3.285.552,00.  2ª Classificada: REAL  ENERGY Ltda., CNPJ Nº 41.116.138/0001-
38, com o valor global de R$ 3.335.281,44.  3ª Classificada:  BKL Construções Ltda., CNPJ Nº 
03.372.105/0001-60, com o valor global de  R$ 3.663.985,07. 4ª Classificada: LINK Engenharia, Indústria 
e Comércio Ltda., CNPJ Nº 00.976.179/0001-17, com o valor global de R$ 3.820.256,58. Comunicamos 
que toda a documentação se encontra a disposição dos interessados na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação da SEINFRA/PMJP.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Proc. Administrativo nº 045/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, instituída 

pela Portaria nº 002/2014, leva ao conhecimento dos interessados que ás 9:00 horas do dia 10 de 
fevereiro de 2015, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 009/2014, cujo objeto é a locação de 
software para folha de pagamento, finanças, tributos e tesouraria da Prefeitura Municipal de Emas-PB, 
durante o exercício 2014. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Próprios. LEITURA OU OBTENÇÃO 
DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito 
João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 
horas. - Emas, 27 de janeiro de 2015.

EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015

Proc. Administrativo nº 046/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva ao 

conhecimento dos interessados que ás 10:00 horas do dia 10 de janeiro de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 010/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa Especializada em Serviços 
de Contabilidade Pública, para prestação de Serviços no Município de Emas-PB, conforme Termo de 
Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura 
Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade 
de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas. - Emas, 27 de janeiro de 2015.

EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

Proc. Administrativo nº 047/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva 

ao conhecimento dos interessados que ás 11:30 horas do dia 10 de janeiro de 2015, realizará a aber-
tura do Pregão Presencial Nº 011/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa Especializada em 
Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para prestação de Serviços no Município de Emas-PB, 
conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: 
Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 
2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas. - Emas, 27 de janeiro de 2015.

EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO
Pregoeiro

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA - PREGÃO PRESENCIAL N463/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica,  

considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no 
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos 
Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/02/2015 às 09h para:

Contratação de serviços de constituição de ensino para oficinas pedagógicas a professores indígenas 
que atuam no EJA, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 14-02054-0
João pessoa, 27 de janeiro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n° 003/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 

002/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento a Legis-
lação vigente, o adiamento do Pregão Presencial de n° 003/2015, por motivo de caso fortuito. O 
qual realizar-se-ia às 09h:00min do dia 28 de fevereiro de 2015 para o dia:

ABERTURA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 às 09h00min
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00min. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 27 DE JANEIRO de 2015.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
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 11 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos - não 
perecíveis-, destinados à Merenda Escolar. 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 no SITEdo ORC

Duas Estradas - PB, 28 de Janeiro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte 
de estudantes, com a utilização de veículo apropriado. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 28 de Janeiro de 2015
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL 001/2015 - SRP
Opregoeiro do Município de Juarez Távora, no uso de suas atribuições Torna Público para o 

conhecimento da população de Juarez Távorae para quem interessar possa, que após abertura 
da sessão pública ocorrida em27/01/2015 as 11:00hs, referente ao Pregão Presencial SRP nº 
001/2015, fez constar que nenhum interessado compareceu a presente reunião, ficando declarado 
como DESERTAa presente sessão.

Juarez Tavora, 27de janeiro de 2015.
RAFF DE MELO PORTO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015
OBJETO: Contratação de serviços de locação mensal de um veículo, destinado ao município. 

Data e Local, às 09:00 horas do dia 10/02/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, 
S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 27 de Janeiro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2015

A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB, faz saber a todos os interessados que estará 
realizando neste dia 09 de fevereiro do corrente ano, às 08:00h (oito horas), na sala da Comissão 
Permanente Licitação, situada na Rua Apolônio Pereira, 112, Centro, Brejo dos Santos/PB, sessão 
de recebimento de documentação para realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, para registro de preço, cujo objeto é Aquisição gradual e diária de 
Combustíveis para o abastecimento da frota do município de Brejo dos Santos/PB e GLP para suprir 
as diversas repartições municipais. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço supramencionado, das 14:00 às 17:00 horas.

Brejo dos Santos/PB, 27 de janeiro de 2015.
Alan Jackson Miranda da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2015

A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB, faz saber a todos os interessados que estará 
realizando neste dia 09 de fevereiro do corrente ano, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), na 
sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Apolônio Pereira, 112, Centro, Brejo dos 
Santos/PB, sessão de recebimento de documentação para realização de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para Aquisição gradual de gêneros alimentícios 
para compor a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino e para suprir as demais Secretarias 
do Município de Brejo dos Santos/PB. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço supramencionado, das 14:00 às 17:00 horas.

Brejo dos Santos/PB, 27 de janeiro de 2015.
Alan Jackson Miranda da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2015

A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB, faz saber a todos os interessados que estará 
realizando neste dia 09 de fevereiro do corrente ano, às 15:30h (quinze horas e trinta minutas), na 
sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Apolônio Pereira, 112, Centro, Brejo dos 
Santos/PB, sessão de recebimento de documentação para realização de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item para Aquisição gradual e diária de Material de 
Limpeza, manutenção e descartáveis para suprir as diversas Secretarias Municipais de Brejo dos 
Santos/PB. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
no endereço mencionado, das 14:00 às 17:00.

Brejo dos Santos/PB, 27 de janeiro de 2015.
Alan Jackson Miranda da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2015

A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB, faz saber a todos os interessados que estará 
realizando neste dia 09 de fevereiro do corrente ano, às 14:00h (quatorze horas), na sala da Comissão 
Permanente Licitação, situada na Rua Apolônio Pereira, 112, Centro, Brejo dos Santos/PB, sessão 
de recebimento de documentação para realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item para Aquisição gradual e diária de Medicamentos Éticos para suprir a 
Rede Municipal de Saúde de Brejo dos Santos/PB. Editais, anexos e demais informações, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 14:00 às 17:00.

Brejo dos Santos/PB, 27 de janeiro de 2015.
Alan Jackson Miranda da Silva

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “GRAFITH”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz, no dia 29 de Janeiro de 2015. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2015. 
DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de 
Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e BANDA GRA-
FITH PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICA LTDA – CT Nº 00021/2015 – 15.01.2015 - R$ 
21.000,00– Vinte e Um Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
  EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2015.
OBJETO: Contratação da Banda “GRAFITH”, para se apresentar na tradicional Festa de Nossa 

Senhora da Luz, no dia 29 de Janeiro de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/01/2015.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00009/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2015, que objetiva: Contratação da Banda “GRAFITH”, para se apresentar na tradicional 
Festa de Nossa Senhora da Luz, no dia 29 de Janeiro de 2015, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BANDA 
GRAFITH PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICA LTDA – CNPJ: 05.088.013/0001-88 - R$ 
21.000,00– Vinte e Um Mil Reais.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2015
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das ativi-

dades do município. Data e Local, às 09:30 horas do dia 09/02/2015, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 27 de Janeiro de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro. 
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