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31o Máx.
22o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 2,611  (compra) R$ 2,612  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 2,570  (compra) R$ 2,680  (venda)

EURO   R$ 2,946  (compra) R$ 2,949   (venda) ALTA

ALTA

07h21

19h54

0.7m

0.6m

baixa

baixa

13h36 

01h09 

2.1m

2.0m

l Paraíba é o 12º Estado em número de inscrições no ProUni. Página 3

l Taxa de desocupação de 2014 foi a menor já registrada. Página 9  
 
l Justiça decide que menino de 14 anos pode cursar Medicina. Página 10
 
l PRF apreende 423 bananas de dinamite na cidade de São Bento. Página 15

PERIGO DOS FITOTERÁPICOS

Recadastramento de residentes começa 2ª feira Veículo carregado de pedra caiu no viaduto

No Mercado Central, feirantes dão “consulta” e indicam plantas medicinais para males como inflamação, sinusite e dor de garganta

Caburé Carimbó Clube aposta nos ritmos paraenses

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FOTO: Marcos RussoFOTO: Divulgação

FOTO: Evandro Pereira

Nublado com 
chuvas ocasionais

IBGE: mulher e negro
ainda são excluídos

20Caderno

Nível de ocupação e valor médio dos salários das mulheres continuam inferiores aos dos homens. O mesmo 
acontece com os profissionais que se declaram negros, pretos e pardos em relação aos brancos.  PÁGInA 9

Remédios feitos à base de plantas medicinais parecem inofensivos, mas podem 
ser um risco à saúde e provocar reações alérgicas e intoxicações.  PÁGInA 14

FESTA nAS RuAS A Prefeitura de João Pessoa divulgou 
ontem a programação do Carnaval Tradição e do Folia de 
Rua 2015. Abertura é na próxima 5ª feira.  PÁGInA 13

Políticas

Diversidade

Paraíba

Últimas

Presidente do STJ participa
de solenidade na Paraíba 

Ritmos e estilos distintos
misturam-se na “Randevú” 

Paraibana de 10 anos é
a nova aluna do Bolshoi 

Casa do Estudante abre
inscrição para moradores 

Caminhão tomba no
acesso à Via Oeste 

7ª mudança na tabela do 
Paraibano deve sair hoje 

Ministro Francisco Falcão estará 
presente na solenidade de posse da 
nova Mesa Diretora do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, hoje.  PÁGInA 18

A cantora Mira Maya e o grupo Ca-
buré Carimbó Clube são as atrações da 
festa, hoje, em João Pessoa.  PÁGInA 5

Mirella Eduarda viajou ontem para 
Joinville (SC), onde passará oito anos 
estudando na escola brasileira do 
Teatro Bolshoi da Rússia.  PÁGInA 9

Interessados têm até 6 de fevereiro 
para participar da seleção. Podem se 
inscrever alunos do interior do Estado 
sem residência na capital.  PÁGInA 14

Problema na barra de 
direção teria causado o aci-
dente. Motorista sofreu ape-
nas escoriações.  PÁGInA 3

Participação do Botafogo e do 
Campinense no Nordestão é um dos 
motivos das alterações.  PÁGInA 21
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O objetivo seria prosseguir com a 
discussão sobre a pobreza e a melhor 
maneira de erradicá-la ou, pelo menos, 
reduzir o máximo possível a desigualda-
de social na região. Porém, como não po-
deria deixar de ser, o assunto dominante 
na III Cúpula da Comunidade de Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), 
encerrada ontem em San José, na Costa 
Rica, foi mesmo o reatamento das rela-
ções diplomáticas entre os Estados Uni-
dos e Cuba.

O encontro mostrou que a iniciativa 
do presidente Barack Obama, no sentido 
de estabelecer um divisor de águas no 
oceano de conflitos que, desde a década 
de 60, separa Cuba e Estados Unidos, ca-
rece de uma base concreta. Em seu pro-
nunciamento na Cúpula da Celac, o pre-
sidente cubano, Raul Castro, fez questão 
de ressaltar que, sem o fim do bloqueio 
econômico e a devolução da Base Naval 
da Baía de Guantánamo, não pode haver 
negociação de fato.

A reivindicação de Castro foi reite-
rada por chefes de Estado reunidos em 
San José, inclusive pela presidente Dil-
ma Rousseff. Em alto e bom som, Dilma 
praticamente repetiu o discurso feito na 
II Cúpula da Celac, realizada na própria 
capital cubana, em janeiro de 2014. Na 
ocasião, a presidente manifestou sua 
convicção de que a integração econômi-
ca na América Latina e no Caribe tornar-
-se-á uma falácia, caso Cuba continue 
fora desse processo.

Na Costa Rica, Dilma voltou à car-
ga. “Essa medida coercitiva, sem ampa-
ro no direito internacional, que afeta o 
bem-estar do povo cubano e prejudica 
o desenvolvimento do país deve, tenho 
certeza, do ponto de vista de todos os 
países aqui representados, ser supera-
da”, bradou a presidente, referindo-se ao 
contestado embargo econômico, comer-
cial e financeiro imposto a Cuba pelos 
Estados Unidos, a partir de 7 de feverei-
ro de 1962.

O governo brasileiro tem-se posicio-
nado com firmeza e do lado correto em 
questões delicadas da política interna-
cional, a exemplo da chamada “questão 
árabe-israelense”. Em julho do ano pas-
sado, ao discursar na reunião de cúpula 
do Mercosul, em Caracas, na Venezuela, 
Dilma criticou o “uso desproporcional 
da força” do Exército de Israel contra o 
Hamas, na Faixa de Gaza, pediu o cessar-
-fogo e voltou a defender a criação de um 
Estado palestino.

No caso de Estados Unidos e Cuba, 
Dilma entende que chegou a hora de re-
mover o último entulho da Guerra Fria 
na região – “el bloqueio”, como dizem 
os cubanos. Guantánamo talvez seja 
mais delicado, pois envolve interesses 
militares e o obscuro porão de torturas 
formado pelos campos de concentração 
existentes na base. Do ponto de vista po-
lítico, as Américas e o Caribe têm vários 
lados. Mas é muito bom saber que o Bra-
sil sabe de que lado está.

Editorial

Do lado certo
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Mundo Livro S/A

Semana passada a imprensa publi-
cou a relação dos livros mais vendidos 
no ano de 2014. Um desastre enquanto 
panorama da leitura no país. Mas, não 
poderia se esperar outra coisa do mer-
cado do livro. Da mesma forma, não se 
espera nada diferente do mercado fono-
gráfico que vive vomitando aberrações. 
Entre os livros mais lidos, como era de 
se esperar, aparecem autores cujo nome 
não vale a citação. Os números (aliás, as 
cifras) revelam um verdadeiro esmaga-
mento da boa literatura universal. Al-
guns poucos bons autores ainda sobre-
vivem. Algumas poucas obras de valor 
continuam sendo vendidas num volume 
razoável. Nunca entre os primeiros luga-
res. Os “campeões” fazem parte dos es-
quemas de marketing. A verdade é que o 
mercado do livro forjou um verdadeiro 
rolo compressor contra a literatura.

Aliás, qualquer mercado regulado 
por ele mesmo é uma máquina de exclu-
sões. Não temos dúvidas dos benefícios 
que a literatura e, principalmente a lite-
ratura contemporânea, poderiam ofere-
cer à formação das novas gerações. No 
entanto, as políticas de incentivo ainda 
capengam. O chamado “povo do livro” 
que poderia estar lutando de forma mais 
unificada, não raras vezes se perde no 
interesse corporativo. Boa parte dessas 
pessoas têm a missão de estimular a lei-
tura, mas sequer conhecem o conteúdo 
das obras que manuseiam. Vivemos mo-

mentos angustiantes, mas com alguns 
lampejos de esperança. Nossas van-
guardas defensoras da leitura ainda não 
separam o joio do tigre. Como se toda 
leitura fosse igualmente libertadora e 
formadora de cidadãos e cidadãs livres, 
críticos, com capacidade de ler a própria 
realidade.

“Os mais vendidos” merecem uma 
atenção mais acesa dos que fazem a 
nova literatura brasileira e dos que de-
fendem a literatura “como um direito 
humano”, conforme diz Antônio Cândi-
do. O lixo cultural do mercado, que tem 
a ver exatamente com os interesses de 
dominação política instalados na mídia, 
está atrofiando uma geração inteira. 
Estamos assistindo de camarote a con-
centração do mercado e o consequente 
esmagamento das pequenas livrarias.
Que na verdade são elos da boa litera-
tura.Essa gosma envelopada que ocupa 
os primeiros lugares nas vendas é o es-
pelho das vitrines das grandes redes de 
distribuição. O lixo impera na forma de 
“leitura ostentação”. Sabemos que gran-
de parte dos escritores acabam vencidos 
pela própria vaidade. Mas, não é possí-
vel continuarmos “deitados eternamen-
te em berço esplêndido”, esperando um 
contrato com a Record. Como se profes-
sores, bibliotecários, gestores públicos, 
escritores, editores e livreiros, não tivés-
semos nada com isso. Este é um quadro 
que não muda sem reflexão e atitude.

Os “campeões” fazem parte dos esquemas de marketing. A verdade é que o 
mercado do livro forjou um verdadeiro rolo compressor contra a literatura.”

UNInforme

OLhA O pRAzO! pODE mELhORAR

ÁguA pARA mAIS 30 AnOS nA gRAnDE Jp

O mote do fora Graça Foster não é 
novo. O novo agora é um Levy na 
Petrobras, segundo o colunista 
da Folha Vinicius Torres Freire. 
Disse ele que  conselheiros da 
presidente Dilma Rousseff e até 
ministros, diziam ontem que Gra-
ça Foster não teria mais condi-
ções de continuar na presidência 
da Petrobras. Graça estaria “por 
um fio, mas o fio está na mão da 
presidente”.  

O Ministério da Agricultura estuda 
a possibilidade de ampliar o prazo 
para a inscrição no Cadastro Am-
biental Rural (CAR) por mais um 
ano. Os produtores têm até maio 
para fazer a inscrição. Segundo o 
MA, este mês, o cadastro registrou 
576 mil imóveis rurais. Cerca de 
11% da meta, de 5,2 milhões de 
propriedades que devem ser re-
gistradas no país. Na Paraíba só 42 
imóveis foram cadastradados

Uma portaria que prevê ações 
para acompanhar casos de vio-
lência contra gays, lésbicas, 
bissexuais, travestis e transe-
xuais foi assinada ontem pelos 
ministros da Saúde, dos Direitos 
Humanos e Secretaria Geral da 
Presidência.
A ideia é monitorar o número 
de ocorrências e acompanhar 
inquéritos e ações judiciais em 
casos de homofobia.  

A primeira etapa do Siste-
ma Adutor Translitorânea 
já está funcionando. Lá 
já foram investidos pelo 
Governo do Estado via 
Cagepa R$ 106 milhões. 
O diretor de expansão da 
Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba, Leonar-
do Brasil disse que os tes-
tes finais já foram feitos. 
“Já estamos funcionando 
dentro da necessidade do 
conjunto que está com 
97% das obras prontas, 
restando a parte de auto-
mação”.
A Translitorânea compre-
ende duas estações elevatórias, um reservatório apoiado de 5.000m³, 23 quilômetros de adutora, um reserva-
tório elevado, duplicação da estação de tratamento de água e automação do sistema. A segunda etapa vai ofertar 
água para os municípios de Conde, Alhandra e Caaporã.
Esta primeira etapa beneficia João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e o bairro Várzea Nova, em Santa Rita e vai 
reforçar a oferta d’água dos sistemas Gramame/Mamuaba e Marés e garantir segurança hídrica por 30 
anos.  “O novo sistema vai oferecer um incremento na oferta d’água com vazão 1.200 litros por segundo 
e isto foi projetado para a Grande João Pessoa não sofrer o que grandes cidades no país estão sofrendo”, 
declarou Leonardo Brasil.

A Universidade Estadual da Paraíba - UEPB -, é atualmente a segunda instituição do Brasil com o maior 
número de estudantes do Timor-Leste  constituindo um total de 51 estudantes em cursos de Gra-
duação e Pós-Graduação para o ano de 2015. Este ano, 19 timorenses passarão por um curso pré-
-acadêmico de seis meses para que possam se familiarizar mais com a Lingua Portuguesa, Matemática, 
História, Cultura paraibana e nordestina.

 O carioca neopentecostal “Sara Nossa Terra” lí-
der do PMDB e candidato a presidente da Câmara, 
Eduardo Consentino da Cunha (RJ), fincou o pé 
como menino teimoso. Segundo ele o seu parti-
do só vai votar o Orçamento de 2015 se houver 
previsão de verba de emendas para deputados 
novos. O peemedebista disse ter ouvido vozes 
de que o governo fez promessas aos novatos em 
meio à articulação da candidatura de seu principal 
oponente, Arlindo Chinaglia (PT-SP).

O DOU de ontem trouxe a publicação do decreto 
presidencial que altera as alíquotas do PIS e Cofins 
sobre a gasolina e o óleo diesel. O aumento dos tri-
butos vai vigorar no domingo (1º), e corresponde a 
R$ 0,22 por litro da gasolina e R$ 0,15 por litro do 
diesel, segundo o ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy. O preço dos combustíveis nas bombas  depen-
derá da decisão e do humor dos donos dos postos. 
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Paraíba é 12º Estado do país com o 
maior número de inscritos no ProUni
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Foram registradas mais de 
1,4 milhão de inscrições no 
país, sendo 34.615 no Estado

Últimas

A Paraíba é o 12º Estado 
com maior número de inscri-
tos para as vagas do Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni). Até as 17h (horá-
rio local), foram registradas 
1.408.944 inscrições no país, 
sendo 34.615 no Estado. Nesta 
edição, foram ofertadas 2.663 
bolsas de estudos em 147 cur-
sos de 29 instituições privadas 
de Ensino Superior na Paraíba. 
O resultado da primeira cha-
mada será divulgado em 2 de 
fevereiro, no site http://site-
prouni.mec.gov.br.

Os municípios paraiba-
nos que oferecem cursos são 
João Pessoa (59), Campina 
Grande (37), Patos (25), Ca-

jazeiras (11), Cabedelo (9), 
Sousa (4) e Guarabira (4). A 
consulta de números de vagas 
por curso, município e tipos 
de bolsas (integral e parcial) 
pode ser feita no site.

Até ontem, os Estados 
que tiveram maior número 
de inscrições foram: São Pau-
lo (247.282), Minas Gerais 
(185.763), Bahia (100.151), 
Rio de Janeiro (98.172), Rio 
Grande do Sul (91.034), Pa-
raná (74.884), Pernambuco 
(70.297), Ceará (69.655), 
Pará (59.520), Maranhão 
(42.383), Goiás (41.535) e 
Paraíba (34.615).

O prazo para se inscrever 
na lista de espera será nos dias 
2 e 3 de março. Para se inscre-
ver, o interessado deve ter par-
ticipado do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2014 
e ter obtido, no mínimo, 450 
pontos na média das notas do 
exame e nota acima de zero na 
redação.

Edilane Ferreira
Especial para A União

Um caminhão caçamba carre-
gado de pedras caiu no início da 
tarde de ontem da cabeceira do 
viaduto de acesso à Via Oeste, em 
João Pessoa. O motorista, que não 
teve o nome revelado sofreu es-
coriações, sendo socorrido para o 
Hospital de Emergência e Trauma, 
onde ficou em observação.

Um filho do motorista, que 
também pediu para não ser iden-
tificado, disse que o que ocasio-
nou o acidente foi um problema 
na barra de direção do caminhão 
caçamba, placas MMQ-5884-Cam-
pina Grande-PB.

Policiais do Batalhão de Trân-
sito atenderam a ocorrência, iso-
lando a área. Não houve proble-
mas no trânsito, que transcorreu 
normalmente.

Caçamba cai de cima de viaduto
na Via Oeste

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Acidente pode ter sido 
ocasionado por um 
problema ocorrido na 
barra de direção do 
caminhão caçamba 
durante o percurso

FOTO: Marcos Russo

O caminhão caçamba que caiu da cabeceira do viaduto de acesso à Via Oeste, em João Pessoa, estava carregado de pedras

As micro e pequenas em-
presas da Paraíba, que faturam 
até R$ 3,6 milhões ao ano, po-
dem fazer a opção para o re-
gime do Simples Nacional até 
hoje. A solicitação ao regime 
deve ser feita apenas, via pági-
na do Portal do Simples, no link 
http://zip.net/brp4Jh.

Neste ano, mais de 140 
novas atividades econômicas 
ao regime diferenciado foram 
incluídas no Simples Nacional, 
entre elas médicos, advogados, 
odontólogos, psicólogos, ar-
quitetos, corretores, designers 
e jornalistas, além de outras 

atividades do setor de serviços 
que incidem também o ICMS, 
como é o caso do setor de 
transporte. 

No ano passado, o Go-
verno da Paraíba equiparou o 
limite para ingresso ao Sim-
ples ao teto nacional (R$ 3,6 
milhões) o que possibilitou 
novas empresas ingressarem 
e outras que já estavam tam-
bém permanecerem no regi-
me, mesmo com aumento de 
receitas. O programa possibi-
lita o pagamento de até oito 
tributos federais em apenas 
uma guia.

Opção para o regime 
do Simples Nacional

termina hOje

As ações criminosas con-
tra bancos na Paraíba tiveram 
redução de 11% em 2014, de 
acordo com relatório do Nú-
cleo de Análise Criminal e Esta-
tística (Nace) da Secretaria da 
Segurança e Defesa Social. Re-
pressão qualificada e inteligên-
cia são fatores apontados para 
a redução do crime. Segundo 
o documento, em 2014 foram 
101 ocorrências. Em 2013, 
113 registros. Os números são 
relativos a roubo, furto qualifi-
cado. Os crimes contra clientes 
dentro das agências também 

englobam as estatísticas. No 
caso, a responsabilidade pela 
segurança é dos bancos.

Para o secretário, Cláudio 
Lima, é importante que os ban-
cos reforcem a segurança den-
tro dos estabelecimentos. “Nós 
acreditamos que algumas agên-
cias não têm investido na segu-
rança privada, com o uso de câ-
maras, detector de metais mais 
rígidos e outros equipamentos 
que podem inibir esse tipo de 
crime. Essa falta de preocupa-
ção facilita a atuação do crimi-
noso”, reforçou o secretário.

Segurança conseguiu 
reduzir ações em 11%

ataques a bancOs

Senac abre mais 
de mil vagas 
para vários 
cursos na PB

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial na 
Paraíba está com as inscrições 
abertas para 44 cursos nas 
mais diversas áreas ofereci-
dos em João Pessoa, Campina 
Grande e Cajazeiras. São 1.098 
vagas para se capacitar, inclusi-
ve gratuitamente.

Em 2015, o Senac tam-
bém traz novidades. Uma delas 
é o curso de Libras Básico, que 
visa ensinar as técnicas básicas 
da língua brasileira de sinais. 
Além dele, o Senac traz o novo 
curso de Gerenciamento e Or-
ganização de Condomínios e o 
de Monitor de Recreação.

Em João Pessoa, as vagas 
estão distribuídas na Escola 
Senac de Gastronomia e Ho-
telaria (ESGH), no Centro de 
Educação Profissional (CEP) e 
no Centro de Desenvolvimento 
Gerencial (Cendege). Os inte-
ressados podem procurar as 
unidades do Senac no Estado. 
Para os cursos pagos, comer-
ciários com a carteira do Sesc 
ou Sinecom atualizadas têm 
20% de desconto na matrícula. 

Para mais informações 
sobre os cursos em outras ci-
dades do interior o interesado 
deve ligar para os números: 
(83) 3214-2330 no CEP em 
João Pessoa; (83) 3031-2564 
na Escola Senac de Gastrono-
mia e Hotelaria; (83) 3214-
2340 no Cendege; (83) 3341-
5711 em Campina Grande e 
(83) 3531-3552 em Cajazeiras.

Os vinte jovens do Pro-
grama de Inclusão Através da 
Música e das Artes (Prima), 
que percorreram mais de dois 
mil quilômetros para partici-
par do Festival de Música de 
Santa Catarina, estão partici-
pando do Programa Master 
Class, por já terem domínio 
técnico. Nesta aula, que repre-
senta um estágio mais avan-
çado, os alunos se dedicam 
à prática e são lapidados por 
mestres da música de forma 
individual.

Os jovens estão receben-
do aulas de instrumentos de 

sopro, cordas e percussão, re-
gência orquestral, regência de 
banda e canto lírico com todos 
os professores do corpo do-
cente do festival.

Na quarta-feira (28), os 
alunos do projeto paraibano 
receberam das mãos do oboís-
ta londrino, Gordon Hunt, 200 
palhetas de clarinete doadas 
por Peter Sparks, clarinetista 
de renome em Londres. 

Para o maestro Alex 
Klein, um dos idealizadores 
do Prima, o projeto é muito 
mais que a criação de orques-
tras juvenis.

Alunos do Prima estão 
participando de oficina

em santa catarina

O melão espanhol é o 
grande vilão nos preços dos 
produtos hortifrutigranjeiros, 
segundo pesquisa feita entre 
os dias 26 e 29, pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defe-
sa do Consumidor (Procon-JP), 
que apontou variação de até 
403,4% no preço da fruta, com 
valores que vão de R$ 1,19 a R$ 
5,99, diferença de R$ 4,80. O 
inhame apresentou menor va-
riação, 14,3%, com preços en-
tre R$ 6,99 e R$ 7,99, diferença 
de R$ 1,00.

Conforme a pesquisa, que 

levantou preços de 28 hortifru-
tigranjeiros em 9 supermerca-
dos de João Pessoa, a média da 
soma desses produtos é de R$ 
101,44, apresentando acrés-
cimo se comparada com as de 
outubro (R$ 92,70) e novem-
bro (R$ 95,99) do ano passado. 
“A média dos valores dos hor-
tifrutigranjeiros vêm subindo 
paulatinamente nos últimos 
meses, daí a importância das 
pesquisas do Procon-JP, que 
auxilia o consumidor a encon-
trar os preços mais baratos”, 
disse o secretário Helton Renê.

Preços do produto têm 
variação de até 403%

hOrtifrutigranjeirOs

Pode ocorrer chuva 
na área do Litoral

De acordo com informações 
da Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba (Aesa), 
pode chover ocasionalmente na 
faixa litorânea paraibana hoje. Po-
rém, nas demais regiões, a previsão 
é de sol com variação de nuvens. 
Os termômetros terão mínima de 
21ºC, no Brejo, e máxima de 36ºC, 
no Sertão.

Apesar da possibilidade de 
chuvas ocasionais no Litoral, a pre-
visão é que a região tenha sol com 
variação de nuvens na maior parte do 
tempo. A temperatura vai variar de 
25ºC a 31ºC. No Brejo e no Agreste, 
também haverá sol com variação de 
nuvens hoje. Na primeira região, os 
termômetros vão alternar de 21ºC 
a 29ºC. Na segunda, a temperatura 
oscila de 22ºC a 30ºC. 

consulta pública 
sobre o rio gramame

Estão em andamento no Mi-
nistério Público Federal na Paraíba 
(MPF) os preparativos para a reali-
zação de consulta pública sobre a 
poluição do leito do Rio Gramame. A 
consulta, prevista para ocorrer em 
16 de março de 2015, busca ouvir 
as diversas comunidades instala-
das ao longo das margens do rio 
para direcionar quais providências 
devem ser priorizadas pelo MPF na 
reparação dos impactos causados 
pela degradação. Como parte dos 
preparativos, foi realizada na ma-
nhã de ontem, em João Pessoa, reu-
nião com representantes do Ibama, 
Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente (Sudema), 
Secretaria de Meio Ambiente do 
Município de João Pessoa (Seman) 
e Polícia Ambiental.

As matrículas para alu-
nos novatos nas escolas da 
rede municipal da capital e 
da rede estadual de ensino 
terminam hoje. Somente 
nas escolas estaduais são 
ofertadas 100 mil novas 
vagas. Em ambas as redes 
estão garantidas vagas para 
todos os alunos. Já os alu-
nos veteranos foram matri-
culados automaticamente 
durante o mês de dezembro 

do ano passado.
Para realizar a matrícu-

la é necessário apresentação 
de documentação necessá-
ria, como histórico escolar, 
cópia da certidão de nasci-
mento ou RG, duas fotos 3x4 
e comprovante de residên-
cia. As aulas nas escolas da 
rede municipal terão início 
no dia 4 de fevereiro e nas 
escolas da rede estadual, dia 
9 de fevereiro.

Matrículas terminam 
no Estado e Município
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Nunes está em fase de 
produção de obra poética 
sobre a cidade de Serraria
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Peça “A Princesa Luiza e 
o Urso de um Olho Só” 
acontece na Piollin

Musical Gonzagão - A 
Lenda será apresentado 
hoje na capital
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Mira Maya e Caburé Carimbó Clube comandam festa Randevú na Vila do Porto
André Luiz Maia
Especial para A União

FOTO: Bruno Vinelli

FOTOS: Divulgação

Vilar (guitarra) e Ingridy Alves (bate-
ria). A cantora afirma que, além de sua 
apresentação, algumas surpresas estão 
reservadas para a Randevú. “Teremos 
uma performance corporal com o dança-
rino e ator Dan Oliveira, que acontecerá 
num momento surpresa da festa. Nessa 
edição, também teremos sorteio de uma 
tatuagem do De Ink Tattoo, novo estúdio 
da cidade. E, pra completar, a festa será 
à meia-luz, para que o clima pegue fogo 
junto com as tochas que decoram o am-
biente”, antecipa.

Para completar a noite, a Caburé 
Carimbó Clube traz uma seleção de ritmos 
paraenses, como o carimbó, a embolada 

e a guitarrada, interpretando canções de 
artistas clássicos como Pinduca e Dona 
Onete, além da nova geração, como Felipe 
Cordeiro. Formada por Tiago Moura (voz), 
Rudá Barreto e Marcelo Vilar (guitarras), 
George Glauber (bateria), Matheus An-
drade (baixo), Pedro Freire (percussão) e 
Uaná Barreto (teclado), a ideia surgiu após 
as pesquisas musicais e o interesse pela 
música do Pará.

Mas não é somente de versões que 
o grupo sobrevive. Eles lançaram recen-
temente o single ‘Na Paula’, um carimbó 
composto por Tiago Moura, que será 
usada como a música de trabalho da banda 
durante 2015.

DJ KYLT – Ana Monica Moura, mais 
conhecida por DJ Kylt, é paraibana e toca 
ativamente há 10 anos, onde metade 
deste tempo construiu a sua experiência 
na cidade de São Paulo. Percorreu vários 
horizontes com o seu som e vem sen-
do cada vez mais reconhecida pela sua 
engenhosa técnica e primorosa pesquisa 
musical no campo das práticas musicais 
etnográficas. 

Em sua estética sonora, busca adaptar 
harmoniosamente para a pista de dança 
a riqueza da música regional e brasileira, 
bem como dos diversos ritmos latinos e 
africanos, aliando-os aos efeitos e beats 
eletrônicos dançantes.

Mistura sonora

Encontro de música, de arte, 
de espíritos, um verdadeiro 
Randevú. A festa, cujo título 
brinca com a pronúncia nor-
destina da expressão francesa 
“rendez-vous” (encontro), 
traz o trabalho autoral de 
Mira Maya e a incursão pelos 

ritmos paraenses da Caburé Carimbó 
Clube em um só lugar. Além disso, a DJ 
Kylt completa a festa com seu set tropical. 
O evento acontece hoje à noite, às 23h, na 
Vila do Porto, e os ingressos custam R$ 
20 (inteira) e R$ 10 (meia). Levando 1kg 
de alimento não-perecível, a entrada cai 
para R$ 15.

Para Mira Maya, em entrevista ao jor-
nal A União, a ideia é propor uma fusão 
de estilos distintos sintonizados em uma 
mesma frequência: a diversão. “É uma 
festa de encontro! Encontro de artes, de 
artistas, de amigos, de desconhecidos, de 
bocas, de corpos. A proposta é misturar”, 
explica a cantora e compositora.

Seu repertório atual é o show Na Vi-
trola, com as canções que serão lançadas 
em CD e vinil este ano. Em sua busca por 
novas sonoridades, Mira decidiu buscar 
referências na musicalidade das décadas 
de 60 e 70, criando músicas com estética 
‘vintage’. “É apresentar novas composi-
ções com esse sabor de clássico”, comple-
ta Mira Maya. O rock iê iê iê, o blues e o 
brega se cruzam por músicas como ‘Mas 
não volto pra você’, ‘Desgosto’ e ‘Lasciva’ – 
que deve ganhar um videoclipe em breve.

A banda que a acompanha é com-
posta por Emanuel Jr. (baixo), Marcelo 

A banda Caburé Carimbó Clube envereda pelos ritmos paraenses de forma bem criativa e dançante, combinando musicalidade com a alegria e astral do verão nordestino

Dj Kylt, apesar da pouca idade, é bastante conhecida e requisitada na cena cultural pessoense, a outra atração é Mira Maya
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Diácono, Jornalista e do IHGP

José
Nunes

Poesia e sonhos
Eu preparo um livro que fale de minha terra, 

que não seja o derradeiro canto, mas uma louva-
ção ao chão que me deu uma identidade.

Em Serraria a poesia em forma de brisa brota 
dos córregos, espalhando-se pelas planícies para 
mudar nossas vidas. A poesia é formada de quime-
ras, e aqui o poeta não sonha sozinho.

O lugar onde nasci é todo um livro de poesia. 
Nele, profundamente me identifico.

Nem precisa ser poeta para se encantar 
com Serraria. Basta deixar se embriagar pela 
brisa que sopra dos córregos, ou contemplar o 
que existe neste cantinho da Serra da Borbo-
rema para viver com deslumbramentos. Aqui o 
convite para sonhar, suponho maior do que em 
outros lugares.

Recorro aos poetas de ofício para sentir este 
lugar: Fernando Pessoa, Manoel Bandeira, Drum-
mond, Augusto dos Anjos, Rilke, Manoel de Barros, 
Cesário Verde, Neruda, João Cabral, Sérgio de Cas-
tro Pinto, Jomar Morais Souto, Leandro Gomes de 
Barros... Tentativas inúteis de decifrá-lo. É melhor 
senti-lo e basta!

Descubro-me nos caminhos desta terra subin-
do suas ladeiras, ou observando tudo do cocuruto 
da serra, de onde o verde se esparrama em redor 
da cidade.

É bom viver aqui.
Gostaria de descrever este lugar num poema 

ou frase. Talvez deseje transportá-lo para um qua-
dro com única pincelada, feito pintor chinês que 
tudo expressa com pouca tinta na tela, ou quem 
sabe, imitando os traços esmiuçadores de Flávio 
Tavares. Talvez recorra a Hermano José, contu-
maz amante desta terra, para que possa final-
mente juntos, executar a tarefa. Afinal, bebemos 
da inspiração com as serras e as palmeiras deste 
lugar.

Princesinha centenária da Serra da Borbo-
rema, um tanto maltratada, Serraria nos quer 
perto.

Nascido neste santuário, mesmo distante eu 
escuto o vento desvirginando-te na madrugada, 
acariciando-te ao entardecer.

As palmeiras são as crinas que cobrem teu 
corpo, que tento despi-lo nos versos que alinhavo, 
nas crônicas que escrevo.

A neblina molha teu corpo nas noites frias de-
pois de março, enquanto o vento executa sinfonia 
particular, tendo as palmeiras como maestrinas, 
num bailado harmonioso.

Quando aqui chegamos, transtornamos nos-
sos sentimentos e alargamos nossos pensamentos. 
Terra natal à qual me agarro desesperadamente 
para sobreviver.

No teu corpo surge cascata vertendo intermi-
nável canção ouvida à distância, que me alimenta 
no lugar onde estou.

Não me apartarei de ti. Por isso quero mon-
tar um poema que fale de tua beleza, de nossas 
vidas, de teu passado, de sua gente. Tens a cara 
de todos nós.

Os ventos daqui produzem música, leva-nos a 
devaneios. No coração da terra acontece a gesta-
ção da felicidade, simbolizado no aperto de mão, 
em largo abraço, no sorriso aberto.

Nesta terra, como esta flor, a vida imita a arte, 
vida e arte unidas nos gemidos dos canaviais. 
Arte que transforma o florescer da vida pelos 
beijos do vento e pelos afagos da neblina na ma-
drugada.

Gosto de apreciar a boniteza de suas plan-
tações de cana e bananeira, mas também tenho 
olhos para as borboletas nos aceiros dos roçados. 
Como é bom molhar as canelas no orvalho ao 
andar pelas capoeiras.

No embalo do vento, minhas mãos tocam nes-
ta terra. Quando aqui chegamos o tempo é nanico 
para percorrer os caminhos por onde outrora pas-
seávamos, sempre no entardecer dos domingos, 
quando não tínhamos nada para fazer. 

II Festival de Capoeira de Quilombo será de 
hoje até domingo na comunidade de Paratibe

Cultura Popular

Hoje, amanhã e domingo acon-
tece em Paratibe, o II Festival Ca-
poeira de Quilombo, dentro do 
Projeto Paratibe em Ação. Estarão 
presentes mestres do Rio de Janei-
ro, Brasília, Sergipe, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, e de outros 
estados, tendo destaque o mestre 
baiano Cafuné, discípulo do mais 
importante capoeirista da história, 
o mestre Bimba. 

A programação ainda conta com 
oficinas de turbantes, penteados 
afros, e danças afro, além de uma 
noite cultural amanhã, com Helay-
ne Cristine, Tirinete de coco, e do 
grupo de danças do Projeto Social 
Paratibe em Ação, que realiza o en-
contro. O coordenador e idealiza-
dor do projeto, João Paulo Pitoco, 
é instrutor da escola de capoeira 
Afro-Nagô, presidida pelo mestre 
Zunga, e espera um grande públi-
co e que o evento possa contribuir 
para o fortalecimento da cultura 
negra, ele acredita que iniciativas 
desse tipo ajudam a diminuir a en-
trada de jovens na criminalidade, 
e devem ser apoiadas pelos gover-
nantes assim como pelos empresá-
rios, pois contribui na formação de 
uma sociedade melhor. 

Em entrevista a reportagem do 
jornal A União, João Paulo Pitoco, 
idealizador do projeto disse que 
objetivo é difundir a cultura afro 
e celebrar o trabalho social com 
crianças carentes que vem sendo 
desenvolvido em diversos bairros 
da capital. “Espero que as pessoas 
do bairro, se sintam integradas ao 
projeto e desperte o interesse, que 
o projeto ganhe visibilidade. A prin-
cipal batalha é que as pessoas com-
prem esta ideia. O objetivo da festa 
é levar arte e fazer o intercâmbio 
com o pessoal de fora. Como o Qui-

O arte educador e ativista cultural João Paulo “Pitoco” é o idealizador

Roda de capoeira que celebrou a abertura da primeira edição do festival, que movimentou a comunidade em 2014

Foto: Divulgação

Foto: Edson Matos
Lucas Duarte 
Especial para A União

lombo fica em uma área de risco, 
com um grande número de mortes, 
espero que chame a atenção dos go-
vernantes para criar políticas públi-
cas para os jovens” conclui.

As atividades ocorrerão no gi-
násio da escola Antônia do Socorro, 
e no galpão Multicultural de Para-
tibe, ambos na PB 008. O evento 
conta com o apoio da Associação da 
Comunidade Negra de Paratibe em 
nome de Joseane Santos, do jornal 
A União (onde serão impressos os 
certificados), da Coordenadoria de 
Igualdade Racial da Prefeitura de 
João Pessoa e da Secretaria de Ju-
ventude Esporte e Lazer da Paraíba.

O que é capoeira?
A capoeira é uma expressão 

cultural brasileira que mistura arte 
marcial, esporte, cultura popular 

e música. Desenvolvida no Brasil 
principalmente por descendentes 
de escravos africanos, é caracteriza-
da por golpes e movimentos ágeis 
e complexos, utilizando primaria-
mente chutes e rasteiras, além de 
cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, 
acrobacias em solo ou aéreas. Uma 
característica que distingue a ca-
poeira da maioria das outras artes 
marciais é a sua musicalidade. Pra-
ticantes desta arte marcial brasi-
leira aprendem não apenas a lutar 
e a jogar, mas também a tocar os 
instrumentos típicos e a cantar. Um 
capoeirista experiente que ignora a 
musicalidade é considerado incom-
pleto. Outras expressões culturais, 
como o maculelê e o samba de roda, 
são muito associados à capoeira, 
embora tenham origem e significa-
dos diferentes
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Roteiro

Em cartaz

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

SERVIÇO

Busca Implacável 3
Acusado de crime tenta mudar de vida no longa

O ex-agente do governo norte-americano Bryan Mills (Liam 
Neeson) tenta tornar-se um homem família, mas vê tudo ruir 
quando Lenore (Famke 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 culpa-
dos e proteger a única coisa que lhe resta: a filha Kim (Maggie 
Grace). Não recomendado para menores de 14 anos 

Cinema

Espetáculo infantil “A Princesa Luzia e o Urso de um 
Olho Só”, é a opção do final de semana no Piollin

Com casa lotada e um 
público de mais de 300 
pessoas durante o mês de 
janeiro, a segunda edição 
do Projeto Teatro Piollin 
chega à penúltima semana 
de espetáculos que aconte-
cem desde 7 de janeiro. A 
programação contou com 
um total de 38 apresen-
tações de 19 espetáculos, 
dentre os quais 12 já foram 
apresentados. A ideia é in-
crementar a programação 
de artes cênicas da cidade 
neste período.

Nesta semana a pro-
gramação contou com os 
espetáculos noturnos, com 

FOtO: Roberta Alves

início às 20h, de ‘Efeméri-
co’  (Grupo Sirius e dirigido 
por Eliézer Rolim); ‘Merce-
des’(Galharufas Companhia 
de Teatro e dirigido por 
Paulo Vieira) e ‘Anáguas’ 
(Companhia Ôxente e di-
rigido por José Manuel). 
Amanhã e domingo às 
16h30, voltada ao públi-
co infantil, será encenada 
a peça teatral ‘A Princesa 
Luzia e o Urso um Olho Só’, 
do Graxa Grupo de Teatro 
e dirigido por Cely Farias. 
Nesta última programa-
ção, crianças até seis anos 
não pagam ingresso. Já os 
acompanhamentos pagam 
o valor normal do ingresso 
e crianças a partir de sete 
anos pagam meia entrada. 

O valor dos ingressos cus-
tam, R$ 10 (inteira) e R$ 20 
(meia).

O Projeto Teatro Piol-
lin é uma parceria do Piol-
lin Grupo de Teatro e Cen-
tro Cultural Piollin com os 
grupos paraibanos Alfenim 
Coletivo de Teatro, Compa-
nhia Lua Crescente, Com-
panhia Ôxente, Galharufas 
Grupo de Teatro, Grupo 
Graxa de Teatro, Los Iran-
zi, Osfodidário, Paralelo Cia 
de Dança, Produções Cia de 
Dança/Teatro e Centro Es-
tadual de Arte (Cearte) e o 
cearense Coletivo Soul.

Sobre a peça
Luzia é uma garotinha 

órfã criada pelo senhor apo-

Vida na Rua – Por Fátima Ramalho

O livro ‘Vida na 
Rua’ é de autoria de Fá-
tima Ramalho e trata a 
questão da vida dos ani-
mais abandonados nas 
ruas, e este amor pelos 
animais, fez com que 
a autora que também 
cuida de vários animais 
abandonados, dentre 
eles cães e gatos em um 
sítio no qual reside, a 
inspiraram a criar um 
livro que promova a leitu-
ra e estimule as artes visuais, e ao mesmo tempo, ensinando 
as crianças a respeitarem a vida dos animais, ressaltando que 
os mesmos têm sentimentos e não são objetos descartáveis 
para serem jogados fora quando eles se tornam um proble-
ma e não interessam mais. Desta forma, o seu primeiro livro 
é voltado para as crianças do ensino infantil, e visa contribuir 
para a consciência dessas crianças para que nas próximas 
gerações, esses maus tratos e abandonos de animais sejam 
minimizados através da educação e orientação desde cedo. 

É um livro de fácil leitura e compreensão, escrito na for-
ma de poema e imagens, mostrando a realidade dos animais 
de forma didática e colorida, que vai atrair a criança. Pode ser 
usado em sala de aula, no qual o próprio livro tem ideias de 
atividades a serem desenvolvidas pelos professores, onde a 
linguagem visual também pode ser explorada. Uma boa edu-
cação poderia ser adquirida com a leitura de livros educati-
vos, sugestivos, ilustrados, de linguagem fácil e lúdica. Nesse 
sentido, a edição do livro infantil ‘Vida na Rua’ para distribui-
ção nas escolas faz-se necessária por apresentar conteúdo 
educativo. A leitura pode ajudar a criança a assimilar que 
praticar o abandono de animais, dentro deste contexto, gatos 
e cães, não é atitude positiva e não deve fazer parte de nossa 
cultura, como também que há leis de proteção aos animais 
(fazer referência à Declaração Universal dos Direitos dos Ani-
mais, pois há uma das determinações da mesma reproduzida 
no final do livro). A ideia inicial do exemplar, é que possamos 
ter um mundo mais humano, onde os animais sejam respei-
tados e acolhidos no ambiente familiar onde é o seu lugar. 
Uma frase reflexiva da Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais é “O homem deve ser educado desde a infância para 
observar, respeitar, compreender e amar os animais.”

O livro está sendo vendido pelo valor de R$ 10 pela auto-
ra, através do email: fatimaramalho6@gmail.com, onde você 
pode fazer sua solicitação ou encontra-se na Livraria do Luiz.

A autora
Fátima Ramalho (Maria de Fátima Mangueira Ramalho) 

nasceu em João Pessoa, em 1963. Formada em Comunicação 
Social pela Universidade Federal da Paraíba tem vasta expe-
riência profissional em movimentos. Atualmente se dedica a 
causa de animais abandonados, especialmente gatos e cães, o 
que lhe inspirou a escrever este seu primeiro livro esperando 
ser uma ferramenta que contribua para a diminuição do aban-
dono e os maus tratos a esses animais nas próximas gerações. 

Livros em destaque

Humor 

ZÉ MEIOTA Tônio

A peça, dirigida por Cely Farias, é uma produção do Grupo Graxa de Teatro que conta a história de garota órfã

Lucas Duarte 
Especial para A União

Lucas Duarte 
Especial para A União

A autora exibe a obra sobre animais

sentado que, na época da ju-
ventude, era um ator. Ela di-
vide o quarto com um bicho 
de pelúcia caolho. Os três 
misturam realidade e fanta-
sia fingindo viver no Reino 
da Luz, onde bruxos, fantas-
mas, lagartos e outros seres 
fantásticos ganham vida.

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: Comé-
dia. Duração: 108 min. Classificação: 14 anos. 
Direção:  Roberto Santucci. Com  Ingrid Guima-
rães, Tatá Werneck, Márcio Garcia Cinebiografia 
Malu (Ingrid Guimarães) tem 40 anos e trabalha 
como secretária de Samuel (Márcio Garcia), 
o homem de sua vida. Apesar de estarem 
namorando há três anos, não há o menor indício 
de que um pedido de casamento esteja por 
vir. Um dia, Malu percebe que faltam algumas 
camisinhas no estoque pessoal do namorado 
e logo deduz que ele tem uma amante. Após 
contratar um detetive particular, ela descobre 
que há mais duas mulheres na vida de Samuel: 
a dançarina de boate Lúcia (Suzana Pires) e 
a fanática religiosa Maria (Tatá Werneck). É 
claro que as três irão disputar a preferência 
do amado.   Manaíra 4:  13h45, 16h, 18h30 e  
21h  Tambiá5: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40

A MULHER DE PRETO 2 (EUA 2015). Gênero: 
Terror, Drama. Duração: 98 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Tom Harper (III). Com Phoebe 
Fox, Jeremy Irvine, Helen McCrory. Durante 
a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio 
destrói a cidade de Londres, forçando diversas 
crianças a buscarem abrigo em cidades menores 
da Inglaterra. Edward (Oaklee Pendergast) é 
uma destas crianças traumatizadas, que acaba 
de perder os pais e não pronuncia uma palavra 
sequer. Ele é acolhido pela governanta Jean 
(Helen McCrory) e pela professora Eve (Phoebe 
Fox) na Mansão do Pântano. O abrigo está 
caindo aos pedaços, mas serve como refúgio 
ao pequeno grupo. Aos poucos, no entanto, 
uma série de acontecimentos assustadores 
passam a afetar os novos hóspedes.Manaíra2: 
14h, 16h30, 19h e 21h15  Tambiá 2: 14h50, 
16h50, 18h50 E 20h50

ÊXODOS: DEUSES E REIS (EUA 2014). Gênero: 

Épico. Duração: 149 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Ridley Scott. Com Christian Bale, 
Joel Edgerton e John Turturro. Exodus é uma 
adaptação da história bíblica do Êxodo, segundo 
livro do Antigo Testamento. O filme narra a vida 
do profeta Moisés (Christian Bale), nascido entre 
os hebreus na época em que o faraó ordenava 
que todos os homens hebreus fossem afogados. 
Moisés é resgatado pela irmã do faraó e criado 
na família real. Quando se torna adulto, Moisés 
recebe ordens de Deus para ir ao Egito, na 
intenção de liberar os hebreus da opressão. 
No caminho, ele deve enfrentar a travessia do 
deserto e passar pelo Mar Vermelho. Manaíra  
5:  22h Manaíra6: 17h e 20h15 . CinEspaço 3: 
21h10. Tambiá 6/3D: 20h30. 

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 (Famke 
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 1: 14h15, 16h45, 19h15  e 
21h45Tambiá 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 pin-
guins espiões, são capturados em uma missão 
que tinha como objetivo presentear o integrante 
mais novo da tropa (Recruta) em seu aniversário. 
Eles caem nas garras do temido Dr. Otavius Brine, 
que se sentiu prejudicado pelo quarteto em um 
passado remoto. Agora, eles vão ter que impedir 
o maléfico plano do vilão de se vingar dos pinguins 
do mundo todo e, para isso, terão que juntar forças 
com uma especializada agência de espiões, a Vento 
do Norte, liderada pelo Agente Secreto. Enquanto 
isso, Recruta tenta provar seu valor como agente 
especial do time de pinguins. Manaíra 5: 12h30, 
14h45, 17h e 19h30 Manaíra6: 13h30 e 15h45 
CinEspaço 3:  13h50, 15h40, 17h30 e 19h20. Tam-
biá1: 14h35 Tambiá6/3D: 14h30, 16h30 e  18h30

INVENCÍVEL (EUA, 2014). Gênero: guerra, biografia. 
Duração: 137 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Angelina Jolie Com  Jack O’Connell, Domhnall Gle-
eson, Garrett Hedlund O drama retrata a história 
real do atleta olímpico Louis Zamperini, que sofre 
um acidente de avião, e cai em pleno mar. Ele luta 
durante 47 dias para reencontrar a terra firme, e 
quando consegue, é capturado pelos japoneses 
durante a Segunda Guerra Mundial. Manaíra 7: 
17h45 e 20h45

O SEGREDO DOS DIAMANTES (BRA, 2015). Gênero: 
aventura. Duração: 86 min. Classificação: 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 punha-
do 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 

CAMINHOS DA FLORESTA (EUA 2014). Gênero: 
Fantasia, musical. Duração: 124 min. Classi-
ficação: 12 anos. Direção: Rob Marshall. Com 
Meryl Streep, James Corden, Emily Blunt. Um 
padeiro e sua mulher (James Corden e Emily 
Blunt) vivem em um vilarejo, onde lidam com 
vários personagens famosos dos contos de 
fadas, como Chapeuzinho Vermelho (Lila 
Crawford). Um dia, eles recebem a visita da 
bruxa (Meryl Streep), que é sua vizinha. Ela 
avisa que lançou um feitiço sobre o casal 
para que não tenha filhos, como castigo 
por algo feito pelo pai do padeiro, décadas 
atrás. Ao mesmo tempo, a bruxa avisa que 
o feitiço pode ser desfeito caso eles lhe 
tragam quatro objetos: um capuz vermelho 
como sangue, cabelo amarelo como espiga 
de milho, um sapato dourado como ouro e um 
cavalo branco como o leite. Eles têm apenas 
três dias para encontrar tudo, caso contrário 
o feitiço será eterno. Decididos a cumprir o 
objetivo, o padeiro e sua esposa adentram na 
floresta.Manaíra8:  13h15, 16h15, 18h45 e 
21h30 CinEspaço 2: 14h, 16h30, 19h e 21h30

n Peça de teatro: “A Princesa Luzia e 

o Urso de um Olho Só”

n Local: Centro Cultural Piollin

n Data: Sábado e domingo 

n Hora: 16h30

n Direção: Cely Farias 

n Público infantojuvenil

Serviço
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Projeto cultural do Sesi estimula o gosto pelo cinema e exibe, 
de hoje a domingo, curtas e longas em Solânea e Mamanguape

Centro Cultural 
apresenta rock 
autoral em Sousa

Incentivo à sétima arte
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 30 de janeiro de 2015

Diversidade

O musical Gonzagão - A Lenda, será apresentado 
apenas hoje, no Ponto Cem Réis, em João Pessoa

Curta Leonel Pé de Vento mostra um garoto que vivia isolado até encontrar Mariana, quando descombre o poder da amizade

Espetáculo narra parte da história de Luiz

FotoS:  Divulgação

“Minha expectativa é muito boa, pois 
é uma oportunidade para que um público 
diverso, inclusive quem ainda nunca não 
tenha ido a um teatro, possa assistir ao 
espetáculo, que é popular, embora sofisti-
cado”. A declaração foi feita para o jornal A 
União pelo pernambucano - radicado no Rio 
de Janeiro - João Falcão, diretor do musical 
intitulado Gonzagão – A Lenda, que estreia 
gratuitamente - e em única encenação - hoje, 
a partir das 20h, no Ponto de Cem Réis, 
localizado no Centro de João Pessoa. A vinda 
da montagem - que cumpre turnê pela região 
Nordeste, patrocinada pela Rede e Ministério 
da Cultura, com apoio da Prefeitura Munici-
pal, por meio da Funjope - é uma iniciativa da 
Sarau Agência de Cultura Brasileira.

O espetáculo - vencedor do Prêmio 
Shell de Teatro 2012 na categoria Melhor 
Música, tem o texto também assinado pelo 
diretor João Falcão. “O espetáculo foi pen-
sado originalmente para o teatro, mas, há 
cerca de um ano, vem sendo apresentado em 
espaços abertos, para um público diversifi-
cado, com um resultado que tem me deixado 
muito feliz”, confessou ele.     

Homenagem ao Rei do Baião, o saudoso 
pernambucano Luiz Gonzaga (1912 - 1989), 
considerado um dos mais importantes ar-
tistas do Brasil, o espetáculo - cujo roteiro 
musical também é assinado pelo dramaturgo 
João Falcão - reúne cerca de 40 canções, a 
exemplo de sucessos como a clássica ‘Asa 
Branca’, além de ‘Cintura Fina’, ‘Qui nem 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

A caravana do Projeto Cine Sesi 
Cultural 2014 chegou a mais 
dois novos municípios parai-
banos. Hoje, os moradores das 
cidades de Solânea e Maman-
guape assistirão gratuitamen-
te, sempre a partir das 18h30 
- e com direito a pipoca - o 

curta intitulado Pimenta e a comédia nacio-
nal Cine Holliúdy nas Praças 26 de Novem-
bro e na Matriz, respectivamente. Amanhã, 
serão exibidos o filme infantil A Menina 
Espantalho e o longa A Busca; e, no domingo, 
o curta Leonel Pé de Vento e a animação A 
Era do Gelo 4, também nos mesmos horário 
e locais.

 Os objetivos do projeto são os de 
incentivar a instalação de salas de projeção 
em cidades onde ainda não existam, ou até 
mesmo a reabertura, além de proporcionar 
o contato da população com a sétima arte. 
Para tanto, a caravana - com dois a três cami-
nhões, dependendo da necessidade - chega 
dias antes aos municípios previamente sele-
cionados pela produção do Cine Sesi Cultural 
para montar a estrutura. Na hora da sessão, 
os filmes são exibidos com um projetor de 
35 mm em tela alto alvura medindo 12m x 
5m. O som possui três vias de 2 mil watts e 
projetor Hi-Light Xenon de 2 mil watts, além 
de cinemascope, o que permite boa visua-
lização e audição a uma distância de até 25 
metros. O resultado final é a garantia de um 
elevado padrão de qualidade técnica e de 
conteúdo das projeções.

Um dos filmes em exibição hoje, Pimen-
ta é um curta de ficção, com 13 minutos de 
duração e produzido em São Paulo, em 2010. 
Dirigido por Eduardo Mattos, o enredo se 
passa no interior da Bahia, nos anos 1960. O 
garoto Zeca se vê às voltas de como se livrar 
de uma garrafa de pimentas que seu pai ha-
via ganhado e que era linda, porém perigosa. 
A outra atração é um longa nacional, de 1h31 
minutos de duração, que é a comédia Cine 
Holliúdy, lançada em 2013 e dirigida por 
Halder Gomes. No elenco, Roberto Bomtem-
po. A trama transcorre na década de 1970, 
no interior do Ceará. Na época, a populari-
zação da TV permitiu que os habitantes da 
cidade desfrutassem de um bem até então 
desconhecido. Porém, o televisor afastou as 
pessoas dos cinemas. É aí que Francisgley-

disson, proprietário do Cine Holiúdy, um 
pequeno cinema da cidade, se vê diante da 
difícil missão de se manter vivo como opção 
de entretenimento.

A programação de amanhã terá mais 
dois filmes: A Menina Espantalho e A Busca. 
O primeiro é um curta-metragem de ficção 
infantil, dirigido por Cássio Pereira dos 
Santos, com 13 minutos de duração. Produ-
zido em 2008, no Distrito Federal, a história 
é sobre Luzia, que mora no campo com seus 
pais e o irmão, Pedro. Quando o menino 
começa a ir à escola, a garota quer acompa-
nhá-lo, mas é impedida pelo pai. Enquanto 
vigia um arrozal, ela busca outros caminhos 
para aprender a ler. 

O outro, A Busca, é um longa-metra-
gem com 1h30min de duração, dirigido por 
Luciano Moura. Lançado em 2013, o gênero 
é de aventura, protagonizado por Wagner 
Moura, que vive o personagem Theo Ga-
delha, casado com Branca (Mariana Lima). 
Ambos trabalham como médicos e possuem 

um filho, Pedro (Brás Antunes). O rapaz, 
quando está prestes a completar 15 anos de 
idade, desaparece. E, para piorar a situação, 
Theo fica sabendo que sua esposa quer se 
separar dele e que seu mentor (Germano 
Haiut) está à beira da morte. Diante da 
situação, Theo sai à procura do filho sumi-
do, mas resolve aproveitar a viagem para se 
redescobrir.

Já neste domingo serão exibidos os 
filmes Leonel Pé-de-Vento e A Era do Gelo 4. 
A primeira produção é um curta-metragem 
de animação dirigido por Jair Giacomini e 
produzido em 2006. no Rio Grande do Sul. 
Com 15 minutos de duração, a história relata 
a situação de Leonel, que nasceu pé-de-vento 
e, por causa dessa condição, vive isolado. 
Quando Mariana se aproxima do garoto, 
ambos descobrem o valor da amizade e da 
convivência com as diferenças. 

O outro filme, A Era do Gelo 4, também 
é de animação. O longa-metragem, com 
1h34 minutos de duração, foi produzido nos 

Estados Unidos e lançado em 2012. Dirigido 
por Steve Martino e Mike Thurmeier, a trama 
mescla aventura e comédia para mostrar a 
busca do esquilo Scrat por sua cobiçada noz. 
No entanto, embora sem qurer, o pequeno 
animal provoca a separação dos continentes, 
o que causa mudanças no terreno em várias 
localidades e contribui para que os persona-
gens vivam diversas situações.     

De acordo com a produção do Cine Sesi 
Cultural, que também ocorre em outras uni-
dades da Federação, a caravana itinerante foi 
iniciada na Paraíba nos dias 10, 11 e 12 de 
outubro de 2014, nas cidades de São José de 
Piranhas e Catolé do Rocha. O projeto - que 
vai passar, no total, por 32 municípios do Es-
tado, ao longo de 16 finais de semana - será 
encerrado em 6, 7 e 8 de março, em Taperoá. 
Até ser concluído, ainda haverá exibições de 
curtas e longas em 6, 7 e 8 de fevereiro, nas 
cidades de Jacaraú e Guarabira, e, nos dias 
27, 28 de fevereiro e 1º de março, em Soleda-
de e Esperança.

A programação cultural para o 
Sertão paraibano neste fim de semana 
vai contar com a apresentação per-
formática da banda Verônica Decide 
Morrer, hoje, no Núcleo de Extensão 
Cultural da UFCG, em Cajazeiras, às 
21h. Amanhã, às 20h, será a vez do 
grupo se apresentar no Centro Cultural 
Banco do Nordeste (CCBNB), em Sousa. 
A entrada é gratuita.

Com um rock`n roll dançante auto-
ral, Verônica Decide Morrer é o resul-
tado da união de um grupo de amigos 
que mostra a versatilidade de artistas 
cearenses contemporâneos em busca 
de espaço para expor suas produções, 
além de atacar o preconceito com um 
espetáculo onde suas composições 
expõem ao público protestos e anseios.

A banda, homônima do livro do 
escritor brasileiro Paulo Coelho, usa 
o enredo do título para definir seu 
desempenho no palco. Uma travesti 
que toma as rédeas de suas escolhas 
e procura combater o preconceito por 
meio da arte, tratando com natura-
lidade a sexualidade, questionando, 
confrontando e lutando pelo direito à 
vida, à liberdade de personagens do 
mundo real.

Em 2012 e 2013, a banda partici-
pou do Projeto Rock Cordel realizado 
pelo Banco do Nordeste em apoio a ban-
das autorais. As apresentações aconte-
ceram nos Centros Cultuais com shows 
em Fortaleza-CE e em Sousa-PB.

Jiló’, ‘O Xote das Meninas’ e ‘Pau-de-arara’ 
e ‘Baião’. No palco, oito atores, uma atriz - 
Larissa Luz, vivendo seu primeiro papel na 
carreira, pois era cantora do grupo baiano 
AraKetu até ser descoberta pelo diretor do 
musical - e quatro músicos se revezam para 
levar o público a uma viagem pelo universo de 
Gonzagão. 

Durante a apresentação do espetácu-
lo, quem narra boa parte da história de Luiz 

Gonzaga no palco - e também canta a maioria 
das músicas - é Marcelo Mimoso, mais uma 
descoberta do diretor João Falcão. Filho de 
sanfoneiro, o agora ator vinha trabalhando 
como taxista e cantor de forró e, no momen-
to, está produzindo seu primeiro CD solo. E, 
inclusive, nunca havia assistido a uma peça. 
No entanto, o dramaturgo o encontrou na 
noite, quando se apresentava em um bar da 
Lapa, no Rio de Janeiro. A propósito, Larissa 
Luz foi vista por Falcão cantando num vídeo 
de internet que um amigo lhe mostrara. Esse 
instinto de verdadeiro caça talentos tem um 
motivo: o hábito do dramaturgo de experi-
mentar pessoas de uma atividade ocupacional 
em outras áreas de atuação. 

Há quase dois anos em cartaz o musical 
Gonzagão – A Lenda já foi assistido por mais 
de 100 mil espectadores e recebeu diversas 
láureas e críticas favoráveis. Além do Prêmio 
Shell de Teatro 2012 na categoria Melhor 
Música, ainda foi considerada Melhor Produ-
ção no 70 Prêmio APTR e foi reconhecido com 
o Prêmio FITA 2013 nas categorias Melhor 
Espetáculo (Júri Popular), Melhor Direção e 
Melhor Figurino. A montagem ainda arrebatou 
mais quatro prêmios Bibi Ferreira, nas cate-
gorias: Melhor Roteiro, Melhor Direção, Melhor 
Direção Musical e Melhor Espetáculo. E, em 
2013, eleito um dos cinco melhores musicais 
do ano pelos jornais O Estado de São Paulo e 
Folha de São Paulo. Em 2014, o musical abriu 
o 140 Festival Ibero-americano de Teatro de 
Bogotá (FITB).
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Pesquisa do IBGE
Mercado tem preconceito contra mulher, preto e pardo

O nível da ocupação, propor-
ção entre a População Ocupada e 
a População em Idade Ativa (dez 
anos ou mais de idade), alcançou 
53,3%. Frente a 2003 (50,0%) 
houve alta de 3,2 pontos percentuais, 
de acordo com dados da Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME) divul-
gada ontem pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Mulheres, negros, pretos e par-
dos têm avançado no mercado de 
trabalho, mas ainda se verifica, nos 

dados, os rastros dos preconceitos 
históricos da sociedade brasileira, o 
que reforça a importância das polí-
ticas adotadas pelo governo, como 
as cotas e outras ações de apoio a 
estes segmentos da população.

O nível de ocupação das mu-
lheres (45,4%) continuou inferior 
ao dos homens (62,6%). Mesmo 
assim, em relação a 2003, seu au-
mento foi superior ao dos homens.
Em relação a 2003, aumentou o ní-
vel da ocupação dos jovens de 18 a 
24 anos (de 53,8% para 57,2%) e 

da população de cor preta ou par-
da (de 48,5% para 53,0%). Além 
da disparidade entre homens e 
mulheres, a pesquisa mostrou 
também defasagem entre brancos 
e pretos ou pardos. 

Salário
Em 2014, em média, as mulhe-

res ganhavam em torno de 74,2% 
do rendimento recebido pelos ho-
mens - uma expansão de 0,6 ponto 
percentual frente a 2013 (73,6%). 
A menor proporção foi registrada 

em 2003, 70,8%. O rendimento 
dos trabalhadores de cor preta ou 
parda, de 2003 para 2014, cresceu 
56,3%, enquanto o rendimento 
dos trabalhadores de cor branca 
cresceu 30,4%. Mas a pesquisa re-
gistrou também, que os trabalha-
dores de cor preta ou parda ganha-
vam, em média, em 2014, 58,0% 
do rendimento recebido pelos 
trabalhadores de cor branca. Em 
2013, esta razão era 57,4%. Desta-
ca-se que, em 2003, não chegava à 
metade (48,4%). A Pesquisa Men-

sal de Emprego (PME) é realiza-
da nas regiões metropolitanas de 
Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 
Alegre. A publicação completa está 
em www.ibge.gov.br/home/esta-
tistica/indicadores/trabalhoeren-
dimento/pme_nova/.

A publicação da Retrospecti-
va do Mercado de Trabalho 2003-
2014 está em www.ibge.gov.br/
home/estatistica/indicadores/
trabalhoerendimento/pme_nova/
estudos_retrospectiva.shtm

Mirella Eduarda, de apenas 
10 anos, viajou ontem para a ci-
dade de Joinville (SC), na qual 
passará oito anos estudando 
balé clássico na Escola do Teatro 
Bolshoi da Rússia, um dos mais 
conceituados centros de forma-
ção em balé clássico no Brasil. É 
a primeira vez que uma baila-
rina de Cabedelo consegue ser 
aprovada na seleção do centro 
de formação.

Para Mirella, mais que a reali-
zação de um sonho, a oportuni-
dade será uma mudança de vida 
para toda a família. Sob a coor-
denação da professora Joelma 
Ferreira, o atual corpo de alunos 
do Balé Municipal conta com a 
orientação de seis professoras. 
Em 2014, a escola totalizou 400 
alunas, entre 4 e 25 anos de ida-

de, que participam das aulas de 
segunda à sexta-feira, divididas 
nos turno da manhã, tarde e 
noite. 

A Prefeitura de Cabedelo 
concedeu ajuda de custo à alu-
na da Escola de Balé. Além da 
passagem aérea, a bailarina re-
ceberá uma subvenção de for-
ma a ajudá-la financeiramente 
durante o período de estudo.  

“Agradeço muito à prefei-
tura por tudo que vem fazen-
do por minha filha, desde o 
começo. Essa ajuda será muito 
importante para ela continuar 
acreditando em seu sonho. Sem 
ela, não sei como seria lá”, res-
salta o pai, Elionaldo Ferreira. 
“Acompanhamos Mirella desde 
quando foi selecionada para a 
pré-seleção do Bolshoi. Ela se so-

bressaiu e, com apenas 10 anos, 
mostrou maturidade e muito 
talento. É um orgulho muito 
grande para todos nós ter uma 
representante como ela. Ela é 
um exemplo de garra e determi-
nação, dentre tantos outros que 
temos aqui na cidade”, destaca 
o secretário de Cultura, Walmar-
ques Júnior.

 “Depois de Mirella e Ra-
faela Soares (que também foi 
para a pré-seleção no Bolshoi), 
a demanda pela escola aumen-
tou. Quando as crianças entram 
no balé, elas estão atrás de uma 
formação profissional e a ges-
tão atual entende isso e, por 
isso, acredita e investe nelas”, 
relatou Joelma. Além de conte-
údos teóricos relacionados às 
artes em geral e ao balé clássico 

propriamente dito, o corpo de 
alunas do Balé Municipal de Ca-
bedelo estuda iniciação à dança, 
dança criativa, moderna e con-
temporânea. 

Mirela Eduarda é uma das estudantes do Balé Municipal que conta com 400 alunas com idade entre 4 e 25 anos que participam de aulas em três turnos

Foto: Prefeitura de Cabedelo

Mirella, de apenas 10 anos, viaja a Joinville
para estudar balé clássico no Teatro Bolshoi

Aluna é a 
primeira
bailarina de 
Cabedelo a ser 
aprovada 
na seleção do 
centro de 
formação

A taxa de desocupa-
ção do mês de dezembro 
do ano passado foi 4,3%, 
mesmo resultado de de-
zembro de 2013. A taxa 
média de desocupação de 
2014 fechou em 4,8%. Os 
dados revelam as menores 
taxas de trabalhadores de-
socupados (sem emprego) 
de toda a série histórica, 
de acordo com a Pesquisa 
Mensal de Emprego, divul-
gada ontem, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Em novembro de 2014, 
a taxa havia fechado em 
4,8%, enquanto a média 
anual de janeiro a dezem-
bro de 2013 havia fechado 
em 5,4%. Os dados divulga-
dos pelo IBGE indicam que a 
taxa média de desocupação 
chegou a cair 7,5 pontos 
percentuais em uma déca-
da: em 2003 a taxa média 
de ocupação de janeiro a 
dezembro havia sido 12,4%.

A pesquisa indica que, 
em 2014, a média anual 
da população desocupada 
foi estimada em 1,176 mi-
lhão de pessoas, percentual 
54,9% menor que o de 2003, 
quando  a média anual ha-
via sido de 2,608 milhões. 
Quando comparada a 2013, 
a queda no número de pes-
soas desocupadas foi 10,8%: 
1,318 milhão pessoas.

Em dezembro de 2014, 
a população desocupada 
nas seis regiões pesquisa-
das (1,051 milhão) recuou 
11,8% em relação a novem-
bro (1,192 milhão) e 0,9% 
quando comparada ao mês 
de dezembro de 2013 (1,061 
milhão).

Por outro lado, a pes-
quisa do IBGE constatou 
que a média anual da popula-
ção ocupada nas seis regiões 
pesquisadas em 2014 foi es-
timada em 23,087 milhões 
de pessoas, recuando 0,1% 
em relação a 2013, quando 
este contingente era 23,116 
milhões.

Em dezembro do ano 
passado, a população ocu-
pada nas seis regiões pes-
quisadas chegou a 23,224 
milhões, recuando 0,7% em 
relação a novembro e fican-
do estatisticamente estável 
(0,5%) em relação a dezem-
bro de 2013.

Desemprego é 
menor em 2014
Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil
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Membros do conselho são nomeados
Direitos Da população lGBt

Ato do governador é 
essencial para fortalecer 
as políticas públicas

O governador Ricardo 
Coutinho nomeou, ontem, 
Dia Nacional da Visibilidade 
Trans, os integrantes do Con-
selho Estadual dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais. O 
ato governamental foi pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado com validade para o 
biênio 2015/2016. A data da 
posse ainda não foi definida.

O conselho foi criado 
em maio do ano passado por 
meio de decreto com o obje-
tivo de fortalecer a implanta-
ção de políticas públicas que 
garantam os direitos e a cida-
dania do público LGBT.

Representantes do Mo-
vimento LGBT afirmam que 
a nomeação é fundamental 
para o funcionamento e o 
acompanhamento de políti-
cas. Um dos representantes 
do Movimento Espírito Li-
lás (MEL), Luciano Bezerra, 
disse que o conselho é um 
importante avanço de parti-
cipação e controle social que 
permitirá à população LGBT 
dialogar em outro patamar 
com o Estado.

Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Gilberta Soares, a Pa-
raíba tem conquistado muitos 
avanços importantes na pro-
moção e garantia dos direitos 
da população LGBT, através 
das políticas públicas imple-
mentadas, como o Centro 
de Referência Especializado 
(Espaço LGBT), a Delegacia 
contra Crimes Homofóbicos, 
Núcleo de Combate a Crimes 
Homofóbicos dentro da De-
fensoria Pública. 

De acordo com a se-
cretária, o Estado mantém 
ainda um Comitê de Saúde 
Integral da População LGBT, 
uma campanha educativa de 
enfrentamento à homofo-
bia nas redes sociais (Tire o 
Respeito do Armário – Todos 
e todas pelo Fim da Homo-
fobia) e possui um decreto 
que garante o direito ao uso 
do nome social por traves-
tis e transexuais em todo o 
âmbito do Poder Executivo 
Estadual.

Cidadania

abelha gera renda 
para agricultures

Alimento rico em proprieda-
des medicinais, o mel é um produto 
proveniente da criação das abelhas 
africanizadas (apicultura) e das 
abelhas sem ferrão (meliponicul-
tura), culturas agrícolas que vêm 
se firmando na Bahia. O Estado é o 
terceiro maior produtor de mel de 
abelhas africanizadas do Nordeste, 
com uma produção anual de mais 
de 600 mil toneladas. Conforme le-
vantamento da Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola (EBDA), 
este número é resultado do traba-
lho de 8 mil agricultores familiares 
baianos que vivem da criação e 
manejo destas abelhas. A meta da 
EBDA é formar, até 2015, 11 mil 
famílias rurais na apicultura. Na 
Bahia, a criação de abelhas é uma 
atividade desenvolvida por agricul-
tores familiares.

passageiros voam 
mais e melhor no país

Além de estar voando mais, 
o brasileiro está voando melhor. É o 
que se pode constatar a partir dos 
resultados da pesquisa de satisfa-
ção do passageiro, realizada pela 
Secretaria de Aviação Civil (SAC) nos 
15 principais aeroportos, respon-
sáveis por 95% da movimentação 
no país. A evolução da média geral 
de satisfação do passageiro em to-
dos os aeroportos passou de 3,84 
no primeiro trimestre de 2013, 
período da primeira avaliação, para 
3,94, nesta última pesquisa. Além 
disso, oito dos 15 aeroportos ava-
liados alcançaram médias acima de 
4. Na primeira pesquisa realizada, 
em 2013, apenas quatro obtive-
ram esse desempenho. A mudança 
na percepção dos passageiros foi 
motivada, principalmente, por três 
fatores: ampliação de investimen-
tos e obras, melhor gestão dos 
operadores e governança.

Confiança da 
indústria sobe 1,9%

O Índice de Confiança da In-
dústria (ICI) avançou 1,9% entre 
dezembro de 2014 e janeiro de 
2015, após recuar 1,5% no mês 
anterior na mesma base de com-
paração. Com isso, o índice passou 
de 84,3 para 85,9 pontos, o maior 
desde junho passado (87,2 pon-
tos), informou nessa quarta-feira 
(28) a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Já o Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (Nuci) au-
mentou 0,7 ponto percentual (p.p.) 
entre dezembro e janeiro, ao passar 
de 81,3% para 82,0%. O avanço 
mensal do ICI em janeiro se deve 
tanto à melhora das avaliações dos 
empresários em relação ao momen-
to presente quanto às expectativas 
futuras, informou a entidade, que 
detalhou a evolução nos subíndices 
do indicador.

Dupla-sena sorteia 
r$ 3,8 milhões hoje

A Dupla-Sena vai sortear um 
prêmio de R$ 3,8 milhões nesta sex-
ta-feira (30), às 20h (horário de Bra-
sília). Os dois sorteios do concurso 
1.355 serão realizados no Caminhão 
da Sorte da Caixa Econômica Federal, 
que está na cidade de Rio das Ostras 
(RJ). Na Dupla-Sena, o apostador 
tem duas chances de ganhar: cada 
bilhete concorre em dois sorteios 
por concurso. Para jogar, basta esco-
lher de 6 a 15 números entre os 50 
disponíveis no volante. Ganha quem 
acertar quatro, cinco ou seis núme-
ros no primeiro e/ou no segundo 
sorteio do mesmo concurso. Os sor-
teios são realizados duas vezes por 
semana, às terças e sextas-feiras. A 
aposta mínima custa R$ 1.

O Governo Federal ofi-
cializou a criação da Co-
missão Interministerial  de 
Enfrentamento à Violência 
contra Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis e Transe-
xuais (LGBT), ontem, quando 
é comemorado o Dia da Visi-
bilidade Trans.

A comissão terá a finali-
dade de prevenir, enfrentar 
e reduzir as diversas formas 
de violência praticadas con-
tra a população LGBT, além 
de permitir o conhecimento 
de dados sobre a violência, 
suas características, estatís-
ticas e o perfil dos crimes, 
contribuindo para a constru-
ção de medidas que visem à 
orientação, adoção de provi-
dências e criação de políticas 
públicas.

Durante a cerimônia, 
a ministra Ideli Salvatti, da 
Secretaria de Direitos Hu-
manos, comemorou a cria-
ção da comissão. De acordo 
com Ideli, a constituição do 
grupo é mais um ato do com-
promisso firmado pela pre-

sidente, Dilma Rousseff para 
combater a violência contra 
as pessoas LGBT e crimina-
lizar a homofobia. “É um ato 
de defesa da vida, um ato que 
renova nosso compromisso 
contra a violência”, declarou 
o ministro Miguel Rossetto, 
da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, tam-
bém presente na solenidade.

A comissão será com-
posta pela Secretaria de Di-
reitos Humanos, de Políticas 
para as Mulheres, Secretaria 
Geral, Ministério da Justiça e 
Ministério da Saúde, e coor-
denada pelo Departamento 
de Ouvidoria Nacional de Di-
reitos Humanos da Presidên-
cia da República.

Números
Conforme as denúncias 

de violação contra a popula-
ção LGBT da Ouvidoria Na-
cional e do Disque Diretos 
Humanos (Disque 100), de 
2011 a 2014, foram registra-
das 7.649 denúncias, sendo 
aproximadamente 16% con-

tra travestis e transexuais. 
Em 2014, essa porcentagem 
subiu para 20% com o regis-
tro de 232 denúncias. Lide-
ram os Estados de São Paulo 
(53 registros), Minas Gerais 
(26) e Piauí, com 20.

Entre os tipos de vio-
lações, a discriminação e a 
violência psicológica estão 
entre as mais recorrentes 
em 2014, com 85% e 77%, 
respectivamente, dos casos 
denunciados contra a popu-
lação LGBT.

Governo oficializa comissão

Começam no próximo dia 
5 as inscrições para o exame 
de admissão ao Curso de For-
mação de Taifeiros da Aero-
náutica (CFT). O valor da taxa 
é de R$ 60,00. São ofertadas 
30 vagas para a especialidade 
de arrumador e 50 vagas para 
cozinheiro. As inscrições de-
vem ser feitas no site da Força 

Aérea Brasileira até o próximo 
dia. Para candidatar-se, o in-
teressado não deve ter menos 
de 17 anos nem completar 25 
anos de idade até 31 de de-
zembro de 2015. Entre outros 
critérios, precisa ter concluído 
o Ensino Médio e o curso de 
qualificação profissional de 
cozinheiro ou de garçom.

Aeronáutica abre 80 
vagas e fará inscrições

Curso De taiFeiros

ERRAMOS
Na edição de ontem (página 9), divulgamos erradamente 

que a “Paraíba fará censo da população quilombola”. Na ver-
dade, o Governo do Estado, por meio do Projeto Cooperar, 
já concluiu o levantamento, intitulado Estudo Censitário da 
População Quilombola 2012, pesquisa inédita que detalha as 
condições sociais e econômicas dessa população, na Paraíba, 
e que servirá para  a implementação e consolidação de políti-
cas públicas destinadas a essa população.

Entidade terá a 
missão de reduzir 
diversas formas 
de violências 
praticadas 
contra lésbicas, 
gays, bissexuais, 
travestis e trans

O estudante de Itabaiana (SE), 
José Victor Menezes Teles, de ape-
nas 14 anos, conseguiu na Justiça 
o direito de ocupar a vaga cons-
quistada em Medicina na Univer-
sidade Federal de Sergipe (UFS) 
pelo Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). Ele ainda está no primeiro 
ano do Ensino Médio e não pode-
ria cursar a faculdade – o Enem só 
dá certificação a alunos com mais 
de 18 anos. Porém, o juiz autori-
zou José Victor a fazer uma pro-
va de proficiência aplicada pela 
Secretaria de Estado da Educação 
(Seed) na última quarta-feira (28).

O estudante passou no teste, 
recebeu o certificado de conclusão 
do Ensino Médio e vai poder se 
matricular na UFS. “Estou muito 
feliz e me sinto preparado para o 
desafio”, comemorou José Victor. 
As matrículas dos aprovados no 
Sisu acontecem hoje, segunda (1º) 
e terça (2).

O estudante cursava o primei-
ro ano do Ensino Médio na Escola 
Estadual Murilo Braga. Ele teve 
média final de 751,16 pontos no 
Enem e fez 960 pontos na prova 
de redação. Com o resultado, José 
Victor conquistou uma das 100 va-

gas para o curso de Medicina da 
UFS – e ficou em 7º no grupo ins-
crito, de escolas públicas.

O adolescente conseguiu o di-
reito de fazer a prova de proficiên-
cia por liminar do juiz titular da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Itabaiana, 
Alberto Romeu Gouveia Leite. “On-
tem (quarta-feira) ficamos sabendo 
através do nosso advogado que a 
liminar foi concedida em favor do 
José Victor e seguimos com o docu-
mento para a Secretaria de Estado 
da Educação, onde ele fez em segui-
da uma prova de proeficiência com 
120 questões de todas as disciplinas 
e uma redação. Ele foi aprovado e 
recebeu certificado do Ensino Médio 
que o habilita a fazer matrícula na 
UFS”, conta o pai, José Mendonça 
Teles. A assessoria de imprensa da 
Seed confirmou que o estudante 
fez a prova e foi aprovado.

preparação
José Victor fez o Enem no fim 

do ano passado e decidiu entrar na 
Justiça para ter o direito de usar o 
resultado para ingressar na univer-
sidade. O garoto diz que sempre 
quis ser médico e sabia que, para 
isso, teria que se esforçar. Ele es-

tudou assuntos que ainda não viu 
na escola para fazer o Enem, que 
tem conteúdos de todo o Ensino 
Médio. José Victor conta que pas-
sava uma média de 3 horas por dia 
resolvendo questões de provas an-
teriores do Enem.

“Passei o ano passado estu-
dando para o Enem, além do con-
teúdo dado em sala de aula. Sem 
dúvida a técnica para estudar e 
armazenar o conhecimento foram 
decisivas para o meu desempenho. 
É preciso saber organizar o tempo 
e também se preparar para saber 
como será a prova no dia”, afirma.

A disciplina e o interesse pelo 
conhecimento surgiram em casa 
com o incentivo dos pais, que são 
professores da rede estadual de 
português e inglês. Eles ajudaram 
José Victor a se organizar.

“Procurei vídeo-aulas na inter-
net, livros complementares e fui a 
algumas aulas do curso pré-vestibu-
lar da Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seed) por fora, mesmo sem 
estar matriculado, como aluno as-
sistente”, diz. Também no ano pas-
sado, o estudante foi medalhista na 
Olimpíada Brasileira de Matemática 
de Escolas Públicas (Obemep).

Aluno vai cursar Medicina em SE 
CoM apeNas 14 aNos

FOTO: Reprodução/TV Sergipe

José Teles conseguiu na Justiça o direito de ocupara vaga conquistada em Medicina na Universidade Federal de Sergipe



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA CHAMADA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Refeições Prontas 

(Ex; Quentinhas, Salgados, Bolos etc), Água Mineral e outros para atender as necessidades de 
todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Queimadas – Paraíba, conforme Termo de Referência 
anexo ao Edital.

ABERTURA: 12 de Fevereiro de 2015, às 10:00h. (horário de Brasília).
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
OBJETIVO: Registro de Preços para aquisição parcelada e futura de alimentos perecíveis para 

atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Queimadas PB.
ABERTURA: 12 de Fevereiro de 2015, às 17:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de material para manu-

tenção de bens imóveis para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de 
Queimadas PB.

ABERTURA: 12 de Fevereiro de 2015, às 12:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de tubos e canos para 

atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Queimadas PB.
ABERTURA: 12 de Fevereiro de 2015, às 14:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
OBJETIVO: Registro de Preços para aquisição parcelada e futura de gêneros alimentícios para 

atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Queimadas PB.
ABERTURA: 13 de Fevereiro de 2015, às 10:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações que possuam outorga 

na ANATEL, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, para atender as necessidades 
da prefeitura municipal de Queimadas PB.

ABERTURA: 13 de Fevereiro de 2015, às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3392-2276.

Queimadas - PB, 29 de Janeiro de 2015.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
Objetivo: Locação de veículos  dois veículos tipo (utilitário/passeio) destinado as atividades da 

secretaria de educação  conforme termo de referencia em anexo I do edital
 A reunião dia 11 de Fevereiro de 2015, ás 10:40:00, na sala da CPL, informação  no endereço 

Rua Manoel Marques nº 33, centro.
Malta - PB, 28 de janeiro de 2015

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de REFORMA da Escola João Florentino da Rocha - Sítio Gamelas - Zona Rural - Bananeiras/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 29 de Janeiro de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

 Presidente da Comissão

HOTEL TROPICANA S/A-CNPJ 09.138.884/0001-10- EDITAL DE CONVOCAÇÃO -Ficam convi-
dados os senhores acionistas do HOTEL TROPICANA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social na a Rua Rodrigues  Chaves 171  anexo A, Centro, 
nesta Capital, as 10:00 hs do 3 Fevereiro de 2015, afim de deliberar sobre o seguinte: a)Eleição do 
Conselho de administração e diretoria do triênio  2015/2017; b)Autorização de venda de participações 
em  outra companhia; c)Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à 
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se referem o a Art° 133 
da Lei 6.404/76. João Pessoa-PB, 20 de janeiro de 2015. A Diretoria.

NOVO BAIRRO ANDRADE MARINHO E LMF CONSTRUÇÕES SPE LTDA - CNPJ/CPF Nº 
19.742.237/0001-76. Torna público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença Prévia nº 232/2015 em João Pessoa, 26 de janeiro de 
2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LOTEAMENTO RESIDENCIAL COM 24 QUADRAS, 
419 LOTES E ÁREA DE 14,5 ha. Na(o) – RUA PROJETADA, S/N, NOVO BAIRRO Município: 
QUEIMADAS - UF: PB. Processo: 2015-000227/TEC/LP-2338.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia PB-089, trecho: Belém / Caiçara 
/ Logradouro - PB. - Município: - UF: PB. Processo: 2014-009202/TEC/LI-3749

YTABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP – CNPJ/CPF Nº 15.592.399/0001-14 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 109/2015 em João Pessoa, 9 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na construção civil na Rua Projeta s/n, Praia de 
Jacumã, Lt. 09, Qd.34, Município: Conde – UF: PB. Processo: 2014-006096/TEC/LO-8356.

ECON CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.745.917/0001-79 – Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 238/2015 
em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE 
UMA UNIDADE MULTIFAMILIAR – DOTADO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO – CAGEPA. 
Na (o) – Av. Mal. Esperidião, nº 214- Expedicionário – Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 
2014-008645/TEC/LI-3691.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015
OBJETIVO: credenciamento de motos para Serviços de Transporte Individual de Passageiros 

e de pequenas cargas, destinado a atender as atividades administrativas do município e demais 
secretarias, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital, e lei 8.666/93.

ABERTURA: 13 de Fevereiro  de 2015 as 08:30horas.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta-PB, de 07:00 

as 13:00,
Malta-PB, 28 de Janeiro de 2015

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente CPL

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015
OBJETIVO: aquisição parcelada de material de construção diversos, elétricos hidráulicos, 

destinados as atividades das secretarias do município de MALTA conforme especificações do 
edital e seus anexos,

ABERTURA: 13 de Fevereiro de 2015 de 09h00min hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Mar-

ques, 33, Centro, Malta- Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3471-1232.
Malta, PB 28 de Fevereiro de 2015

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
Adendo Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
ONDE SE LÊ:  ABERTURA dia 29 de Fevereiro de 2015, ás 13:00HS,
LEIA- SE CORRETAMENTE : dia 09 de Fevereiro de 2015, ás 13:00HS,
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Matureia- PB 29 de Janeiro de 2015.

Denis Maia Silvino
Pregoeiro Oficial /PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Pneus 
automotivos, câmeras e protetores de ar diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 27 de Janeiro de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

Agricultura familiar
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Latifúndio é entrave para a resiliência na região
Semiárido

O coordenador executi-
vo da Assessoria e Serviços 
a Projetos em Agricultura 
Alternativa (AS-PTA), Paulo 
Petersen, ao se referir sobre 
políticas públicas para o Se-
miárido brasileiro, disse que 
a concentração de terra é um 
dos grandes bloqueios estru-
turais para a construção da 
resiliência da agricultura fa-
miliar na região. 

O pronunciamento do 
gestor da ASPTA foi feito 
na última sexta-feira (23), 
durante a mesa de encerra-
mento do Seminário Inter-
nacional sobre a Construção 
da Resiliência em Regiões 
Semiáridas, na sede do Ins-
tituto Nacional do Semiárido 
(Insa/MCTI), em Campina 
Grande (PB),

Petersen também falou 
que é preciso democratizar 
o acesso à terra e reorientar 
as políticas públicas para 
a agricultura familiar para 
que as experiências de con-
vivência com o Semiárido se 
multipliquem, ampliem suas 
escalas e se consolidem. 

Esses tópicos integram 
a síntese dos debates rea-
lizados nos dois primeiros 
dias do seminário, quando 
os participantes puderam vi-
sitar e debater experiências 
de construção de resiliência 
agroecológica nos territórios 
paraibanos da Borborema e 
do Cariri e avaliar os resulta-
dos preliminares da pesquisa 
“Insa-ASA” sobre construção 
da resiliência agroecológica 
na região. 

Os debates ressaltaram 
a necessidade de abordagens 
mais abrangentes e integra-
doras para que as políticas 
públicas sejam concebidas de 
forma a compatibilizar as di-
mensões sociais, econômicas, 
ambientais e políticas envol-
vidas nas dinâmicas de desen-
volvimento rural.

A abordagem que preva-
lece na concepção de muitas 
das políticas vigentes isola 
essas dimensões entre si, ge-
rando verdadeiros círculos 
viciosos que realimentam a 
crise sistêmica que desafia a 
humanidade.

FOTO: Reprodução/Internet

Agronegócio gera crises no país
“Ao enfrentarmos pro-

blemas relacionados à segu-
rança alimentar e nutricional 
com base em uma perspecti-
va produtivista, por exemplo, 
estimula-se a dinâmica expan-
siva dos agronegócios e acen-
tuam-se as crises ambientais, 
energéticas e sociais”, ressalta 
Paulo Pertesen.

Ao tentar equacionar a 
dimensão ambiental a partir 
de uma abordagem restrita às 
noções do preservacionismo e 
do conservacionismo, violam-
-se direitos de comunidades 
rurais sobre os territórios 
que historicamente viveram 
e produziram. As adaptações 
às mudanças climáticas e a 
mitigação dos processos ge-
radores da desertificação no 
Semiárido dependem dessas 
abordagens integradoras. É 
exatamente esse o aporte da 
perspectiva agroecológica para 
o desenvolvimento rural.

Nessa direção, Paulo Per-
tesen destacou a importância 
atribuída pelos debates à Polí-
tica Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica (Pnapo) e 
o processo de luta, organização 
e mobilização social para que 

ela seja reforçada, sobretudo 
ao favorecer essa abordagem 
multissetorial de tratamento 
dos problemas do desenvolvi-
mento. No entanto, ele destaca 
que a Pnapo até o momento 
não vem merecendo a devida 
importância em vários minis-
térios e órgãos de governo. 

Citou como exemplo o 
caso do Ministério do Meio 
Ambiente. “Pouca efetivida-
de terão as medidas do Mi-
nistério do Meio Ambiente 
para enfrentar os problemas 
da desertificação e das mu-
danças climáticas caso esses 
processos continuem a ser 
abordados como fenômenos 
estritamente ambientais. Por 
isso atribuímos tamanha im-
portância ao papel e ao lugar 
que poderá vir a jogar a Pnapo 
como instância de articulação 
interministerial”, disse. Parti-
ciparam do debate represen-
tantes do Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA) 
da Câmara Interministerial de 
Agroecologia e Produção Or-
gânica (Ciapo), do Meio Am-
biente (MMA), da Embrapa 
Semiárido e da Articulação 
Semiárido Brasileiro (ASA).

Habitantes do Semiárido mostram grande capacidade de resistência e adaptação às adversidades da região, diz gestor da AS-PTA

Os ministros do Trabalho, 
Manoel Dias, e da Secretaria 
de Direitos Humanos, Ideli 
Salvatti, tentam liberar, no Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
a lista dos nomes de empresas 
e pessoas físicas envolvidas na 
promoção de trabalho análo-
go ao de escravo. Ideli e Dias 
disseram nessa quarta-feira 
(28), em Brasília, que se movi-
mentam para permitir a divul-
gação dos nomes.

O presidente do STF, Ri-
cardo Levandowski, concedeu 
liminar à Associação Brasilei-
ra de Incorporadoras Imobi-
liárias (Abrainc) nos últimos 
dias de dezembro do ano pas-
sado. A entidade alegou não 
ter tido oportunidade de de-
fesa. Os ministros, no entanto, 
rebatem a alegação. “O Minis-
tério do Trabalho notifica e dá 
direito de defesa às empresas. 
Se passado o período de defesa 
e a notificação for mantida, só 
aí que o nome vai para a lista. 
Então, os argumentos não cor-
respondem ao que fizemos”, 
disse Manoel Dias. Ideli expli-

cou que já conversou sobre o 
tema com o advogado-geral 
da União, Luis Inácio Adams, 
e com a ministra Carmem 
Lúcia. O Ministério Público 
Federal (MPF) pediu revisão 
da decisão de Levandowski. É 
a primeira vez que a lista, di-
vulgada semestralmente, não 
é liberada.

Embora não possa divul-
gar nomes, o secretário de Ins-
peção do Trabalho do Ministé-
rio do Trabalho, Paulo Sérgio 
Almeida, adiantou que a quan-
tidade de nomes aumentou. Se 
na lista anterior, divulgada em 
junho, eram 574 empresas ou 
empregadores, a relação mais 
atual “passa dos 600”. Para o 
ministro do Trabalho, isso é 
um sinal positivo.

“Há um tempo não havia 
fiscalização e os números não 
eram divulgados. Na medida 
em que você aumenta a fisca-
lização, aumenta o número de 
resgate de trabalhadores. Esse 
é um ato positivo, que repre-
senta o sucesso dos nossos au-
ditores. A tendência é aumen-

tar esse número.” De acordo 
com o MTE, 1.590 trabalhado-
res foram resgatados da condi-
ção de escravo em todo o país 
ao longo de todo o ano passa-
do. Minas Gerais foi o Estado 
com mais trabalhadores res-
gatados, 354. A região Sudes-
te, como um todo, se destaca 
em número de resgatados. São 
Paulo e Rio de Janeiro tiveram 
159 e 123, respectivamente. 
No Espírito Santo, 86 trabalha-
dores foram resgatados.

O trabalho de fiscalização 
foi feito por equipes vincula-
das à Divisão de Fiscalização 
para Erradicação do Trabalho 
Escravo (Detrae), em parceria 
com o Ministério da Defesa, 
Exército, Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversida-
de (ICMBio). As atividade de 
construção civil, em 2014, tra-
zem o maior número de resga-
tes de trabalhadores, com 437. 
“Em 1995, quando começamos 
esse enfrentamento, não havia 

ocorrências de trabalho escra-
vo nesse nível na construção 
civil porque o boom do setor 
vem dos últimos anos. Então, a 
gente tem resultados expressi-
vos, principalmente em Minas 
Gerais, fruto de alojamentos 
sem condição digna de ser 
habitada na construção civil”, 
analisou Alexandre Lyra, chefe 
da Detrae.

Agricultura e pecuária 
também aparecem significati-
vamente na lista. Enquanto a 
primeira surge com 344 pesso-
as resgatadas, a segunda teve 
228 resgates. “Esse tipo de tra-
balho ocorre muito em regiões 
de fronteira, afastadas, quando 
o trabalhador fica isolado, o 
que dificulta que ele consiga 
voltar para casa”, disse Pau-
lo Sérgio Almeida. A Abrainc, 
que entrou com ação contra a 
divulgação da Lista Suja, decla-
rou que se posiciona contra o 
trabalho escravo e reconhece 
a importância de “ferramentas 
de controle ao trabalho nestas 
condições, dentre eles, o Ca-
dastro de Empregadores”. 

Governo Federal tenta liberar a lista
EMPRESAS ENVOLVIDAS COM TRABALHO ESCRAVO



Sras. Rosirez Milanez, 
Ildenise Palitot Lacerda, 
Romina Vilar Cunha Lima, 
Maria José Santos de Oli-
veira e Candinha Ribeiro 
Coutinho Dália, jornalista 
Henrique França, em-
presário Juracy Pedro 
Gomes, advogado Solon 
Benevides, médica Luzia 
Betânia Medeiros.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A atriz Marina Ruy Barbosa, a 
Isis da novela Império, será a rainha 
do Baile do Copacabana Palace que 
acontece no dia 14 de fevereiro.
  A beldade vai usar uma fan-
tasia de melindrosa da excitante 
Paris dos anos 20, assinada pelo 
estilista Sandro Barros com joias de 
Jeferson Viana.

Zum Zum Zum
   Rosana e Haroldo Sobreira Vanderlei seguem hoje para Porto de 
Galinhas, em Pernambuco, onde passam o final de semana e comemoram o 
aniversário dele, que transcorre neste domingo.

   Carla e Júnior Bezerra desta vez não vão participar do baile do 
Vermelho e Branco porque seguem amanhã para Brasília com o objetivo de 
assistir a posse do senador eleito José Maranhão. 

Nalyje
UM SIMPÁTICO 

almoço no restau-
rante Gulliver Mar, 
na última quar-
ta-feira, organizado 
por Selda Falcone, 
marcou o encontro 
de amigas leais ao 
redor de Nalyje Fran-
ca, há algum tempo 
radicada em Aracaju.

Nalyje e a filha 
Robeje Calazans es-
tão em João Pessoa 
para o casamento 
da sobrinha Juliana 
Sá, que acontece 
neste sábado.
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Nita, Roberta Aquino, Anamélia Sá, Tereza Suassuna, Robeje Calazans, Selda Falcone, a festejada 
Nalyje Franca, Marilene Sá e Norma Pedrosa

“Se você sente 
tédio quando está 
sozinho é porque 
está em péssima 
companhia”

“Ninguém morre de saudade, 
nem de amor, nem de tédio. 
Agora cala a boca e vai tra-
balhar, porque de fome sim, 
você morre!”

JEAN-PAUL SARTRE MARIA PAULA FRAGA

    Já os casais Guilherme e Dirce Carvalho, Gumercindo e Betânia Farias, 
José Carlos e Sandra  Alves serão presenças na festa carnavalesca do Cabo Branco.

FOTO: Arquivo

Marcos Cavalcanti e Isis Helena, ele toma posse hoje no TJPB

Vanderlita Neves e a aniversariante de hoje, Ildenise Palitot Lacerda
Foto: Dalva Rocha

Presença bacana de Fátima Lisboa Lopes na Maison Blu´nelle

FOTO: Goretti Zenaide

Posse no Judiciário
O JUDICIÁRIO paraibano está em festa hoje com a posse 

do novo comando do Tribunal de Justiça da Paraíba, tendo como 
presidente o desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 
como vice-presidente o desembargador José Ricardo Porto e 
como corregedor geral o desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Uma missa em ação de graças às 10h30 na Basílica de Nossa 
Senhora das Neves, celebrada pelo arcebispo da Paraíba, dom Aldo 
Pagotto, marcará o início das festividades. Às 16h, no Teatro Paulo 
Pontes, haverá, a sessão de posse conduzida pela desembargadora 
Fátima Bezerra, que passará o cargo ao novo presidente.

Picolé de Manga
O BLOCO Picolé de Manga, na sua 22a edição, tem con-

centração marcada para o próximo dia 6, a partir das 19h no 
Posto 99, na Av. Epitácio Pessoa. 

O bloco vai descer o corredor da folia animado pelos ar-
tistas Gabriel Diniz, Capilé, Ramon Schnayder, Gracinha Telles 
e Raiany Stefanny.

Musical
SERÃO colocadas 

duas mil cadeiras hoje à 
noite no Ponto de Cem 
Réis para quem for as-
sistir o premiado musical 
“Gonzagão - A lenda”. 

O espetáculo, que 
já possui vários prêmios 
nacionais, é dirigido pelo 
pernambucano João Fal-
cão, que também assina 
o texto e roteiro.

Raio Seixas

O POETA e com-
positor paraibano Zé 
Trovão está todo 
prosa! Com o sucesso 
de seu CD “Zé Trovão 
em coisas do Raio 
Seixas”, em faixa única 
que está tocando nas 
rádios e na internet.

A música é uma 
homenagem ao com-
positor Raul Seixas e 
sua gravação contou 
com a participação 
de Renato Piau, ex- 
guitarrista do famoso 
cantor, além do 
baterista Victor Ber-
trami, do baixista Xisto 
Medeiros e do violonis-
ta Betinho Muniz.

Beleza

SERÁ inaugurada 
no próximo dia 10 no 
Mangabeira Shopping 
mais uma unidade da 
Afins Cosméticos, da 
empresária Anairana 
Bezerra, que já dispõe 
de lojas no Shopping 
Sul e Manaíra Shopping.

A nova loja terá 
um diferencial que será 
o Espaço “Anairana 
Make Up Club” que 
vai oferecer cursos 
de maquiagem para 
profissionais da área, 
maquiagem artística e 
auto maquiagem.

Céu ao Vivo
COMEÇAM a ser vendidos a partir de hoje os ingressos 

para o show da cantora Céu que vai acontecer no dia 28 
de março no ginásio do Esporte Clube Cabo Branco.

A cantora paulista, após seis anos da sua última pas-
sagem por João Pessoa, vai apresentar o show do DVD 
“Céu ao Vivo”, lançado no final do ano passado.

A PRÓ-REITORIA de Pós-Graduação e Educação 
Continuada e a coordenação do Curso de Direito do Unipê 
criaram os cursos de Curta Duração Integrados à Graduação 
de Direito. Com isso, os alunos do curso e egressos têm a 
oportunidade de aplicar-se tecnicamente em áreas como 
a Psicologia, Gestão e Contabilidade.

Cursos de curta duração
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PRF apreende 50kg de 
dinamite e materiais 
usados em explosões
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A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), a As-
sociação Folia de Rua, a Liga 
Carnavalesca e os parceiros 
responsáveis anunciam em 
conjunto a programação do 
Carnaval 2015 – João Pessoa 
de Todos os Ritmos. A aber-
tura será com a prévia Folia 
de Rua, de 5 a 14 de feve-
reiro, seguida pelo Carnaval 
Tradição, com desfiles de 44 
agremiações, de 14 a 17 de 
fevereiro, na Avenida Duarte 
da Silveira, na Torre.  

Quarenta e cinco blocos 
do Folia de Rua vão tomar as 
ruas da capital, em dezenas 
de trios elétricos e atrações. 
“Neste ano, vamos homena-
gear os 100 anos do Carnaval 
de Rua de João Pessoa, numa 
celebração da sua verdadeira 
essência e identidade cultu-
ral, quando a festa popular 
era comemorada nas ruas do 
Centro, os homens se traves-
tiam de mulher e havia os en-
trudos”, relata Zeba Lyra, um 
dos organizadores.

A abertura oficial está 
programada para o dia 5 de 
fevereiro, no Ponto de Cem 
Réis, e contará com atrações 
no palco que ajudaram a con-
tar a história da prévia em 
28 anos, com o musical “100 
Anos de Carnaval”, dirigido 
por Alberto Arcela, Fuba, Liss 
Albuquerque, Jairo Madruga, 
Gracinha Telles, Raiany Ste-
fany, Diana Miranda, Walter 

Hoje tem programação 
no Roger, com escolas de 
samba, tribos e orquestras

Prévias e Carnaval animam JP
TODOS OS RITMOS

Luís e Mira Maya. 
Neste ano, a organização 

também lançará uma publi-
cação comemorativa especial 
sobre os blocos filiados e fará 
uma participação dentro do 
Carnaval Tradição. “A gran-
de novidade está reservada 
para o sábado de Carnaval 
(14), quando os blocos do 
Folia desfilarão pela Beira 
Rio portando estandartes”, 
anunciou o presidente da As-
sociação, Antônio Toledo. 

Pela Via Folia, na Aveni-
da Epitácio Pessoa, passarão 
o Picolé de Manga, Bloco dos 
Atletas, Banho de Cheiro, Agi-
tada Gang, Virgens de Tam-
baú, Muriçoquinhas e Mu-
riçocas do Miramar. Gabriel 
Diniz e Ramon Schnayder já 
estão confirmados no Pico-
lé de Manga, Gilmelândia e o 
trio Eletricaz, de Salvador, nas 
Virgens de Tambaú, enquanto 
que o Muriçocas do Miramar, 
que faz uma homenagem ao 
paraibano Ariano Suassuna, 
trará Lucy Alves a convite do 
Mestre Fuba.

União dos carnavais
Pelo terceiro ano con-

secutivo, o Projeto Carnaval 
2015 - João Pessoa de Todos 
os Ritmos unirá a prévia do 
Folia de Rua, o Carnaval Tra-
dição e os festejos de bairros. 
E mais uma vez também, a 
comemoração será descen-
tralizada para os polos, com 
duas atrações por noite na 
Praça da Amizade (no Ran-
gel) e Cinco Bocas (em Man-
dacaru), nos dias 13 e 15 de 
fevereiro, contemplando es-
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tilos populares, a partir das 
20h30.

Estrutura
A estrutura que a Funda-

ção de Cultura de João Pessoa 
(Funjope) preparou na Epi-
tácio Pessoa para o Folia de 
Rua neste ano contará com 
uma arquibancada para 600 
pessoas (voltada para idosos 
e pessoas com dificuldade de 
locomoção), uma tenda de 
acessibilidade (montada na 
calçada em frente ao super-

mercado Pão de Açúcar, no 
Miramar) e 100 banheiros 
químicos (sendo 10 adapta-
dos) espalhados por toda a 
avenida. Um pórtico de nove 
metros de altura, cortando 
os dois sentidos da via, fará 
também parte da ornamen-
tação. A montagem do cama-
rote, com capacidade para 
três mil foliões, começou na 
última quarta-feira.

Já para o Carnaval Tra-
dição, a estrutura contempla 
duas arquibancadas com ca-

pacidade para 12 mil pes-
soas, dispostas dos dois lados 
da Beira Rio, camarotes para 
jurados, imprensa e pessoas 
com deficiência, um pórtico 
e um painel de led, que fará 
a contagem do tempo para a 
passagem das agremiações. 
Cinquenta banheiros (10 des-
ses adaptados) também serão 
instalados.

“O Carnaval deste ano 
une a preocupação em pre-
servar a grandeza central 
da festa às tradições dos fes-

tejos de bairro. Por isso, a 
prefeitura planeja distribuir 
esta, que é a nossa maior 
festa popular, por recantos 
espalhados da cidade, com 
o apoio não só das agremia-
ções, como escolas de samba, 
tribos indígenas, orquestras, 
ursos e batucadas que desfi-
lam pela Avenida Duarte da 
Silveira, mas aos blocos do 
Folia e alternativos que mo-
vimentam o restante da cida-
de”, disse Maurício Burity, di-
retor-executivo da Fundação. 

De 14 a 17 de fevereiro, 44 agremiações vão desfilar na Avenida Duarte da Silveira, na Torre; blocos do Folia de Rua também participam

CARNAVAL 2015

Prévias restantes do Carnaval tradição

Sexta-feira (30/1) (Rua Juiz Gama e 
Melo - Roger):
19h – tribo Indígena tupy Guanabara
19h20 – tribo Indígena Guanabara
19h40 – Clube de Frevo Piratas de 
Jaguaribe
20h – tribo Indígena Pele Vermelha
20h20 – Clube de Frevo Criança Feliz 
21h – Escola de Samba Império do 
Samba
21h30 – Escola de Samba Unidos do 
Róger

Sábado (31/1) (Av. Carneiro da Cunha 
- Torre):
19h – Clube de orquestra Alegria do 
Frevo
19h20 – tribo Indígena Ubirajara
19h40 – tribo Africanos
20h – Clube de Frevo São Rafael
20h20 – tribo tupy Guarani 
20h40 – Clube de Frevo Bandeirantes 
21h – Clube de Frevo A Corda da torre
21h20 – Escola de Samba Malandros do 
Morro

FOlIA De RuA 

Terça-feira (3/2):
Bloco: DinDin de Manga
Concentração: 15h
Local: R.D. Carlos Gouveia Coelho, 
Cordão Encarnado, Centro (próx. ao 
Hotel JR)

Quinta-feira (5/2):
Pinguim
Concentração: 16h
Local: Pavilhão do Chá, Centro
Folia Cidadã
Concentração: 17h30
Local: Porto do Capim, Varadouro
Bloco da Cueca
Concentração: 18h
Local: Beco Cultural (Praça Rio Branco, 
Centro)
Confete e Serpentina
Concentração: 18h
Local: Praça da Catedral, Centro
Jaguaribe Folia
Concentração: 18h
Local: Praça Bela Vista, Jaguaribe
Anjo Azul
Concentração: 19h
Local: Beco da antiga Faculdade de 
Direito da UFPB (ao lado da Assembleia 
Legislativa, Centro)
Maluco Beleza

Concentração: 19h
Local: R. Prof. José Coelho, Centro (em 
frente ao Sintep)
Piratas dos Bancários
Concentração: 19h
Local: R. Rosa Lima dos Santos, 
Bancários

Sexta-feira (6/2):
Picolé de Manga
Concentração: 20h
Local: Av. Epitácio Pessoa, Miramar
Atrações: Gabriel Diniz, Capilé, Ra-
ianyStefany, Gracinha telles e Ramon 
Schnayder

Sábado (7/2):
Agitada Gang
Concentração: 17h
Local: Av. Epitácio Pessoa, Miramar
Bloco dos Atletas 
Concentração: 18h
Local: Av. Epitácio Pessoa, Miramar
Atração: Capilé
Boi Vermelho
Concentração: 18h
Local: R. Adalberto de Brito, Jaguaribe
Flatorre
Concentração: 18h
Local: R. Carneiro da Cunha, torre
Virgens de Mangabeira
Concentração: 18h
Local: Av. Comerciante Alfredo Ferreira 
da Rocha, Mangabeira VIII
Peruas do Valentina
Concentração: 18h30
Local: Mercado Público do Valentina
A Moringa dos Bancários
Concentração: 19h
Local: Praça da Paz, Bancários
Banho de Cheiro
Concentração: 19h
Local: Av. Epitácio Pessoa, Miramar
Atração: Marreta You Planeta
Bloco Dixmantelados do Cristo 
Concentração: 19h
Local: R. Horário trajano de oliveira, 
Cristo (em frente a UEPB)
Eternamente Flamengo
Concentração: 19h
Local: R. Jessé da Costa Cabral, Fun-
cionários II
tambiá Folia
Concentração: 19h 
Local: Praça Prefeito Manoel Moreira da 
Nóbrega, tambiá
Piabas
Concentração: 20h
Local: Restaurante Appetitotrattoria, 
tambaú

Domingo (8/2):
Viúvas da torre
Concentração: 14h
Local: Av. Manoel Deodato, torre (esq. 
c/ a Av. Barão de Mamanguape)
Virgens de tambaú
Concentração: 16h
Local: Av. Epitácio Pessoa, Miramar
Atrações: 
trios: Jairo Madruga, Gracinha telles, 
Liss Albuquerque, Raiany Stefany, 
Eletricaz, Gilmelândia, Forró Bakana 
Elétrico e Banda Megaxé. Palco na praia 
(dispersão): Banda Regaton, osorno, 
Yuri e Will e Clube do Samba.

Segunda-feira (9/2):
Muriçoquinhas
Concentração: 15h
Local: Praça das Muriçocas, Miramar
Melhor Idade 
Concentração: 18h
Local: Busto de tamandaré, tambaú

Terça-feira (10/2):
Portadores da Folia
Concentração: 15h
Local: Av. Cabo Branco
25 Bichos 
Concentração: 18h
Local: Av. Floriano Peixoto c/ a Cap. 
José Pessoa, Jaguaribe
Baratas dos Bancários
Concentração: 19h
Local: R. Rosa Lima dos Santos, 
Bancários
Acorde Miramar
Concentração: 20h
Local: Praça das Muriçocas, Miramar

Quarta-feira (11/2)
Muriçocas do Miramar
Concentração: 19h
Local: Praça das Muriçocas e Av. Epitá-
cio Pessoa, Miramar
Atrações: Fuba e Lucy Alves

Quinta-feira (12/2):
As Baratinhas
Concentração: 15h30
Local: em frente ao Campo da Mar-
quise, Valentina
As Viúvas do Bela Vista 
Concentração: 16h
Local: R. Humberto Paiva de Carvalho, 
Conj. Bela Vista, Cristo
Canto do tetéu
Concentração: 18h
Local: Busto de tamandaré, tambaú
Galo do 13 de Maio

Concentração: 18h 
Local: Praça Assis Châteaubriant
Bloco da Saudade
Concentração: 19h
Local: Praça Lauro Wanderley, Fun-
cionários I
Cordão do Frevo Rasgado
Concentração: 19h
Local: Praça Álvaro Gaudêncio, Manaíra

Sexta-feira (13/2):
os Imprensados 
Concentração: 14h 
Local: em frente à sede da Associação 
Paraibana de Imprensa
Jacaré  
Concentração: 16h 
Local: R. Etelvina Macedo de Mendonça, 
torre
Elefante da torre 
Concentração: 18h 
Local: Panificadora Imperial (próx. ao 
Posto Beira Rio)
Cafuçu 
Concentração: 19h
Local: Praça Dom Adauto (do Bispo), 
Centro
Atrações: Banda Brega é Você, DJs 
Naza e 10Ano

Sábado (14/2):
Boi do Bessa 
Concentração: 15h
Local: Av. Costeira da orla, Bessa
Urso Gay
Concentração: 18h
Local: Av. Cel. Calixto, Mangabeira VII, 
Cidade Verde
Vaca Morta 
Concentração: 18h  
Local: Av. Ayrton Senna, Padre Zé
Bom Demais
Concentração: 19h
Local: R. Abel da Silva, Cruz das 
Armas
Programação Carnaval de Polos
Cinco Bocas (Mandacaru):

Sexta-feira (13/2):
20h30 – Swing dos Playboys
22h – Feitiço de Menina

Domingo (15/2):
20h30 – Banda Geração
22h – Forró do Sheik
Rangel (Praça da Amizade):

Sexta-feira (13/2):
20h30 – Banda Regaton
22h – Barão do Forró

Domingo (15/2):
20h30 – Banda Lamytchok
22h – Banda Cyclone

CARnAvAl TRADIçãO:

Sábado (14/2)
Categoria tribos Indígenas
18h30 – tabajara
19h05 – Flexa Negra
19h40 – Papo Amarelo
20h15 – Pele Vermelha
20h50 – Xavantes
21h25 – Africanos
22h – tupinambás
22h35 – Ubirajara
23h10 – tupy Guanabara
23h45 – tupi Guarani

Domingo (15/2)
Categoria Escolas de Samba
19h30 – Unidos do Róger
20h30 – Pavão de ouro
21h30 – Malandros do Morro
22h30 – Império do Samba
23h30 – Independentes de Mandacaru

Segunda-feira (16/2)
18h - Batucada Águia de ouro
18h15 - Batucada Nova Liberdade 
Categoria Ursos Carnavalescos
18h30 – Urso Anos Dourados
18h45 – Urso Celebridade
19h – Urso Cachorro Louco
19h15 – Urso Folião
19h30 – Urso Reboliço
19h45 – Urso Canibal
20h – Urso Sem Lenço Sem Documento
20h15 – Urso Simpático
20h30 – Urso Jamaica
20h45 – Urso Verde
21h – Urso Panda
21h15 – Urso Amigo Batucada
21h30 – Urso Alegria do Panda
21h45 – Urso da Paz
22h – Urso Santa Cruz

Terça-feira (17/2)
Categoria Clubes de orquestra de Frevo
18h30 – Adolescente e Criança Feliz
19h05 – A Corda do Frevo do Bairro da 
torre
19h40 – Piratas de Jaguaribe
20h15 – Dona Emília
20h50 – Alegria do Frevo
21h25 – Gigantes do Frevo da torre
22h – São Rafael Frevo e Folia
22h35 – Ciganos do Esplanada
23h10 – Bandeirantes da torre
23h45 – tupi Guarani
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PB tem 50 mil no cadastro 
de doação de medula óssea 

A Paraíba conta com 50 mil pos-
síveis doadores de medula óssea no 
cadastro voluntário do Registro Nacio-
nal de Doadores de Medula Óssea (Re-
dome). De acordo com Maria Betânia 
de Almeida, psicóloga do Laboratório 
de Biologia Molecular do Hemocentro 
da Paraíba, uma média de 30 a 40 pes-
soas por dia fazem o cadastro para ser 
um possível doador.

Para ser compatível com o pa-
ciente, em nível de Brasil, a probabili-
dade é de 1 para 100 mil pessoas e no 
mundo a probabilidade é de 1 para 1 
milhão. Existem dois tipos de doado-
res, os especificos e os voluntários. Os 
doadores específicos são aqueles com 
parentes com problemas de saúde e a 
doação é feita através do pai, mãe ou 
irmão do paciente. 

Já os doadores voluntários, de-
vem ter idade entre 18 e 55 anos e es-

tar gozando de boa saúde, não sendo 
portador de patologias como: hepa-
tite, Aids, sífilis, chagas, HTLV (vírus 
que pode causar doenças neurológi-
cas), cardiopatias, insuficiência renal, 
diabetes e outras. Geralmente as pes-
soas que precisam de um transplante 
de medula óssea sofrem de leucemia, 
linfomas, algum tipo de anemia, den-
tre outras doenças. 

O exame realizado para identifi-
car a tipagem genética da medula ós-
sea é o Antígenos Leucocitários Huma-
nos (HLA) e são necessários apenas 5 
ml de sangue. Dentro de, no máximo, 
uma semana será possível identificar 
se a pessoa que fez a doação de san-
gue é compatível com alguém que está 
esperando por um transplante. 

Atualmente, o sangue colhido na 
Paraíba é encaminhado para o Labo-
ratório de Biologia Molecular de Recife 
(PE), onde é feito o exame HLA, e enca-
minhado posteriormente para o Regis-
tro Nacional de Doadores de Medula 
Óssea (Redome), no Rio de Janeiro, que 
mantém um intercâmbio com os ban-
cos da Inglaterra, Japão e Estados Uni-
dos, o que aumenta mais a chance de se 
descobrir um doador compatível.

Diariamente, cerca de 30 
a 40 doadores voluntários 
procuram o Hemocentro

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Nas feiras livres, é grande a variedade de produtos que são procurados pelas pessoas que acreditam no poder da cura

As pessoas que consomem plan-
tas medicinais no Mercado central, 
em João Pessoa, acreditam na cura 
pela medicina das ervas. Mas é neces-
sário cautela no uso de fitoterápicos. 
A utilização inadequada de plantas 
pode trazer uma série de efeitos cola-
terais. Entre os principais problemas 
causados estão as reações alérgicas, 
os efeitos tóxicos graves e até o desen-
volvimento de certos tipos de câncer. 

Quando as pessoas compram 
plantas para uso medicinal não levam 
em consideração que algumas são tó-
xicas e, quando ingeridas, prejudicam 
a saúde. Crenças populares de que as 
plantas não fazem mal, não é verdade 
como um todo. A “comigo ninguém 
pode”, por exemplo, é extremamente 
tóxica e pode matar.

segundo o vendedor José Freire 
de Araújo, é muito comum as pes-
soas procurarem ervas milagrosas 
que prometem, entre muitas coisas, 
o emagrecimento rápido. Algumas 
das frutas ou plantas mais procuradas 
para atinjir o peso ideal são a noni e 
a carqueja. Cerca de 30 pessoas por 
dia fazem compras no Box de Araújo 
no Mercado central em busca da cura 
através das ervas. 

A quixaba, por exemplo, serve 
para qualquer tipo de inflamação; 
o jatobá, a urtiga branca e o tomate, 
para a próstata; a sena, para má di-
gestão; cabacinha é muito procurada 
para combater a sinusite; a sucupira, 
para dor de coluna e garganta. Já a se-

mente de embira é recomendada para 
dores no corpo, alcachofra para quei-
mar a gordura do fígado e o alecrim 
para combater doenças coronárias.

Fransoilson Rolim, que trabalha 
no Box de Freire e é um dos usuários 
das plantas medicinais, contou que 
a esposa dele, Rita Freire de Araújo, 
havia sido diagnosticada com cistos 
no ovário e, segundo os médicos, 
não poderia ter filhos. Ela começou a 
tomar chá de semente de cruá e um 
mês depois engravidou do primeiro 
filho, que está com oito anos, e depois 
de uma garota, que tem três anos. Se-
gundo Fransoilson, sua esposa foi a 
prova de que as ervas e plantas medi-
cinais têm o poder da cura, mas dis-
se que primeiramente é preciso ter 
muita fé em Deus. 

Consulta de graça
Os vendedores de plantas e er-

vas do Mercado central vendem o 
produto e “fazem a consulta de gra-
ça”, ou seja, explicam como usar o 
medicamento para obter a cura. Para 
a nutricionista Ingrid Nogueira dos 
santos, nem sempre as informações 
estão corretas e as plantas podem não 
ser de qualidade, por isso é preciso ter 
cuidado. Ela disse acreditar que muita 
gente toma chás de ervas medicinais 
por influência dos pais e avôs.

Automedicação
Um exemplo de fitoterápico, que 

se deve tomar cuidado, é a Valeria-

na (Valeriana Officinalis) usada no 
tratamento de insônia. Ao contrário 
dos convencionais, não provoca de-
pendência nem tolerância, contudo 
se ingerido em excesso por um longo 
período pode ser tóxico para o fígado.

A automedicação, relacionada 
a medicamentos fitoterápicos, é um 
grande problema, pois as pessoas des-
conhecem que a quantidade de princí-
pios ativos  pode variar de acordo com 
a idade da planta, a época da colheita, 
o tipo de solo, a parte utilizada e as 
condições de estocagem. Além disso, 
algumas plantas podem apresentar 
concentração elevada de metais como 
chumbo, zinco e alumínio, cujos efei-
tos são prejudiciais à saúde. 

Outro fitoterápico perigoso é o 
confrei, utilizado por suas proprieda-
des terapêuticas para uma série de 
doenças, mas estudos toxicológicos 
apontaram que ele possui uma subs-
tância extremamente tóxica para o 
fígado, sendo proibido para uso inter-
no. Externamente, apresenta excelen-
tes propriedades cicatrizantes e não 
causa problemas a saúde.

As pessoas devem evitar usar 
plantas sem orientação médica. O 
acompanhamento médico e a com-
pra de um produto registrado é sem-
pre a melhor alternativa. Outra re-
comendação é buscar medicamento 
fitoterápico de um laboratório con-
fiável, com registro na Anvisa e com 
padrões de qualidades exigidos pelo 
Ministério da saúde.

Saiba mais

Medula 
l A medula é um tecido líquido que ocupa o interior dos ossos, 
sendo conhecida popularmente por tutano. Na medula óssea são 
produzidos os componentes do sangue: as hemácias (glóbulos ver-
melhos), os leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas.

Para ser doador de medula óssea você precisa:
l Ter entre 18 e 55 anos e estar em bom estado geral de saúde;
l Não ser portador de patologias como: hepatite, Aids, sífilis, cha-
gas, HTLV (vírus que pode causar doenças neurológicas), cardiopa-
tias, insuficiência renal, diabetes e outras;
l Preencher o Termo de consentimento e Autorização para a 
realização dos exames;
l comparecer ao Hemocentro para a coleta de sangue para 
exames de histocompatibilidade;
l ser cadastrado no Redome.

Se você deseja ser um doador voluntário procure a Central de Trans-
plante da Paraíba para:
l Obter informações sobre a doação de medula óssea;
l Preencher o Termo de consentimento e Autorização para a 
realização dos exames;
l ser encaminhado para o Hemocentro para coletar sangue 
para a primeira fase dos exames de histocompatibilidade.

Contraindicações para ser doador voluntário:
l Idade inferior à maioridade e acima de 55 anos, salvo 
doador aparentado que pode ter idade inferior a maioridade;
l Antecedentes de hepatites, Aids, sífilis, doença de 
chagas e HTLV;
l Gestação;
l cardiopatias, insuficiência renal e hepáticas;
l Anemias;
l Neoplasias, imunossupressão física ou química.

Uso indiscriminado de plantas 
medicinais pode causar doenças

MEDICINA DAS ERVAS

O Governo do Estado divulgou, na úl-
tima quarta-feira, no diário Oficial do Es-
tado, o Edital de convocação nº 003/2015 
que tem como objetivo a abertura de ins-
crições para seleção dos estudantes egres-
sos do interior da Paraíba, matriculados 
em instituições públicas de Ensino Médio 
na cidade de João Pessoa, universidades 
públicas e beneficiários de programas go-
vernamentais para a casa do Estudante.

As inscrições podem ser realizadas até 
6 de fevereiro na casa do Estudante, loca-
lizada na Rua da Areia, nº 567, centro de 
João Pessoa, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
A documentação solicitada no edital tam-
bém pode ser enviada pelo e-mail: casa-
doestudantedaparaiba@gmail.com. Estão 
sendo ofertadas 60 novas vagas, sendo cin-
co destinadas a estudantes portadores de 

necessidades especiais. As vagas não ocu-
padas por alunos do Ensino Médio pode-
rão ser preenchidas por estudantes matri-
culados em instituições de Ensino superior 
e por beneficiários de programas governa-
mentais de assistência ao educando.

Entre os critérios para ingresso na ins-
tituição estão: ser oriundo do interior da 
Paraíba sem residência em João Pessoa; ser 
estudante reconhecidamente carente e 
comprovadamente matriculado na rede pú-
blica de ensino de João Pessoa, nos turnos 
da manhã e/ou tarde, salvo quando estiver 
exercendo alguma atividade laboral nos re-
feridos turnos; ter renda familiar mensal que 
não ultrapasse o valor de um salário mínimo 
e meio e apresente, no ato da inscrição, os 
documentos exigidos no edital.

Para permanecer na casa do Estudan-

te da Paraíba, os residentes deverão se 
submeter às seguintes exigências: ter, no 
mínimo, 75% por cento de frequência es-
colar durante o ano letivo; lograr aprova-
ção na série matriculada e cumprir as nor-
mas e diretrizes internas da casa.

A seleção será realizada por meio de 
análise socioeconômica e de entrevista 
com os candidatos na casa do Estudante, 
em data e hora previamente agendadas 
pela coordenação. As entrevistas acon-
tecerão de 9 a 10 de fevereiro, das 8h às 
12h e das 14h às 18h. A lista com os can-
didatos selecionados será divulgada no 
mural informativo da casa do Estudante 
e no Portal do Governo do Estado (www.
paraiba.pb.gov.br) no dia 11 de fevereiro. 

As matrículas para os candidatos 
aprovados acontecerão nos dias 12 e 13 

Casa do Estudante abre inscrições para 60 vagas
SELEÇÃO

Foto: Evandro Pereira

Entre os critérios estão 
ser oriundo do interior, 
ser reconhecidamente 
carente e matriculado 
na rede pública de 
ensino de João Pessoa 

de fevereiro. O recadastramento dos resi-
dentes acontecerá de 2 a 13 de fevereiro 
na sala da secretaria da casa do Estudan-
te. Em caso de dúvidas e para outras in-
formações foram disponibilizados os nú-
meros (83) 3218-4252 ou 3218-4253.
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PRF apreende mais de 420 bananas 
de dinamite na cidade de São Bento
Os explosivos estavam com 
dois baianos e procedia  de 
Campo Formoso, BA Pela cidade

Documentos

Para se inscrever, é preciso apresentar duas 
cópias do histórico escolar e do certificado de con-
clusão do Ensino Médio; RG; CPF, título de eleitor e 
comprovante de quitação eleitoral; reservista (para 
o sexo masculino); comprovante de residência; duas 
fotos 3x4.

l Design De MoDa
O Centro de Tecnologia da Moda do Senai em Cam-

pina Grande inscreve até 2 de fevereiro para o curso de 
Pós-Graduação à distância em Design de Moda, com 408 
horas, realizado em parceria com o Centro de Tecnologia 
da Indústria Química e Têxtil do Senai/RJ. 

l aulas
São 40 vagas por turma e as aulas têm início previsto 

para o dia 4 de abril. Os alunos terão encontros presen-
ciais uma vez por semana, no polo de apoio do CT Moda, 
no Distrito Industrial, em Campina Grande. Mais detalhes 
no site www.fiepb.com.br.

Capoeira
 

A Fundação CDL, em parceria com o Grupo Ca-
poeira Firme, lança hoje, às 18h, o Projeto “Capoeira 
Arte”, com a participação de mais de 50 capoeiristas 
comandados pelo mestre Rosemberg Pequeno, além 
de crianças e adolescentes da comunidade do Tambor. 
O projeto pretende levar educação cidadã através da 
prática da capoeira. Na etapa inicial, estão sendo es-
perados 60 alunos, entre crianças, adolescentes e jo-
vens da comunidade. 

nulo
A licitação realizada pela Secretaria de Assistência 

Social (Semas) da Prefeitura de Campina Grande deve ser 
anulada. O edital foi lançado em novembro e selecionou 
duas agências para gerenciar a propaganda da Semas. Fo-
ram a Dabliu A e Mais Propaganda. 

apenas uma
Um erro no edital, cujos detalhes não foram 

confirmados, teria sido o motivo da anulação da 
licitação da publicidade da Semas. O próximo edital já 
poderá trazer uma mudança: ao invés de duas, apenas 
uma agência deverá ser selecionada no processo.

um por quatro
O saldo mais destacado da reunião geral que 

o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues 
(ainda no PSDB), realizou na última quarta-feira foi o 
anúncio de mudanças na sua equipe de comunicação, 
com a saída do advogado José Araújo do Nascimento e 
a nomeação do jornalista Marcos Alfredo. Outros três 
nomes foram anunciados para a Codecom, em apoio ao 
novo coordenador. Não faltou quem ironizasse a “troca” 
de um por quatro.  

efeito
Há outros dois detalhes nessa mudança. Primei-

ro, Romero parece ter desistido de vez de criar a Se-
cretaria de Comunicação. Ou seja, o novo time terá 
que operar dentro das limitações da coordenadoria. 
Segundo, Araújo não teria ficado nada satisfeito com 
o processo em torno do seu desligamento. Ele, inclu-
sive, convocou coletiva para a próxima segunda-feira, 
às 10h, quando promete revelar “as circunstâncias da 
sua saída”. 

aprovados no sisu
Começa hoje, e prossegue nos dias 2 e 3 de fevereiro, 

o cadastramento dos candidatos aprovados para os cursos 
de Graduação da Universidade Federal de Campina Gran-
de, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2015.1).

Cadastro
A assessoria da Universidade Federal de Campina 

Grande explicou que o cadastro deve ser realizado pes-
soalmente ou por procuração na coordenação do curso 
e do campus para o qual o candidato foi aprovado, nos 
horários das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Os baianos Amadeu de 
Jesus Santos (54 anos), da ci-
dade de Valente e Kleber Cle-
dson Lima (45 anos) natural 
de Santa Sé que trabalham 
em exploração e pesquisa de 
minérios já se encontram na 
cadeia pública de Pombal, 
no Sertão paraibano. Ambos 
foram presos por agentes da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) transportando 423 ba-
nanas de dinamite equivalen-
tes a 50kg de explosivos. 

Ainda faziam parte da 
carga fertilizante (sulfato de 
amônia) - que, segundo as au-
toridades, misturado aos ex-
plosivos aumentaria o poder 
de fogo, fogos de artifício, um 
objeto mecânico (martelete) 
além de uma cesta básica com 
gêneros alimentícios.

A dupla foi autuada em 
flagrante pelo delegado Arol-
do Queiroga como incursos 
nos artigos 16, parágrafo úni-
co do Estatuto do Desarma-
mento que prevê pena de 3 
a 6 anos de reclusão e ainda 
Artigo 311 do Código Penal 
Brasileiro.

A apreensão
O material apreendido 

estava numa camioneta Fiat 
tipo Strada que durante le-
vantamento da polícia ficou 
constatado se tratar de um 
veículo com restrição de rou-
bo. Segundo a dupla presa, os 
explosivos saíram da cidade 
de Campo Formoso, na Bahia 
e se destinava a uma pedreira 
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Toda a carga de explosivo estava acondicionada em caixas de alimentos numa camioneta Fiat Strada

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande

saiba mais

na cidade de São Bento, no Ser-
tão paraibano. 

Passava das 19h de ante-
ontem quando os policiais ro-
doviários do Posto de Pombal 
resolveram abordar a camio-
neta e durante a inspeção, os 
agentes da PRF localizaram 
os explosivos e ainda 100kg 
de fertilizantes. A dinamite in-
formaram os agentes, é de uso 
controlado pelo Exército Bra-
sileiro.

Para disfarçar e dificultar 
as buscas, as 423 bananas de 
dinamite estavam escondidas 
em caixas entre alimentos. 
Dentro do veículo ainda foi 
encontrada uma ferramen-
ta utilizada em escavação de 
buracos. A dupla e o material 
apreendido foram levados 
para a Delegacia de Polícia Ci-
vil de Pombal. 

Até ontem à tarde a polí-
cia ainda não havia se pronun-
ciado a respeito do interroga-
tório dos dois homens presos. 
A PRF acredita que o material 

seria utilizado na explosão de 
caixas eletrônicos na Paraíba e 
em Estados vizinhos. 

Pesquisadores
Na Delegacia de Polícia 

de Pombal o delegado Aroldo 
Queiroga tomou conhecimen-
to que pelo um deles, Amadeu 
de Jesus Santos é pesquisador 
e também trabalha na explo-
ração de minério. Eles não 
apresentaram autorização do 
Exército para condução dos 
artefatos e ainda estavam com 
um carro com registro de rou-
bo na Bahia.

De acordo com levanta-
mento do Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimen-
tos Bancários da Paraíba, no 
ano passado foram registradas 
53 explosões contra estabele-
cimentos bancários no Esta-
do. Além disso, ocorreram 14 
assaltos, 29 arrombamentos, 
13 tentativas de violação e 
sete crimes conhecidos como 
"saidinha de banco". No total, 

foram 116 ações dos bandidos 
contra agências bancárias.

Este ano já foram quatro 
explosões de caixas. Na ma-
drugada dessa quinta-feira 
(29) mais um caso foi regis-
trado pela polícia. Um grupo 
formado por cerca de seis ho-
mens explodiu um posto de 
autoatendimento do Banco 
Bradesco na cidade de Mogei-
ro, no Agreste do Estado.  

A Secretaria de Es-
tado da Saúde, por meio 
do Centro Formador de 
Recursos Humanos da 
Paraíba (Cefor-RH/PB) 
e da Comissão de Re-
sidência Multiprofissio-
nal (Coremu) prorrogou 
para 9 de fevereiro o pra-
zo  do processo seletivo 
para o preenchimento 
das vagas do Programa 
de Residência Multipro-
fissional em Saúde da 
Criança  (Remusc), con-
forme edital 003/2015, 
publicado no Diário Ofi-
cial do Estado no dia 16 
deste mês. Estão sendo 
oferecidas cinco vagas: 
duas para graduados 
em Enfermagem; uma 
para graduado em 
Farmácia; uma para Fi-
sioterapia e uma para 
Nutrição. Permanecem 
inalterados todos os 
demais itens do referi-
do edital.

As inscrições po-
derão ser feitas das 
9h às 12h e das 14h às 
17h30, pessoalmente 
ou por procuração, no 
Cefor-PB, dentro do 
Complexo Psiquiátri-
co Juliano Moreira, na 
Avenida Dom Pedro II, 
1826, no bairro da Tor-
re, em João Pessoa.

A duração prevista 
do Programa de Resi-
dência é de 24 meses, 
com uma carga ho-
rária de 60 horas se-
manais. O objetivo é 
especializar profissio-
nais de saúde para tra-
balhar na atenção às 
demandas vinculadas 
à saúde da criança, di-
reta ou indiretamente, 
buscando a formação 
complexa e progres-
siva dos residentes no 
SUS. Os residentes re-
ceberão mensalmente 
uma bolsa, estipula-
da pelo Ministério da 
Saúde, atualmente 
no valor bruto de R$ 
2.976,26.

A formação será 
realizada no Comple-
xo Pediátrico Arlinda 
Marques, na capital, 
e na rede de serviços 
estaduais de saúde 
da Paraíba, que atua 
no cuidado da crian-
ça e do adolescente 
(Unidades de Aten-
ção Básica; Centros 
de Referência como o 
Banco de Leite Huma-
no e Unidades Hospi-
talares do Estado que 
oferecem assistência 
ao grupo infanto-ju-
venil).

Cefor-RH prorrogou 
inscrições para o dia 9

aRlinDa MaRQues

Faltando poucos dias 
para o aumento do preço da 
gasolina, os postos de Campi-
na Grande já sentem um mo-
vimento elevado. A corrida é 
para garantir o tanque cheio 
antes do reajuste de R$ 0,33 
sobre o litro do combustível. 

Após o Governo Federal 
ter anunciado a necessidade 
de ampliar a arrecadação de 
recursos e, uma das medidas 
para isso inclui o aumento 
das taxas de juros e de im-
postos. A Petrobras anunciou 
que repassará aos consumi-
dores o aumento nas tarifas. 
Nesta semana o Ministério 

da Fazenda autorizou o rea-
juste de R$ 0,22 a partir do 
domingo (1). 

Apesar do aumento ser 
de R$ 0,22 na Paraíba, em 
virtude dos tributos esta-
duais e demais gastos das 
distribuidoras para entre-
gar o combustível. Trans-
formando assim o aumento 
de R$ 0,32 a R$ 0,34.

Comparação: 
Uma pessoa usa o carro 

5 vezes na semana, 30Km 
por dia. Antes do reajuste 
colocando o combustível 
a R$ 3,04 em 1 mês gasta: 
R$ 237,12. Com o reajuste, a 
mesma quantidade andada 
será gasto R$ 264,42. 

Incertezas sobre aumento 
movimentam postos em CG

gasolina e Diesel

l Dicas e economia de combustível: 
Pé pesado para quê? Evite picos de velocidade, o correto é 
conduzir com suavidade. Acelere gradativamente, o motor 
responderá com eficiência sem consumir exageradamente.

l Quando o relevo ajuda: 
Nessa situação, nunca desça em ponto morto. Use o 
freio-motor para que o veículo não desça desgovernado 
e, também, para não sobrecarregar o sistema de freios 
quando precisar dele. 

l De olho nos pneus:
Um pneu pode ser responsável por até 20% do consumo 
de combustível devido à resistência ao rolamento. Esta 
resistência depende de fatores externos ao pneu (veloci-
dade, peso e conservação do veículo, pavimento, tempe-
ratura, calibragem semanal) e internos, como estrutura, 
compostos e desenho da banda de rodagem.

A dupla foi 
autuada em 
flagrante pelo 
delegado 
Aroldo Queiroga 
e poderá pegar 
de 3 a 6 anos 
de cadeia
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MANDATO DE DOIS ANOS

Atividades começam com 
missa pela manhã e seguem 
até a tarde, no Paulo Pontes

A solenidade de pos-
se da nova Mesa Diretora 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba vai contar com 
a presença do presiden-
te do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), minis-
tro Francisco Falcão, in-
formou o Cerimonial do 
TJPB. A posse do presi-
dente eleito, desembar-
gador Marcos Cavalcanti, 
e dos desembargadores 
Ricardo Porto (vice-pre-
sidente) e Arnóbio Alves 
Teodósio (corregedor) 
será hoje, às 16h, no Tea-
tro Paulo Pontes do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa.

O evento vai contar 
também com as presenças 
do ex-senador da Repú-
blica e ministro Vital do 
Rêgo Filho, do Tribunal 
de Contas da União; do 
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senador Raimundo Lira;  
do presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado 
de Pernambuco, desem-
bargador Frederico Ri-
cardo de Oliveira Neves; 
do desembargador Gilson 
Barbosa, representante 
do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte; e do 
desembargador federal 
Rogério Fialho, represen-
tante do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região.

No âmbito estadual, 
já foram confirmadas as 
presenças do governador 
Ricardo Coutinho; do pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, depu-
tado Ricardo Marcelo; do 
presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, conse-
lheiro Umberto Porto; do 
presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho, desem-
bargador Ubiratan Moreira 
Delgado; do procurador-
-geral de Justiça da Paraí-
ba, Bertrand Asfora; entre 
outras autoridades.

Ação de graças
As atividades alusi-

vas à cerimônia de posse 
da nova Mesa Diretora do 
TJPB começam no turno da 
manhã, com a celebração 
de uma missa em ação de 
graças, às 10h30, na Cate-
dral Basílica Nossa Senho-

ra das Neves, no Centro 
Histórico da capital.

O discurso de saudação 
ao novo presidente da Corte 
de Justiça será feito pelo de-
sembargador Romero Mar-
celo, atual vice-presidente 
do TJPB. Em nome da Ordem 
dos Advogados do Brasil 

(OAB-PB), a saudação será 
feita pelo advogado Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque 
Filho (filho do desembar-
gador Cavalcanti). O procu-
rador Bertrand Asfora vai 
saudar o novo presidente do 
TJPB pelo Ministério Público.

O desembargador Mar-

A partir deste final 
de semana, o Partido 
dos Trabalhadores da 
Paraíba (PT/PB) inicia 
a ação intitulada “Ca-
ravana Regional”, que 
surgiu com o objetivo 
de proporcionar a or-
ganização partidária 
de alguns diretórios 
municipais. As primei-
ras cidades visitadas 
serão municípios loca-
lizados na Borborema, 
Brejo e Sertão.

Segundo o pre-
sidente do PT da Pa-
raíba, Charliton Ma-
chado, esse será um 
importante momento 
para o partido: “O 
nosso calendário de 
atividades vai além 
dos anos eleitorais, 
mas sabemos que 
2016 será a nossa pró-
xima grande batalha, 
e devemos estar pre-
parados para ela. O 
desafio é preparar os 
223 municípios para 
2016, nos fortalecer, e 
executar essas ações”.

“O que quere-
mos fazer é colocar 
o PT como protago-
nista nas próximas 
eleições. Temos histó-
ria, temos princípios, 
temos valores, temos 
experiência e temos 
pessoas preparadas 
para fazer as mudan-
ças necessárias que a 
população precisa”, 
destacou Charliton.

Ainda dentro des-
se processo de organi-
zação interna, o parti-
do irá realizar no mês 
de outubro um pro-
cesso de Eleições Dire-
tas para que os muni-
cípios com Comissões 
Provisórias formalizem 
os seus diretórios mu-
nicipais.  

PT Estadual 
começa
visita a 
municípios

A folha de pessoal do 
Governo do Estado começa 
a ser paga na próxima se-
gunda-feira, 2. O calendário 
de pagamento do mês tra-
balhado foi adequado para 
que o reajuste salarial dos 
servidores pudesse ser lan-
çado no sistema.

Na segunda-feira co-
meçam a ser pagos os sa-
lários dos aposentados e 
pensionistas do Estado. A 
partir da terça-feira, 3, será 
a vez dos servidores da ati-

va, que trabalham na admi-
nistração direta e indireta, 
receberem os proventos de 
janeiro. 

Os ajustes anunciados 
pelo governo, que serão 
lançados na folha de paga-
mento, obedecem à Medida 
Provisória 185. Por meio 
do documento, em 2011, o 
governador Ricardo Couti-
nho instituiu a data-base do 
reajuste salarial do servidor 
público estadual da Paraíba 
para o mês de janeiro. 

Estado paga servidores 
com valores reajustados

FOLHA SALARIAL

O Governo do Estado, por 
meio da Companhia de Água e 
Esgoto (Cagepa), executa atu-
almente 42 obras de abasteci-
mento d’água e de sistema de 
coleta de esgotos, beneficiando 
mais de dois milhões de pesso-
as, com investimento superior 
a R$ 500 milhões. 

Por meio do Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC –III), a Cagepa tem outros 
grandes projetos em conclusão 
para inscrição no programa 
do Governo Federal.  Entre as 
cidades contempladas estão 
João Pessoa, Santa Rita, Bayeux 
e Cajazeiras. 

O diretor de expansão 
da Cagepa, Leonardo Bra-

sil, destacou algumas des-
sas ações de infraestrutura, 
“para ofertar mais quali-
dade de vida aos paraiba-
nos”, a exemplo do sistema 
adutor Translitorânea, com 
investimentos de mais de 
R$ 123 milhões, e que vai 
garantir água para mais de 
um milhão de habitantes 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa. 

Em Campina Grande, o 
Governo do Estado constrói 
a quarta adutora. Há também 
obras em execução em Bayeux, 
na Praia de Jacumã, ampliação 
dos sistemas de abastecimento 
d’água e coleta de esgotos em 
Lucena e no Conde. Para o secretário da Segu-

rança, Cláudio Lima, os novos 
gestores têm como missão a 
continuidade do trabalho já 
executado pelo programa Pa-
raíba Unida pela Paz, cujo prin-
cipal objetivo é a redução dos 
crimes contra a vida e contra o 
patrimônio no Estado. O secre-
tário destacou as cidades em 
que houve redução de homicí-
dios, a exemplo de João Pessoa, 
Cabedelo e Santa Rita, e falou 
sobre as operações que resul-
taram na prisão de criminosos 
com o apoio do Ministério Pú-
blico e Poder Judiciário. 

Em defesa dos jovens
O Governo do Estado 

vai traçar um plano de polí-
ticas públicas voltadas para 
o enfrentamento à violência 
contra os jovens paraibanos. 
Para isso, estiveram reunidos 
ontem o secretário de Estado 
da Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social, Cláu-
dio Lima, a secretária de Es-
tado da Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
Gilberta Soares, e a secretária 
executiva da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e 
Lazer, Priscilla Gomes.

As ações terão como mo-
delo o Plano Juventude Viva, 
criado pelo Governo Federal, 
em parceria com Estados e 
Municípios que apresentam 
maior índice de mortalidade 
entre jovens de 15 a 29 anos.

De acordo com Priscila 
Gomes, o plano do Governo 
Federal será adequado ao 
contexto da Paraíba. “Vamos 
realizar, a partir disso, um 
termo de cooperação entre as 
secretarias para estabelecer 
um olhar mais dirigido para 
as cidades mais vulneráveis”, 
adiantou a secretária.

Governo investe mais 
de R$ 500 mi em obras

ABASTECIMENTO E ESGOTO

O secretário da Segu-
rança e da Defesa Social, 
Cláudio Lima, empossou 
ontem os novos gestores 
da Polícia Civil da Paraí-
ba. A instituição passou 
a ter à frente João Alves 
de Albuquerque como de-
legado geral. O delegado 
geral adjunto da institui-
ção continua sendo Isaías 
José Dantas Gualberto.

Também foram empos-
sados em solenidade que 
aconteceu na Academia de 
Polícia Civil (Acadepol) os 
novos superintendentes 
da 1ª e 2ª Regiões Integra-
das de Segurança Pública 
(Reisp), sediadas em João 
Pessoa e Campina Grande, 
delegados Marcos Paulo 
dos Anjos Vilela e Luciano 
Carvalho. 

Assume ainda nova 
função o delegado Walber 
Virgolino, que é o novo 
titular da 8ª Delegacia 
Seccional de Polícia Civil, 
sediada em Guarabira.  
Carlos Alberto Ferreira 
da Silva, ex-delegado ge-
ral, assume a Gerência de 
Armas e Munições da Se-
cretaria da Segurança e da 
Defesa Social (Seds).

João Alves destacou 

Segurança da Paraíba empossa 
novos gestores da Polícia Civil

PB Unida pela Paz é reafirmado

MAIS INTEGRAÇÃO

cos Cavalcanti será o 48º 
presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba e o 5º ma-
gistrado filho da cidade de 
Mamanguape a assumir a 
chefia da mais alta Corte de 
Justiça do Estado.

Evento concorrido
O Cerimonial do Tribu-

nal de Justiça expediu 700 
convites para a solenidade 
de posse. O gerente Opera-
cional de Segurança do TJPB, 
coronel Gilberto Moura San-
tos, explicou que algumas 
medidas já foram tomadas 
para a segurança do evento.

Uma ambulância do 
Corpo de Bombeiros vai fi-
car disponível durante todo 
o evento e a Semob foi con-
vocada para dar apoio ao 
trânsito em torno do Espaço 
Cultural, segundo adiantou 
o coronel Gilberto. A Energi-
sa também foi comunicada 
para entrar em ação, caso 
ocorra qualquer eventuali-
dade, como uma queda de 
energia.

Ministro Francisco Falcão, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), confirmou presença na solenidade

Estão em execução 42 obras; dois milhões serão beneficiados

o trabalho realizado por 
seu antecessor e frisou a 
importância da integra-
ção da Polícia Civil com 
outras instituições no en-
frentamento à violência. 

“A união também tem 
que acontecer externamen-
te e internamente, com a 
comunicação eficiente en-
tre as delegacias e todos 
os servidores que com-
põem a instituição, a fim 
de identificar e prender 

criminosos. Além disso, 
temos que continuar pri-
mando pelo bom atendi-
mento e zelo ao patrimô-
nio público”, afirmou. 

O delegado geral ain-
da falou da importância 
de denúncias feitas pela 
população ao 197, Disque 
Denúncia da Seds. Segun-
do ele, a participação da 
sociedade tem contribuí-
do para as investigações e 
elucidação de crimes.

João Alves de Albuquerque (C) é o novo delegado geral da Paraíba
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MPF estima que investigados tenham 
desviado R$ 2,1 bilhões da Petrobras
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Do total, R$ 450 milhões 
foram recuperados e R$ 200 
milhões estão bloqueados
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Meneses
Jaldes

A política em Marx
Permitam-me os leitores abordar na coluna de 

hoje um assunto perene em vez de um dos temas da 
conjuntura política. Dos grandes autores clássicos da 
política empenhados na crítica ao contrato social bur-
guês – cito, por exemplo, Rousseau –, Marx foi de longe 
o mais radical. Ninguém raspou mais fundo o tacho da 
crítica. Em um movimento teórico se encaminha desde 
a “Crítica (e da Introdução) da filosofia do direito de 
Hegel” (1843), ele afirmou a necessidade de o processo 
das revoluções seguir em frente, passar do conteúdo 
“político” do constitucionalismo burguês ao “social” da 
revolução proletária, seguir da “emancipação política à 
emancipação humana”. Enfim, Marx realizou a “crítica 
da política” dos resultados dos processos de revolução 
burguesa, mas resta a pergunta do que fazer com a 
política.

É possível superar a política, desfazer-se dela, 
jogá-la no relicário da história em alguma sociedade 
humana (comunista) no futuro? Basta conceber a obra 
de Marx simplesmente como uma crítica negativa da 
política, ou haverá em algum ponto da dialética do 
poder social a possibilidade de haver de um momento 
positivo, agora sem Estado, contudo persistentemente 
político e mediado por instituições novas. Vale situar 
a polêmica: em vez de uma mediação institucional, o 
jovem Marx defendia a extinção do Estado e a consti-
tuição de relações ad hominem (homem a homem, sem 
intermediários).  

O próprio Marx começou a responder a essa ques-
tão do ponto de vista da filosofia política, superando, 
ainda na juventude, a influência de Feuerbach e se 
voltando à dialética de Hegel. A passagem teórica de 
Marx é rápida. Ocorre entre 1943 e 1844. Em “Sobre a 
questão judaica”, um texto de 1843, o jovem Marx esta-
va encharcado da influência de Feuerbach e distante da 
dialética hegeliana. Além do uso e abuso da nomencla-
tura feuerbachiana (essência humana, homem genérico 
etc.), neste texto, o fato da alienação-do indivíduo-mô-
nada-na-sociedade-civil-burguesa era absoluto, direto 
e imediato. Sem medições, portanto. Havia aqui uma 
importante lacuna: faltava detectar a presença atuante 
de mediações sociais ativas entre a sociedade civil e o 
Estado. 

Muita gente boa pensa que Marx nasceu dialético, 
uma evidente bobagem. A dialética ressurge através da 
superação da influência de Feuerbach, no momento em 
que o pensador alemão se volta novamente a Hegel e à 
dialética, no terceiro caderno dos “Manuscritos eco-
nômico-filosóficos” (1844), e a categoria da mediação 
passar a compor seu arsenal heurístico.

A partir desse ponto, se é evidente a dialética 
nos trabalhos de economia política, no tratamento da 
política a questão ficou mais implícita que propria-
mente explicitada. Por exemplo, a expressão sociedade 
civil, junto com outros termos do vocabulário juvenil, 
vão sumir na obra madura de Marx. Nos últimos anos 
de vida, contudo, as preocupações juvenis acerca das 
relações entre Estado e sociedade civil retornam, em 
escritos fundamentais, como “A guerra civil na França” 
(1871) - sobre a Comuna de Paris - e “Crítica ao progra-
ma de Gotha” (1875) - sobre o direito e comunismo. 
Mesmo retornando, Marx não chegou a retrabalhar 
especificamente o conceito de sociedade civil no senti-
do de sua “ampliação”. No âmbito da tradição marxista, 
bem depois, o trabalho do conceito coube a Gramsci.

Gramsci parte de Marx e de Hegel para esboçar um 
novo conceito de sociedade civil, diferente dos dois, refor-
mulando a teoria a partir do estudo das determinações 
sociais novas que a sociedade civil ganhou no Ocidente, 
principalmente após a emersão definitiva do capitalismo 
monopolista (começo do século XX). Ele verificou que 
dois processos dialéticos, simultâneos e contraditórios 
ocorrem na nossa sociedade: o fortalecimento da máqui-
na do Estado e a ampliação da sociedade civil, que não é 
mais simplesmente uma esfera burguesa.

A grande novidade de Gramsci é que ele “ampliou” 
o conceito de sociedade civil. Sem desconsiderar as 
determinações de Marx, por ele incorporadas, verificou 
que a sociedade civil contemporânea é uma estrutura 
dotada de novas superestruturas que não são Estado. 
As organizações sociais de classe se desenvolvem de 
tal modo que criam estruturas próprias: os sindicatos, 
os partidos, os intelectuais etc. Em suma, a sociedade 
civil contemporânea não é mais aquela do século XIX, 
descrita por Marx. As determinações primitivas do con-
ceito seguem operando, mas também surgem inéditas 
determinações. O nome disso chama-se dialética. 
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O Ministério Público 
Federal (MPF), responsável 
pela força-tarefa que atua 
na Operação Lava Jato, lan-
çou uma página na Internet 
para atualizar informações 
sobre as investigações. De 
acordo com balanço mais 
recente, os investigados 
na operação desviaram R$ 
2,1 bilhões da Petrobras. 
Conforme os dados, R$ 450 
milhões foram recuperados 
e R$ 200 milhões em bens 
estão bloqueados por de-
terminação da Justiça.

Para o MPF, 12 inves-
tigados assinaram acordos 
de delação premiada. Con-
forme o levantamento, 150 
pessoas e 232 empresas 
estão sob investigação. Até 
a sétima fase da operação, 
deflagrada em novembro 
do ano passado, 60 pes-
soas foram presas, foram 
expedidos 161 mandados 
de busca e apreensão e 37 
pessoas foram conduzidas 
coercitivamente para pres-
tar esclarecimentos à Polí-
cia Federal.

Após a apuração dos 
crimes, a Justiça Federal em 
Curitiba abriu 18 ações cri-
minais contra 86 investiga-
dos, que respondem pelos 
crimes de corrupção, trá-
fico de drogas, lavagem de 
ativos, formação de orga-
nização criminosa e crime 
contra o sistema financeiro 
nacional.

As suspeitas de cor-
rupção na Petrobras come-
çaram com a investigação 
sobre desvios de recursos 
públicos na construção da 
Refinaria Abreu e Lima, em 
Pernambuco. Segundo o 
Ministério Público, a obra 
foi orçada em R$ 2,5 bi-
lhões e alcançou gastos de 
R$ 20 bilhões.

Conforme o MPF, os 
desvios na construção da 
refinaria ocorreram por 
meio de contratos superfa-
turados com empresas que 
prestaram serviços à Petro-
bras entre 2009 e 2014. De 
acordo com a investigação, 
os desvios tiveram parti-
cipação de Paulo Rober-
to Costa, então diretor de 
Abastecimento da estatal, e 
de Alberto Youssef, dono de 
empresas de fachada.

André Richter
Repórter da Agência Brasil

O ministro da Secreta-
ria-Geral da Presidência, Mi-
guel Rossetto, defendeu on-
tem o ajuste fiscal anunciado 
pelo governo nas últimas 
semanas. Ele negou que as 
medidas contradigam o pro-
jeto de desenvolvimento do 
governo e ressaltou que elas 
são necessárias para a conti-
nuidade das políticas sociais.

No último dia 19, o mi-
nistro da Fazenda, Joaquim 
Levy, anunciou aumentos 
na tributação de cosméticos 
e mercadorias importadas, 
reajustes de juros sobre o 
crédito e mudanças na tribu-
tação que podem refletir em 
aumentos no preço do diesel 
e da gasolina.

Rossetto negou qual-
quer alteração ideológica, 
política ou estratégica por 
parte do governo. “O que te-
mos são limites fiscais. Não 
há alteração de rumo, de es-
tratégia, nenhuma guinada. 
O governo tem que ter ca-
pacidade de modulação de 
suas políticas para sustentar 

a estratégia de crescimento, 
de geração de emprego, de 
aumento dos investimen-
tos”, destacou em entrevista 
durante café da manhã com 
blogueiros, no Palácio do 
Planalto.

“Ao longo da nossa expe-
riência, o governo foi capaz 
de, com medidas econômi-
cas, estratégicas, conjuntu-
rais, responder às mudanças 
de cenários externos e inter-
nos preservando a estratégia 
de crescimento com geração 
de emprego, preservando 
a renda do povo brasileiro, 
priorizando a renda pública 
para os grandes programas 
que garantem direitos so-
ciais”, avaliou.

Segundo o ministro, os 
impactos das medidas recém-
-anunciadas são bem meno-
res do que o de ajustes fiscais 
adotados por países em crise, 
como a Grécia. Ele reafirmou 
que as medidas não vão com-
prometer os repasses para 
políticas sociais e disse que o 
governo prepara novos pro-
gramas nessa área.

“A agenda do país é uma 
agenda de continuidade do 

crescimento, da geração de 
emprego, da preservação da 
renda, dos grandes progra-
mas que mudaram o país e 
que vão continuar com mais 
força e mais intensidade. Es-
tamos preservando investi-
mentos, programas sociais e 
vamos inaugurar novos para 
sustentar isso que ocorre no 
país, que são mudanças es-
truturais muito importantes”, 
destacou Miguel Rossetto.

Perguntado sobre a 
eventual redução de direitos 
trabalhistas com as mudan-
ças nas regras do seguro-de-
semprego, ele disse que as 
medidas foram tomadas para 
corrigir distorções no benefí-
cio e desestimular a alta ro-
tatividade no mercado brasi-
leiro. “Os direitos sociais são 
intocáveis. O que estamos 
fazendo é corrigir distorções. 
Estamos mantendo o seguro-
-desemprego”. Na próxima 
semana, o ministro terá nova 
reunião com centrais sindi-
cais para discutir as mudan-
ças nas regras de concessão 
dos benefícios, que entraram 
em vigor por meio de medida 
provisória.

Rosseto nega que ajuste fiscal 
contradiga plano de crescimento

“CONTINUIDADE DAS POLÍTICAS SOCIAIS”

Luana Lourenço
Repórter da Agência Brasil 

Ministro assegura que não há qualquer mudança ideológica partindo do Palácio do Planalto

FOTO: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil

O ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Nelson Bar-
bosa, disse ontem que as medidas 
propostas para direitos trabalhistas 
estão na medida correta e que o as-
sunto será discutido com as centrais 
sindicais e o Congresso Nacional. 
“Vamos defender as medidas em to-
dos os espaços. O tamanho delas é 
o que consideramos correto”, ressal-
tou, após reunião com empresários 
da Federação das Indústrias do Esta-

do de São Paulo (Fiesp).
No fim do ano passado, o gover-

no anunciou as medidas provisórias 
(MP) 664 e 665, que alteram regras 
sobre pensão, auxílio-doença e se-
guro-desemprego.

Barbosa explicou que o grupo 
de trabalho interministerial, criado 
pelo governo para acompanhar os 
gastos públicos e formalizado hoje, 
servirá para auxiliar os ministérios a 
atravessarem 2015, considerado pe-
ríodo de forte restrição fiscal, e para 
começar a preparação do Planeja-
mento Plurianual.

“O grupo discutirá a situação or-
çamentária de cada ministério para 
este ano e como poderão se adaptar 
ao contingenciamento, se houver. E 
tudo indica que haverá. Mas tam-
bém debaterá a racionalização dos 
programas de ações públicas para os 
próximos quatro anos”.

Presidente da Fiesp, Paulo Skaf 
enfatizou que a entidade mostrou a 
preocupação com qualquer aumen-
to tributário. “O ajuste fiscal tem de 
ser feito muito mais na redução de 
despesas. O ministro deixou claro 
que os planos são esses”.

Ministro reforça medida do governo
DIREITOS TRABALHISTAS

Flávia Albuquerque
Repórter da Agência Brasil
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Relatório aponta aumento 
de homicídoos praticados 
pelos policiais em SP e RJ

ONG denuncia tortura em prisões
e violência de policiais no Brasil

PolíticasBRASIL &  
MUNDO

São Paulo (EFE) - A ONG 
Human Rights Watch (HRW) 
denunciou ontem que a tor-
tura é um “problema crôni-
co” em delegacias e peniten-
ciárias brasileiras, e alertou 
sobre o aumento dos homi-
cídios cometidos pela polícia 
em Estados como o Rio de 
Janeiro e São Paulo.

A diretora para o Bra-
sil da entidade, Maria Laura 
Canineu, apresentou ontem,  
em São Paulo, o capítulo bra-
sileiro do anuário mundial 
da HRW e destacou como 
avanços de 2014 em direi-
tos humanos o relatório da 
Comissão da Verdade sobre 
os crimes da ditadura militar 
(1964-1985).

As principais preocupa-
ções da HRW sobre os direi-
tos humanos no Brasil, se-
gundo a executiva, foram em 
torno das violações registra-
das no sistema penitenciário, 
nas delegacias e nas ações da 
polícia nas ruas.

“A tortura é herança da 
impunidade. O fato de agen-
tes saberem que não serão 
punidos propicia que (a tor-
tura) permaneça e este pro-
blema é crônico”, afirmou 
a diretora, que citou a exis-
tência de mais de cinco mil 
denúncias de torturas por 
agentes públicos e privados, 
das quais 84% foram come-
tidas dentro das prisões e 
delegacias.

Na Penitenciária de Pe-
drinhas, no Maranhão, desde 
2013 foram contabilizados 
80 mortos por conta do cres-
cimento de facções crimino-
sas, avaliou Maria Laura, que 
qualificou como positivo os 
avanços que o poder público 
começou a fazer desde outu-
bro no local.

Os Estados de São Paulo 
e do Rio de Janeiro, por sua 
vez, foram para HWR os mais 
atingidos pela letalidade da 
polícia.

“O Estado de São Paulo 
mata muito mais do que a 
polícia da África do Sul intei-
ra. Muitos policiais enfren-
tam situações de violência 
nas ruas. Mas registramos 
nos últimos anos casos em 
que a polícia mata e registra 
isso como resistência advin-
da de tiroteios”, explicou ela.

Em 2014,  São Paulo re-
gistrou um aumento de 97% 
das mortes atribuídas a poli-
ciais com relação a 2013, que 
segundo HRW contabiliza-
ram um total de 728 no ano 
passado. Já no Rio de Janeiro 
as mortes por policiais au-
mentaram 40% no mesmo 
comparativo.

Maria Laura parabeni-
zou a decisão da Comissão 
da Verdade que investigou 
a violação de direitos hu-
manos durante a ditadura 
e insistiu que os autores de 
crimes contra a humanida-
de devem ser julgados por 
seus delitos apesar à Lei de 
Anistia.

“A criação da comissão é 
um passo fundamental para 
a solução de problemas de 
direitos humanos no Brasil. 
Identificamos que os abusos 
aos direitos humanos eram 
uma política de Estado”, dis-
se ela.

As condições dos presídios brasileiros são degradantes e desumanas, sendo denunciadas por organizações internacionais como a ONG Human Rights Watch 

FOTO: Reprodução/Internet

A inflação tende 
a permanecer eleva-
da em 2015, mas, ain-
da este ano, entra em 
declínio. A avaliação 
é do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC), 
que divulgou ontem 
a ata de reunião na 
semana passada para 
definição da Selic, taxa 
básica de juros da eco-
nomia e principal ins-
trumento de controle 
da inflação. 

O Banco Central, 
que retomou o ciclo 
de elevações da Selic 
em outubro de 2014, 
reajustou a taxa em 
0,5 ponto percentual 
este mês, ao aumen-
tá-la de 11,75% para 
12,25%.

“O comitê não des-
carta a ocorrência de 
cenário que contempla 
elevação da inflação 
no curto prazo, anteci-
pa que a inflação ten-
de a permanecer ele-
vada em 2015, porém, 
ainda este ano entra 
em longo período de 
declínio”, informa o 
documento. 

Para o Copom, 
o cenário de conver-
gência da inflação do 
centro da meta, que é 
4,5%, em 2016, “tem 
se fortalecido”. No en-
tanto, “sinais benig-
nos vindos de indica-
dores de expectativas 

de médio e longo pra-
zo ainda não se mos-
traram suficientes”.

Ajuste de preços
O Comitê de Políti-

ca Monetária ressaltou 
que o patamar eleva-
do da inflação reflete 
ajustes dos preços do-
mésticos em relação 
aos internacionais e 
dos preços adminis-
trados em relação aos 
livres. 

No parágrafo da 
ata em que detalha 
os preços administra-
dos, regulados pelo 
governo, o comitê di-
vulga uma projeção de 
variação de 9,3% em 
2015 ante os 6% con-
siderados na reunião 
de dezembro do ano 
passado.

“Entre outros fato-
res, essa projeção con-
sidera hipótese de ele-
vação de 8% no preço 
da gasolina, em gran-
de parte, reflexo da 
incidência da Contri-
buição de Intervenção 
no Domínio Econômico 
(Cide) e do PIS/Cofins; 
de 3% no preço do 
gás de bujão; de 0,6% 
nas tarifas de telefo-
nia fixa e de 27,6% nos 
preços da energia elé-
trica, devido ao repas-
se às tarifas do custo 
de operações de finan-
ciamento, contratadas 
em 2014, da Conta de 
Desenvolvimento Ener-
gético”, informa a ata 
da reunião.

Copom prevê queda
da inflação este ano

ECONOMIA

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Endividamento 
das famílias 
caiu este mês, 
revela pesquisa

O número de famílias en-
dividadas ou inadimplentes 
caiu 1,8% em janeiro deste 
ano, em relação a dezembro 
do ano passado, passando de 
59,3% para 57,5%. A cons-
tatação está na Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor, divulgada 
ontem pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Segundo o levantamento, 
em relação ao mês de janei-
ro do ano passado, a queda é 
maior: 5,9 pontos percentuais. 
Em janeiro do ano passado, 
o percentual de famílias que 
relataram à CNC ter dívidas – 
cheque pré-datado, cartão de 
crédito, cheque especial, carnê 
de loja, empréstimo pessoal, 
prestação de carro e seguros – 
foi 63,4%.

Acompanhando a que-
da do percentual de famílias 
endividadas, o índice das que 
têm dívidas ou contas em atra-
so diminuiu na comparação 
mensal, de 18,5% para 17,8% 
do total. Também houve que-
da no percentual de inadim-
plentes em relação a janeiro 
de 2014, quando esse indica-
dor ficou em 19,5% do total.

O percentual de famílias 
que declararam não ter condi-
ções de pagar contas ou dívi-
das em atraso e que, portanto, 
permaneceriam inadimplen-
tes subiu apenas na compa-
ração mensal, recuando em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior. O índice ficou 
em 6,4% em janeiro de 2015, 
maior que os 5,8% de dezem-
bro de 2014, mas inferior aos 
6,5% de janeiro de 2014.

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

A Indonésia está pronta 
para executar sete estrangei-
ros que estão no corredor da 
morte, entre eles o brasileiro 
Rodrigo Muxfeldt Gularte, 
após rejeitar os pedidos de 
clemência, apesar das críti-
cas por parte da comunidade 
internacional.

As autoridades já ha-
viam informado que dois 
australianos condenados por 
tráfico de drogas tiveram os 
pedidos de clemência nega-
dos pelo presidente indoné-
sio, Joko Widodo. Eles devem 
enfrentar, em breve, o pelo-
tão de fuzilamento.

O porta-voz do gabinete 
da Procuradoria-Geral, Tony 
Spontana revelou que também 
foram recentemente negados 
os pedidos de clemência de 
mais cinco estrangeiros, in-
cluindo um francês, também 
condenados por tráfico de 
drogas. No corredor da morte, 
estão, na mesma situação, mais 

quatro cidadãos indonésios.
“O gabinete do procu-

rador-geral tem 11 conde-
nados no corredor da morte 
prontos para serem executa-
dos”, disse, na noite de quar-
ta-feira (28), Tony Spontana, 
indicando que ainda não foi 
tomada uma decisão sobre 
o dia e o local das execuções.

A Indonésia matou, no 
início do mês, seis condena-
dos por crimes relacionados 
com drogas, incluindo cinco 
estrangeiros, numa ação que 
causou o repúdio do Brasil e 
da Holanda – cujos cidadãos 
figuraram entre os executa-
dos –, levando os respectivos 
governos a chamar seus em-
baixadores para consultas.

No dia 17 deste mês, o 
carioca Marco Archer Car-
doso Moreira, de 53 anos, 
foi fuzilado na Indonésia por 
tráfico de drogas. Ele foi o 
primeiro brasileiro executa-
do por crime no exterior.

Indonésia vai executar
mais sete estrangeiros

PENA DE MORTE

Ansa - A pobreza na re-
gião mais desigual do mun-
do foi o principal tema da 3ª 
Cúpula da Comunidade de 
Estados Latino-Americanos 
e Caribenhos (Celac) em San 
José, na Costa Rica. Mas, des-
ta vez, além de dar declara-
ções, os líderes dos 33 países 
assumiram um compromisso 
por escrito: erradicar a po-
breza extrema e a fome na 
região até 2025. 

O plano para atingir essa 
meta foi apresentado pelo 
brasileiro José Graziano da 

Silva, diretor-geral da Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO).

Segundo Graziano, a meta 
é possível, desde que haja von-
tade política e apoio aos paí-
ses mais pobres da América 
Central e do Caribe. Em seu 
discurso, ontem, a presiden-
te Dilma Rousseff citou como 
exemplo o Brasil, que em 11 
anos de programas sociais 
conseguiu ficar “fora do Mapa 
da Fome da FAO” e que avan-
çou no combate à miséria.

Celac quer erradicar a 
pobreza na AL até 2025

COSTA RICA
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Benfica vai representar 
a PB em torneio de 
futsal na Argentina

Em atendimento ao Mi-
nistério Público Estadual 
(MPPB), a Federação Parai-
bana de Futebol (FPF) vai 
confirmar oficialmente hoje, 
a sétima mudança na tabe-
la do Campeonato Paraiba-
no/2015. Ela só não foi al-
terada na rodada de estreia, 
que aconteceu no dia 18 de 
janeiro, com a realização de 
três partidas. Nas próximas 
quatro rodadas seguintes, a 
começar do domingo (1º), 
ocorrerão mudanças nos ho-
rários e locais. Os maiores 
motivos das alterações são 
os clubes paraibanos que 
estarão disputando o Nor-
destão, no caso do Botafogo 
e Campinense, que estreiam 
na próxima semana, com a 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) antecipando 
as datas dos jogos.      

Outros fatores são a falta 
de policiamento em virtude 
do Carnaval e poucas opções 
de estádios, fazendo que a 
FPF realize rodadas duplas 

Competição Sub-13 
de Beach Soccer

A Federação Paraibana de Beach 
Soccer definiu o dia 7 de fevereiro 
como sendo a data de abertura do 10 

Campeonato Estadual de Futebol de Areia, 
categoria Sub-13, com os jogos sendo 
realizados na arena da federação na 
Praia do cabo Branco, na cidade de João 
Pessoa capital da Paraíba. A forma geral 
de disputa da competição da temporada 
de 2015 foi decidida durante Congresso 
Técnico com os representantes de clube, 
na noite da última quarta-feira (28), no 
Colégio e Curso Menino Jesus.

Curtas

Torneio Master de 
Basquete na Aldeia

Prossegue hoje no Ginásio da Aldeia 
SOS, em Mangabeira, a 6a Edição do Torneio 
Master de Verão de Basquete Paraibano, 
competição organizada pela Associação de 
Veteranos e Amigos do Basquete da Paraíba 
(Avab-PB). As disputas ocorrem até o 
próximo domingo quando serão conhecidos 
os campeões. Seis equipes com atletas 
com idade acima dos 35 anos, divididas em 
dois grupos, buscam o primeiro título da 
temporada. No Grupo A, Avab A, Garra de 
Águia e Sesc JP. Na Chave B se enfrentam 
Avab-CG, ACBBM e Avab B.

Jailma é destaque 
em treinos no Rio

A paraibana Jailma Sales de Lima 
vem sendo um dos principais destaques 
da delegação brasileira de atletismo, no 
Centro de Treinamento de Atletismo Caixa 
e Centro de Treinamento da Aeronáutica, 
ambos no Rio de Janeiro, onde ela se 
encontra desde a última segunda-feira. 
Natural da cidade de Taperoá-PB, a atleta 
tem chamado a atenção de todos devido ao 
seu potencial nos treinamentos da equipe 
de revezamento 4x400m, onde a mesma 
obtém excelentes resultados. Jailma 
busca vaga para as Olimpíadas.

Copa de Futsal dá 
prêmio de R$ 5 mil

Um prêmio no valor de R$ 5 
mil está sendo ofertado pela Liga 
Borborema de Futsal, às equipes 
finalistas da 1a Copa de Futsal do 
Interior, que será realizada entre os dias 
12 a 15 de março do ano em curso. O 
evento ocorrerá no Ginásio “O Meninão”, 
em Campina Grande, e tem parceria 
da Federação Paraibana de Futsal. 
O campeão receberá R$ 3.500,00. 
Equipes do sertão, Brejo, capital e da 
região polarizada por Campina Grande já 
garantiram presenças.

FPF deve realizar 
evento feminino

A Federação Paraibana de Futebol 
estuda a possibilidade de realizar entre 
os meses de abril, maio e junho, a Copa 
Paraíba ou Taça Paraíba de Futebol 
Feminino. O campeão representaria o 
Estado no Campeonato Brasileiro de 
Futebol Feminino, a ser promovido pela 
CBF no segundo semestre. A ideia será 
levada pelo departamento técnico da 
federação para o presidente Amadeu 
Rodrigues. Algumas equipes já começam 
a montar seus times.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

As decisões tomadas pela FPF neste campeonato, algumas delas foram acordadas em reuniões com clubes no Ministério Público

no Almeidão. Tudo começou 
na segunda rodada, no dia 25 
deste mês, onde a tabela pre-
via a partida entre Santa Cruz 
de Santa Rita x Atlético de 
Cajazeiras, que seria no Tei-
xeirão, passando para o Al-
meidão, em rodada dupla, na 
preliminar de Auto Esporte x 
Miramar. Na terceira rodada, 
na última quarta-feira, Mira-
mar de Cabedelo x Santa Cruz 

(Santa Rita) estava previsto 
para acontecer na Graça, mas 
foi colocado novamente na 
preliminar de CSP x Sousa, no 
Almeidão. 

Amanhã, na abertura da 
quarta rodada, jogariam Auto 
Esporte e Lucena, às 16h, no 
Almeidão, mas em virtude 
do jogo do Botafogo contra o 
Ríver-PI, que acontecerá na 
terça-feira (3), o jogo do Clube 

do Povo acontecerá no domin-
go, no mesmo horário e local. 
O confronto do Belo contra 
o Miramar de Cabedelo pas-
sou para amanhã, às 18h, na 
maior praça de esporte da 
capital. Na quinta rodada, que 
ocorrerá no dia 4 de fevereiro, 
outra rodada no Almeidão, 
onde na preliminar jogarão 
CSP e Miramar, às 18h30, en-
quanto na principal, às 20h30, 

Auto Esporte x Santa Cruz. 
No próximo dia 7 pela 

quinta rodada, outra roda-
da dupla no Almeidão, com 
Miramar x Campinense, às 
15h30 (preliminar) e Lucena 
x Botafogo, às 18h30. Já no dia 
8 do mês que vem, pela sexta 
rodada, Treze x Auto Esporte, 
às 16h, no Presidente Vargas, 
e Atlético de Cajazeiras x CSP, 
às 17h, no Perpetão.

 O Botafogo ainda corre 
atrás de mais um atacante 
para as disputas do Estadual, 
Nordestão, Copa do Brasil e a 
Série C do Brasileirão. Atual-
mente o time conta com Jeor-
ge, Rafael Oliveira, Juninho, 
Evandro, Romarinho e Jona-
tas Belusso, com os dois últi-
mos aguardando a documen-
tação dos times que atuaram 
no exterior para serem libe-
rados. De acordo com o trei-
nador Marcelo Vilar o Belo 
terá que contar com um elen-
co forte para os desafios  que 
terá pela frente, com atletas 
do mesmo nível técnico e es-
tilos diferenciados. 

Segundo ele, existem ata-
cantes que atuam mais dentro 
da área e outros que buscam o 
jogo e se deslocam abrindo es-

paço para os meias. “Estamos 
aguardando mais um reforço 
para o setor com característi-
cas diferenciadas do que te-
mos à disposição. Existem duas 
pendências que ainda não tem 
data prevista para serem libe-
rados e temos que contar com 
outras opções”, frisou. 

Na véspera da estreia do 
time, diante do Miramar de 
Cabedelo, às 16h, no Estádio 
Almeidão, o grupo faz um re-
creativo hoje, encerrando os 
preparativos para o primeiro 
desafio oficial da equipe na 
temporada.“Foi uma sema-
na proveitosa na tentativa de 
conseguir a primeira vitória 
no Estadual. O ambiente é o 
melhor possível com todos 
apostando na briga pelo tri-
campeonato”, disse. 

Botafogo ainda procura mais um atacante
A PEDIDO DE TREINADOR

Classificação

Campeonato Paraibano 

Times PG J V E D GP GC SG

10 CSP 6 2 2 0 0 3 0 3 

20 Santa Cruz 6 3 2 0 1 4 3 1 

30 Sousa 6 3 2 0 1 3 2 1 

40 Auto Esporte 4 3 1 1 1 2 2 0 

50 Lucena 3 2 1 0 1 4 4 0 

60 Atlético 1 3 0 1 2 2 4 -2 

70 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 Campinense 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 Treze 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 Miramar 0 2 0 0 2 2 5 -3 

O Botafogo que estreia no Estadual amanhã continua em ritmo acelerado de treinos

Faltando dois dias para 
a estreia no Estadual, quan-
do terá pela frente o Santa 
Cruz (Santa Rita), às 16h, no 
Presidente Vargas, o Treze 
perdeu o lateral direito Tia-
go Gasparino, que defenderá 
o  Luverdense-MT na Série B 
do Brasileirão. Com a saída 
inesperada do atleta, David 
Modesto, passa a ocupar a 
posição no time principal. 
Em compensação, quem re-
torna ao clube é o volante 

Rodrigo Celeste, destaque da 
equipe em 2013. A mais nova 
aquisição galista estava no 
Paraná e volta a defender o 
time serrano.      

O vai e vem na reta final 
de preparação para o Paraiba-
no não tira o foco do treinador 
Everton Goiano, que define no 
coletivo de hoje, a escalação 
que enfrentará a Cobra Coral. 
As únicas dúvidas do coman-
dante trezeano estão na late-
ral esquerda, com Panda ou 

Maycon, e no meio de campo, 
entre Zoti e Tércio. Nas outras 
posições, a base que atuou nos 
amistosos da pré-temporada, 
com Paulo Mussi no gol, Mu-
rilo e Tiago Sala, na zaga, Ed-
mar e Magno (volantes), Aleff 
(meia), com Fabrício Ceará e 
Marcelo Maciel formando a 
dupla ofensiva. 

Ele frisou que a saída de 
Tiago Gasparino pegou todos 
de surpresa, mas quem jogar 
dará conta do recado.

Lateral deixa o Treze e vai jogar 
a Série B pelo Luverdense-MT

TIAGO GASPARINO

FOTO: Geraldo Varela

FOTO: Ortilo Antônio



Equipes do Benfica vão jogar
torneio de futsal na Argentina

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de janeiro de 2015

Atletas paraibanos vão 
competir nas categorias 
Sub-11 e 13 em fevereiro

A Delegação do Benfica 
viaja neste domingo para a Ar-
gentina, onde representará a 
Paraíba e o Brasil, na Buenos 
Aires Futsal Cup. A competi-
ção internacional terá início no 
próximo dia 3 de fevereiro na 
capital argentina. O clube parai-
bano irá participar nas catego-
rias Sub-11 e Sub-13. Os jogos 
serão disputados no ginásio do 
C.S. y D. Jorge Newbery que está 
sendo especialmente preparado 
para a competição. O Benfica foi 
convidado a participar da Copa, 
após uma grande participação 
em um torneio realizado em 
Camboriú-SC, no ano passado e 
que teve também a participação 
de times argentinos. A estreia 
dos paraibanos será na terça-
feira, às 17h, contra os donos da 
casa, os garotos do C.S. y D. Jorge 
Newbery.

Por falta de apoio dos po-
deres público e da iniciativa 
privada, a delegação do Benfi-
ca viajará sem o número ideal 
de jogadores. A equipe Sub-11 
só levará 7 atletas e a Sub-13 
irá com 8 jogadores. As duas 
equipes serão dirigidas pelo 

O Comitê Rio 2016 lançou, 
ontem, o revezamento da to-
cha olímpica no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro. O 
revezamento começará em 
maio de 2016, com duração de 
90 a 100 dias. Ela irá percorrer 
20 mil quilômetros, contando 
com 250 cidades brasileiras. 
Entre elas vão estar todas as 
capitais estaduais e o Distrito 
Federal. A tocha será carrega-
da por cerca de 10 mil pessoas 
e, como é tradição, a ''chama'' 
olímpica será acesa no começo 
de maio de 2016, na cidade de 
Olympia, na Grécia. O local é o 
berço dos Jogos Olímpicos.

A tocha vai circular du-
rante uma semana pela Grécia 
até chegar na capital Atenas. 
Por lá, um representante do 
Brasil receberá a chama que 
será trazida para o país sede 
das Olimpíadas de 2016. Ain-
da não há data marcada para 
que a tocha seja acesa, tam-
pouco foram divulgados data 

e local de chegada ao Brasil. 
As cidades que receberão o 
revezamento da tocha serão 
divulgadas em maio deste ano. 
No envento, foram expostos 
10 modelos de tocha de outras 
edições olímpicas.

Os critérios para a sele-
ção dos condutores da tocha 
são definidos pelo Comitê 
Rio 2016, o Comitê Olímpico 
Brasileiro, e os três patroci-
nadores do evento. Brasilei-
ros anônimos também te-
rão oportunidade. A seleção 
ocorrerá ao longo de 2015 
e no início do próximo ano. 
Ex-atletas brasileiros, como 
o nadador Gustavo Borges e 
o jogador de vôlei Giovane, 
mostraram empolgação em 
participar do revezamento. 
Borges carregou a tocha an-
tes dos Jogos de Atenas, em 
2014, e disse que quer repe-
tir a experiência no Rio de 
Janeiro.

“É fantástico (o reveza-

mento da tocha). Eu partici-
pei em 2004, aqui em Copa-
cabana, foi uma experiência 
única. Olhando as fotos aqui a 
que mais me chama atenção é 
a de 92 por aquela experiên-
ca da Olimpíada naquele mo-
mento. Vai ser muito bacana 
esse circuito acontecendo 
aqui no Brasil, só de partici-
par desse movimento olím-
pico já traz boas recordações 
e um orgulho muito grande. 
Quero carregar essa tocha, 
sim. E, de preferência, em al-
gum ponto turístico do Rio de 
Janeiro, seria bem legal - dis-
se o nadador.

Giovane afirmou que faz 
parte de uma geração privi-
legiada por poder receber as 
Olimpíadas em "casa":

“É muito gratificante es-
tar aqui no nosso país vivendo 
essa oportunidade, não como 
jogador, atleta, mas como cida-
dão. Tem de começar a colocar 
todo mundo nesse clima por-

O Rio de Janeiro 
pode sediar outro even-
to internacional após os 
Jogos Olímpicos de 2016. 
A Confederação Brasilei-
ra de Atletismo (CBAt) 
lançou a candidatura da 
cidade para receber o 
Campeonato Mundial de 
Juvenis de 2018. De acor-
do com a nota publicada 
pela entidade, a inten-
ção tem apoio do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), 

do Ministério do Esporte, 
Governo do Estado do 
Rio e Prefeitura.

Quatro dirigentes da 
entidade foram nome-
ados pelo presidente da 
CBAt, Toninho Fernandes, 
para a Comissão da Candi-
datura. São eles: Martinho 
Nobre dos Santos, (supe-
rintendente técnico e Res-
ponsável pela Comissão), 
Eduardo Esteter (diretor 
financeiro), Antonio de 

Brasil pode sediar o Mundial Juvenil em 2018
ATLETISMO

Figueiredo Feitosa, (geren-
te de marketing) e Georgios 
Stylianos Hatzidakis (geren-
te administrativo).

O próximo passo será 
levar a candidatura até a 
Federação Internacional de 
Atletismo (IAAF), sediada 
em Mônaco. A competi-
ção de juvenis conta com a 
participação de atletas até 
19 anos e acontece desde 
1986, quando teve sua pri-
meira edição em Atenas, na 

Grécia. Em julho de 2014, a 
disputa realizada em Euge-
ne, nos Estados Unidos. Em 
2012, foi a vez de Barcelo-
na. No ano que o palco será 
Kazan, na Rússia. O Mundial 
de Juvenis reúne 1.500 atle-
tas de cerca de 160 países. O 
presidente da entidade res-
saltou o fato de a cidade ter 
um estádio olímpico capaz 
de receber o evento. 

“Se a candidatura for 
a escolhida, será a primeira 

vez que realizaremos um 
Mundial de Atletismo em es-
tádio - disse o presidente da 
CBAt, Toninho Fernandes.

Velocista
A velocidade precisa ser 

aliada de corredoras como 
Tamiris de Liz. A jovem de 
Joinville ganhou o noticiá-
rio do país em 2012, quando 
ganhou a medalha de bron-
ze nos 100m do Mundial Ju-
venil de Atletismo daquele 

ano. Quase três anos de-
pois, o amadurecimento 
é notável.  Aos 19 anos, 
a jovem optou por voltar 
o Brasil, onde mantém 
seus treinamentos em 
São Paulo. 

Ao lado das velocis-
tas de elite, Rosângela 
Santos e Evelyn dos San-
tos, Tamiris foi mandada 
para morar nos Estados 
Unidos, onde treinou 
por oito meses.

técnico Bruno Leonardo e se-
rão compostas pelos seguintes 
atletas: Sub-11 - Diego, Lucas, 
Neto, Eduardo, Albert, Caio e 
Pedro. Sub-13 - Rafa, Pedro, 
Biel, Luis Artur, Caio, Lucas 
Barbosa, João Vitor e Baruc.

"Nós tivemos muitas di-
ficuldades para conseguir re-
cursos para levar estes garotos. 
Infelizmente muitos ficaram por 
não ter condições. Na verdade 
os que vão estão sendo banca-
dos pelos próprios pais. Nós não 
temos patrocínio, nós temos é 
paitrocínio. Cada pai terá uma 
despesa de cerca de R$ 7.000,00 
para garantir a participação do 
atleta na competição com gas-
tos de viagem, hospedagem e 
alimentação", disse Ana Helena 
Andrade, presidente do Benfica.

Apesar do alto nível da 
copa, o técnico Bruno Leonar-
do está confiante na conquista 
do título. "Nós estamos nos 
preparando há uns dois meses 
para esta competição interna-
cional. Aproveitamos as férias 
da garotada para treinar mais, 
e em alguns dias, até nos dois 
expedientes. Alguns adver-
sários nós já conhecemos, e 
acredito que temos condições, 
mesmo com poucos atletas 
para fazer as substituições, de 
superar tudo e todos", disse o 
técnico Bruno Leonardo. Os garotos do Benfica vão participar de um torneio internacional em Buenos Aires a partir do próximo dia 3 em duas categorias

A tocha olímpica terá sua chama acesa na Grécia, berço dos Jogos, e depois virá percorrer o Brasil

que é um momento mágico, a 
gente tem de aproveitar. Nossa 
geração é privilegiada por ter 
a Olimpíada em nossa casa. A 
expectativa é sempre de mui-
to entusiasmo, muita alegria, 
é o que representa esse mo-
mento da tocha levando toda 
essa simbologia, de momento 
de esperança, de alegria, de 
confraternização, as pessoas 
participando na rua de forma 
serena e pacífica por uma coi-
sa boa, acho que isso tudo en-
volve o revezamento da tocha.

Presidente do COB e do 
Comitê Rio 2016, Carlos Ar-
thur Nuzman lembrou tam-
bém os Jogos de 2004, quando 
recebeu a tocha das mãos de 
Nelson Mandela para trazer ao 
Rio de Janeiro:

“Tive a honra de poder 
carregar a tocha em várias edi-
ções, mas a maior emoção que 
tive foi receber a chama olím-
pica das mãos do presidente 
Mandela para trazer para o Rio 
em 2004. Estive com ele na cela 
em que ele esteve e dali saiu a 

caminhada da chama olímpi-
ca, que foi acesa pela primeira 
vez no nosso continente, no 
Maracanã, pelo Pelé. Em Lon-
dres eu corri em Olympia, que 
também foi uma honra. Tenho 
certeza que aqui vai ser feito 
com mais emoção. Vamos ter 
muitas emoções nessa cami-
nhada e aqueles que tiverem 
essa oportunidade estarão es-
crevendo histórias únicas nas 
suas vidas. Não sei em quantas 
décadas esses Jogos voltarão 
ao nosso país.

Chama dos Jogos de 2016 vai
passar também pela Paraíba

TOCHA OLÍMPICA
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Ivo Marques
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Definidos todos os participantes
taça libertadores 2015

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de janeiro de 2015

estudiantes da argentina 
garantiu a última vaga do 
torneio que começa dia 3 

A Libertadores 2015 
está completa. Na madruga-
da de ontem foi definido o úl-
timo participante da edição 
que terá início em 3 de feve-
reiro. O Estudiantes garantiu 
presença no torneio mais 
importante da América do 
Sul e deixou a Argentina com 
o maior número de partici-
pantes. Com o atual campeão 
- San Lorenzo -, a Argentina 
contará com seis represen-
tantes em 2015.

Além dos dois já cita-
dos, os hermanos ainda con-
tarão com Huracán - na Pri-
meira Fase - e Boca Juniors, 
River Plate e Racing - já na 
fase de grupos. Entre os seis 
clubes argentinos, só o Hu-
racán nunca foi campeão da 
Libertadores. O Brasil, por 
outro lado, contará com cin-
co campeões defendendo o 
país no torneio.

O Corinthians, campeão 
em 2012, terá que dispu-
tar a Primeira Fase. Atlético 
Mineiro - último campeão 
brasileiro na Libertadores 
- está na fase de grupos, as-
sim como Cruzeiro, Interna-
cional e São Paulo. O Brasil 
não fica com "apenas" cinco 
representantes na Liberta-
dores desde 2010.

Mas pelo menos, a com-
paração é boa. Naquela opor-
tunidade, a Argentina - que 
tinha feito o campeão em 
2009 (Estudiantes) - teve 
seis clubes, mas o título de 
2010 ficou com os brasilei-
ros do Internacional. Histó-
rico à parte, todos os outros 
membros da América do Sul 
contarão com três clubes 

FOTOS: Reprodução

Depois de ter dito em 
entrevista à rádio espa-
nhola "Cope" que pretendia 
voltar ao futebol europeu, 
o peruano Paolo Guerrero 
mudou de discurso. Ontem, 
em entrevista à "TV Ban-
deirantes", o camisa 9 as-
segurou que sua intenção é 
seguir no Corinthians após 
o término do atual contra-
to, em julho de 2015. Mas 
usou o passado para co-
brar da diretoria uma ação 
que viabilize logo a reno-
vação de seu contrato.

"O que eu estou pedin-
do está dentro das possi-
bilidades do Corinthians. 
Não vou nomear aqui ou-
tros jogadores que vieram, 

cada. O mesmo acontece com 
o "intruso" México.

Além da Argentina e do 
Brasil, Uruguai, Paraguai, Co-
lômbia, Equador e Chile tam-
bém já tiveram campeões no 
torneio sul-americano. O Atlé-
tico Mineiro está no Grupo A e 
contará com rivais do México 
(Atlas), do Chile (Colo-Colo) e 
da Colômbia (Santa Fe). Entre 
estes adversários, só o Colo-
Colo já foi campeão.

O São Paulo, por sua vez, 
aparece no Grupo 2 com o 
atual campeão San Lorenzo, o 
uruguaio Danubio e o vence-
dor do confronto entre Corin-
thians e o colombiano Once 
Caldas, que também já deu a 
volta olímpica na Libertado-

res. O Cruzeiro é o clube bra-
sileiro no Grupo 3 que ainda 
terá Mineros, da Venezuela, 
Universitario, da Bolívia, e o 
vencedor do confronto entre 
o peruano Alianza Lima e o 
argentino Huracán.

Por fim, o Internacional 
brigará pela vaga no Grupo 
4. O Colorado enfrentará o 
Emelec, do Equador, o Uni-
versidad de Chile e o classi-
ficado do embate entre Mo-
narcas Morelia, do México, e 
The Strongest, da Bolívia. A 
estreia do Inter será contra 
este clube indefinido, assim 
como o duelo do São Paulo. Já 
o Galo enfrentará o Colo-Colo 
e o Cruzeiro pegará o Univer-
sitario.

A Argentina, com 23 tí-
tulos, lidera o ranking de 
conquistas da Libertadores. 
O Brasil soma 17, contra oito 
do Uruguai. Já o Paraguai tem 
três e a Colômbia aparece 
com dois. Equador e Chile 
têm um cada. Em relação aos 
clubes, a Libertadores tem 
como maior vencedor o In-
dependiente-ARG - dono de 
sete títulos -, um a mais que o 
Boca Juniors-ARG.

Regulamento
A primeira fase da Li-

bertadores contará com 12 
clubes. Os seis classificados 
no mata-mata entrarão na 
fase de grupos. Com 32 clu-
bes, a segunda fase será di-

vidida em oito grupos com 
quatro representantes cada. 
Após jogos de ida e volta 
dentro dos próprios grupos, 
os dois melhores colocados 
de cada grupo passarão às 
oitavas de final.

Das oitavas de final até 
a decisão, o sistema de dis-
puta será o mata-mata. Nas 
semifinais, caso dois clubes 
de um mesmo país estejam 
classificados, as equipes 
obrigatoriamente se enfren-
tarão. Na final, em caso de 
empate em saldo de gols, 
haverá uma prorrogação de 
30 minutos e, se necessário, 
disputa por pênaltis. O cam-
peão disputará o Mundial de 
Clubes em dezembro.

não jogaram, e o clube pa-
gou um monte de dinheiro. 
Se eles não querem, não 
querem. Mas eu não pedi 
nada fora da realidade", 
disse Guerrero.

"Eu quero ficar no Co-
rinthians, mas a decisão 
não passa por mim. Vamos 
ver o que pensa a diretoria. 
Estou tranquilo e sei que 
tenho de me dedicar, mas 
estou focado e ansioso pelo 
primeiro jogo. O que vai 
acontecer daqui até julho, 
quando acaba meu contra-
to, eu não sei. Mas eu es-
pero poder resolver o mais 
rápido possível a minha re-
novação", completou o cen-
troavante.

Flamengo não tem
interesse em Love

Luís Fabiano diz 
que fica no Tricolor

Éverton Ribeiro nos 
Emirados Árabes

Quando a atual diretoria assumiu 
o Flamengo em 2013, chamaram Vagner 
Love e disseram que todos os privilégios 
que ele tinha com a ex-presidente Patricia 
Amorim acabariam. O atacante recebia, por 
exemplo, até dois camarotes para a família 
dele por jogo. Love seria 'diferenciado' 
apenas pelo salário. Ele não gostou e 
pediu para sair. Embora muitos acreditem 
que o jogador tenha sido dispensado por 
causa do alto salário, na Gávea existe 
muita desconfiança não só pelo alto 
salário, mas pelas regalias e complicações 
fora das quatro linhas.

O atacante Luís Fabiano está no 
começo de seu último ano de contrato 
com o São Paulo. Aos 34 anos, o camisa 
nove titular da equipe de Muricy Ramalho 
manifestou seu interesse de renovar 
com a equipe tricolor, mas afirma que 
não tem pressa para conversar, aguarda 
uma posição do clube e não descarta 
nem mesmo defender um rival se não 
chegar a acordo no Morumbi. “Se o clube 
tiver interesse, sem dúvida que vamos 
ver o que for melhor para as duas partes 
e nem terá empecilho na renovação. Todo 
mundo sabe o quanto gosto do clube”, 
disse o jogador Tricolor.

Apesar de ainda não ter oficializado 
a venda de Éverton Ribeiro, o destaque do 
Cruzeiro nos últimos dois anos já está nos 
Emirados Árabes Unidos para fechar o 
acordo com o Al Ahli. O anúncio da nova 
contratação deverá sair nos próximos 
dias, após Éverton realizar os últimos 
exames e assinar com o clube do Oriente 
Médio. O jogador já posou para fotos 
com o cachecol da equipe ao lado dos 
dirigentes da agremiação.

Assim como aconteceu com 
Ricardo Goulart, a saída de Éverton 
Ribeiro do Cruzeiro se deu principalmente 
pelo fator financeiro. O jogador irá 
receber mais de R$1 milhão por mês em 
sua nova equipe, o que o deixou tentado 
a se transferir.

A princípio, o Cruzeiro pretendia 
arrecadar cerca de R$30 milhões com 
a venda do jogador, mas a vontade de 
Éverton pesou e o clube deverá aceitar 
cedê-lo por 9 milhões de euros (R$25 
milhões) por cerca de 60% dos seus 
direitos econômicos, que pertencem 
ao clube mineiro.

Curtas

Love já jogou pelo Flamengo

Atacante muda discurso e quer ficar no Timão
GUerrero

Peruano pediu U$ 7 milhões de luvas para renovar
Contratado em 2012, Guerrero fez os 

gols que deram ao Corinthians o título 
do Mundial de Clubes da Fifa. Depois dis-
so, consolidou-se como um dos principais 
destaques da equipe alvinegra.

A afirmação de Guerrero no elenco 
coincidiu com o trecho final do contrato 
dele com o Corinthians. O vínculo do pe-
ruano com o clube vai até julho de 2015, 
e ele pediu US$ 7 milhões de luvas à vista 
para renovar. A diretoria ofereceu US$ 5 
milhões nas mesmas condições, mas ele 
recusou.

“Estou tranquilo, sou experiente e 
confio muito em mim, mas a decisão não 

passa mais por mim. É uma coisa da dire-
toria do Corinthians. Sigo treinando, fa-
zendo meu trabalho, dando o melhor de 
mim. No final, o tempo dirá o que eu vou 
fazer”, afirmou Guerrero nessa quinta-
feira.

O tom do jogador é um pouco dife-
rente do que ele havia adotado na con-
versa com a rádio espanhola. No bate-pa-
po, Guerrero foi incisivo ao dizer que a 
intenção dele era retornar ao futebol eu-
ropeu – ele passou por Bayern de Muni-
que e Hamburgo antes de assinar com o 
Corinthians.

“Minha intenção é voltar para a Euro-

pa. Queria ir depois do Mundial de Clubes 
[em 2012]. Vim para ganhar e voltar para 
a Europa. Vieram opções, mas o Corin-
thians fechou as portas para todos”, disse 
Guerrero naquela entrevista.

Ontem, o jogador alterou o discurso: 
“Estão falando que não quero ficar no 
Corinthians – um monte de torcedor está 
falando isso. Eu já fui claro, falei minha 
intenção e falei sobre o carinho que eu 
tenho pelo clube. Não jogaria em outra 
equipe no Brasil. O que eu falei na impren-
sa espanhola é que não se resolve nada, e 
eu não posso ficar sem jogar. Tenho filho, 
tenho de manter minha família”.

Guerrero disse na última terça-feira que queria voltar a jogar na Europa, mas já mudou de opinião

Boca Juniors e Corinthians já se enfrentaram várias vezes pela Taça Libertadores e representam seus países novamente este ano

Luís Fabiano quer renovar
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Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004592
Responsavel.: JOSEANDRO SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 981928684-00
Titulo: DUP PRES SER IN  R$120,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005449
Responsavel.: LUCILENE DE LIMA SILVA 03446879455
CPF/CNPJ: 017573475/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$335,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006343
Responsavel.: MARIA JULIANA DE SOUZA MEDEIRO
CPF/CNPJ: 077113404-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$245,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005493
Responsavel.: SIMONE GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ: 458888334-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$333,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000992
Responsavel.: MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMEN
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.387,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006127
Responsavel.: WILLIAMS JAMASON DA SILVA VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 018317031/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$313,03
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004228

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,  30/01/2015
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.: ARYELLISON R SILVA (ARY GUINCHOS)
CPF/CNPJ: 013467323/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005057
Responsavel.: ADRIANO FERREIRA
CPF/CNPJ: 013698954-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$136,76
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001693
Responsavel.: ALICERCE CONSTRUCOES E IN-
CORP LTDA
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$344,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005971
Responsavel.: CERVEJARIA BAHAMINHAS LTDA-ME
CPF/CNPJ: 000518422/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$353,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005974
Responsavel.: CLODOALDO CLAUDIO DE ARAUJO 
FILHO
CPF/CNPJ: 374553704-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003444
Responsavel.: FELIPE GONTIJO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 045138329-08
Titulo: DUP PRES SER IN  R$3.226,57
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005637
Responsavel.: JETTA CONST E CONSULT LTDA
CPF/CNPJ: 012209832/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.000,00

Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005846
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$610,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003074
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ: 575386709-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$829,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003819
Responsavel.: LUIZ DA SILVA SIMOES
CPF/CNPJ: 005154951/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006213
Responsavel.: MARIA LUCIA SERRAO FERNANDES
CPF/CNPJ: 713661564-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 75,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006397
Responsavel.: METALURGICA J PINTO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 004675038/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$579,02
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004595
Responsavel.: NAIARA AUGUSTA DE SOUZA NEVES
CPF/CNPJ: 000110641-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004275
Responsavel.: OSMAR VANDERLY D SOUZA MEIRA
CPF/CNPJ: 030189164-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000132
Responsavel.: PONTUAL DIST DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.173,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005538
Responsavel.: PRIME ALIMENTACAO E SSAUDE 
EIRELI M
CPF/CNPJ: 013354067/0004-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$385,26
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003595
Responsavel.: RAIMUNDO DE FREITAS CARNEIRO
CPF/CNPJ: 012287015/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$971,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006211
Responsavel.: RODRIGO DE AZEVEDO FONSECA - ME
CPF/CNPJ: 018093073/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$251,72
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006257
Responsavel.: RODRIGO SIQUEIRA DOMINGOS 
CABRAL -
CPF/CNPJ: 018195025/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$733,15
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 - 004554
Responsavel.: SHIRLEY ANTAS DE LIMA
CPF/CNPJ: 025088704-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006370
Responsavel.: SUDINEI ARAUJO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 727356434-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$453,87
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 - 006299
Responsavel.: T-SEL TERCEIR MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ: 000156644/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004932

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

Joao Pessoa,  30/01/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALISSON ATAIDE DE P. DE SOUSA
CPF/CNPJ: 012631154-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005496
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCOES E INCOR-
PORACAO L
CPF/CNPJ: 041202938/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.386,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006293
Responsavel.: ANTONIO ALVES DE LIMA MERCEARIA
CPF/CNPJ: 008667958/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$415,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006182
Responsavel.: CARMEM KAMILA DE SOUZA GADELHA
CPF/CNPJ: 014595142/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$218,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002494
Responsavel.: CARMEM KAMILA DE SOUZA GADE-
LHA VELO
CPF/CNPJ: 014595142/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$418,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004635
Responsavel.: CARMEM KAMILA DE SOUZA GADE-
LHA VELO
CPF/CNPJ: 014595142/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005353
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.460,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006320
Responsavel.: COND RES CIDADE DO PORTO
CPF/CNPJ: 020413413/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$633,34
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 - 005468
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS E
CPF/CNPJ: 015452757/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$355,31
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005218
Responsavel.: HERONETE MONTESELVA DE O.
CPF/CNPJ: 008803834-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.950,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006365
Responsavel.: IARA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ: 011496761/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$257,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005873
Responsavel.: DAIANE DE SOUSA MORAIS
CPF/CNPJ: 020242751/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$520,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006309
Responsavel.: INFRA TECNOLOGIA E SEGURANCA
CPF/CNPJ: 019271092/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.162,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004614
Responsavel.: JAMILSON ALVES DE SOUTO
CPF/CNPJ: 498927034-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006302
Responsavel.: JERUZA RIBEIRO MACAMBIRA 
GUEDES
CPF/CNPJ: 500470274-87
Titulo: DUP PRES SER IN  R$660,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004610
Responsavel.: LJL CONSTRUCOES E IN. LOCACOES
CPF/CNPJ: 007698967/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$920,00

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

“AP ENGENHARIA E ARQUITETURA 
LTDA. solicita o comparecimento do Sr. 
JOÃO BATISTA DA SILVA  portador da 
CTPS nº 8600, Série 012/PB, no prazo de 
24 horas, sob pena de caracterização do 
abandono de emprego previsto no artigo 
482, letra”I”. da CLT”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 039/2011 
Tomada de Preços Nº 003/2011. Contraente: Prefeitura de Livramento/PB, CNPJ: 

08.738.916/0001-35. Contratada: Cofem Serviços E Tecnologia Ltda, CNPJ nº 11.602.733/0001-12. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Cláusula Primeira: Considerando a necessidade da cor-
reção do numero do contrato de repasse e do nome do ministério concedente no contrato nº 039/2011, 
para Construção das 10 (dez) Unidades Habitacionais, conforme Convênio celebrado com o Ministério 
das cidades, e do Contrato de Repasse nº 0314684-02/2009/Caixa, onde foi contratado através da 
Tomada de Preços nº 003/2011. Cláusula Segunda: Considerando a necessidade de continuação dos 
serviços fica alterado o numero do Contrato de Repasse Nº 0309353-03/2009/Ministério do Turismo/
Caixa/ e Próprio, para o numero correto que é Contrato de Repasse Nº 0314684-02/2009/Ministério 
das Cidades/Caixa/ e Próprio. Cláusula Terceira: Considerando a necessidade de continuação dos 
serviços fica alterado o nome do Ministério do Turismo, para o nome correto que é Ministério das 
Cidades. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram Modificadas Pelo 
Presente Termo Aditivo. Data da assinatura: 29 de janeiro de 2015. Partes assinantes: Carmelita 
Estevão Ventura Sousa (Prefeita) e o Sr. Emerson Linhares Soares (Proprietário).

Livramento/PB, 29 de janeiro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
A Prefeitura Municipal de Pilar, torna público, que fará realizar às 10:00 horas do dia 11/02/15, 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00008/2015, que tem por objeto a Contratação de 
Empresa especializada para prestação dos serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado 
à rede mundial de computadores (internet), manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de 
Pilar, esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 
horas ou pelo telefone (83)3282-1247

Publique-se: 
Pilar (PB), 28 de janeiro de 2015.

Elangine Pereira de Albuquerque
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Pilar, torna público, que fará realizar às 13:00 horas do dia 

11/02/15, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00009/2015, que tem por objeto a Con-
tratação de Empresa especializada para prestação dos serviços de acesso contínuo através de 
circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), manutenção das atividades do Fundo 
Municipal de Saúde de Pilar, esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura em dias úteis, no 
horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone (83)3282-1247

Publique-se: 
Pilar (PB), 28 de janeiro de 2015.

Elangine Pereira de Albuquerque
Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especia-
lizados na área jurídica, visando a defesa dos interesses do Município, exclusivamente, perante 
as Ações que versam sobre a responsabilização do ex-gestor por irregularidades  na execução de 
convênios públicos através do ingresso da competente ação para suspensão de inadimplências, bem 
como nas demandas que tramitam na Cidade de João Pessoa; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

Poço Dantas - PB, 29 de Janeiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA AMOSTRA E CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-109/2014
PROCESSO Nº. 2014/046985 da SEMUSB                                      
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TÊNIS E COTURNO PARA COMPOR O FARDAMENTO DA GUARDA 

CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O Pregoeiro da Secretaria de Administração comunica a todos os interessados o Resultado 

de Julgamento da amostra do Item abaixo do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela 
Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, ficou constatado 
que, FOI APROVADA a seguinte amostra apresentada, item 01 pela empresa BERG INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 3ª classificada, por cumprir com as especificações contidas 
no Edital. Diante do exposto o Pregoeiro convoca o representante da empresa BERG INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, para no dia 02/02/2015 às 09:00h comparecer a sala 
de reuniões da COPEL para negociação de preço e abertura da documentação de habilitação. 

João Pessoa, 29 de janeiro de 2015.
Manoel Taigy de Q. de Mello Neto 

Pregoeiro da COPEL/SEAD
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n.º010/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM,tona público, através do presidente da comissão 

permanente de licitação, que após análise das propostas de preços das empresas A3 CONSTRU-
ÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME, CNPJ 15.100.496/0001-42 e LR ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ: 10.710.304/0001-04, que ambas cumpriram fielmente os ditames do edital no tocante as 
formalidades. No tocante ao preço, a comissão apurou que ficou em 2º lugar a empresa LR ENGE-
NHARIA LTDA, com o valor total de R$ 455.850,51 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos 
e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) e em 1º lugar e VENCEDORA do certame a empresa 
A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME, com o valor total de R$ 453.367,64 (Qua-
trocentos e cinquenta e três mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Gurinhém,29 de Janeiro de 2015.
Diogo da Silva

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n.º011/2014
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 011/2014, em 
reunião ocorrida em 21 de Janeiro de 2015 as 11:00hs, cujo objeto é contratação de empresa para 
executar obra civil pública de construção de uma unidade escolar com 04 salas de aula no município 
de Gurinhém, a comissão apurou que a empresa: AJS PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONS-
TRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 19.423.956/0001-24  foi vencedora do certame com o valor total de 
R$ 593.318,29 (Quinhentos e noventa e três mil trezentos e dezoito reais e vinte e nove centavos).

Gurinhém,29 de Janeiro de 2015.
Diogo da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

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 Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br Link: transparência.
Cabedelo - PB, 27 de Janeiro de 2015

SIMONE MEDEIROS BEZERRA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS 
PERMANENTES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: 
www.cabedelo.pb.gov.brLink:transparencia

Cabedelo - PB, 27 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 16:00 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL, para dar prosseguimento aos serviços da Vigilância Ambiental. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 30 de Janeiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis, mediante requisição diária e periódica, para veículos da Secretaria de Saúde deste. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 30 de Janeiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Fardamentos para os funcionários 
da Atenção Básica, conforme especificações contidas no Edital. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 30 de Janeiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA”

FUNDAC DO ESTADO DA PARAÍBA – SINTAC/PB.
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA”- FUNDAC DO ESTADO DA PARAÍBA – SINTAC, 
CNPJ nº 07.382.734/0001-21, por deliberação de sua Diretoria, através sua Presidente, abaixo 
assinado, conforme Art. 16 do Estatuto Social do SINTAC,  CONVOCA todos os filiados a compa-
recerem à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 05 de fevereiro de 2015, na 
sede do SINTEP/PB – Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da 
Paraíba, sito à Rua Professor José Coelho, nº 61, Centro de João Pessoa em primeira convocação 
às 15h e, em segunda convocação as 15h30,  para tratar da seguinte Ordem do Dia: Analisar e 
dar encaminhamento ao índice de aumento concedido pelo Governo do Estado aos servidores de 
1%; Exigir do Governo uma resposta ao PCCR entregue em novembro de 2014; Discutir outros 
assuntos de interesse da categoria.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.
LUCIA DE FATIMA BRANDÃO

Presidente do SINTAC

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

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

Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:00 horas do dia 12 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 óleo Diesel comum e óleos lubrificantes 
S-10 mediante requisição diária e periódica, para veículo. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 30 de Janeiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

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

Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 15:00 horas do dia 09 de Feve-
reiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material 
didático para alunos e professores e material de expediente destinados as diversas escolas, fornecidos 
de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Educação. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cachoeira dos Indios - PB, 28 de Janeiro de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2015, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO 
E TROCA DE CALHAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: E. ALVES PEQUENO - R$ 11.280,00.

Cajazeiras - PB, 29 de Janeiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO 

E TROCA DE CALHAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2015.
DOTAÇÃO: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV. 

DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00010/2015 - 29.01.15 - E. ALVES PEQUENO - R$ 11.280,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00003/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO 

E TROCA DE CALHAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 29/01/2015.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINIS-
TRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.

CONTRATADO:
JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 12.863.876/0001-40
VALOR TOTAL: 3.190,00 (Três Mil  Cento e Noventa Reais)Mensal
Período contratação: 12 (Doze) meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25,II c/c Art. 13, III e suas alterações posteriores.
RATIFICO nos termos do artigo 26 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 16 de janeiro de 2015. 

Pilõezinhos-PB, 19 de JANEIRO de 2015.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINIS-
TRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.. 

CONTRATADOS:
JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.863.876/0001-40
Valor: R$ 48.000,00 (quarenta  e oito mil reais), sendo pago mensalmente o valor de R$ 4.000,00 

(Quatro mil reias).
Período contratação: 12 (Doze) meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso II cc Art. 13, III.
RATIFICO 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 16 de Janeiro de 2015. 

Araçagi- PB, 19 de Janeiro de 2015.
José Alexandrino Primo

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial 
do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 12 de 
Fevereiro de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DES-
TINADOS A ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAL. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, 
S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 29 de Janeiro de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presen-
cial do tipo menor preço por item, no dia 12 de Fevereiro de 2015 as 13:00 horas, tendo como objetivo: 
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR (CAMISAS, CALÇAS E MOCHILA) DESTINADO AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na sala da 
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro 
– Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 29 de Janeiro de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos 
da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação 
na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 13 de Fevereiro de 2015 as 
09:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, SUPERIORES E INFERIORES - (PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR / 
TOTAL MAXILAR). A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Maman-
guape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI 
no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 29 de Janeiro de 2015.
Milton de Almeida Junior

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 006/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINIS-
TRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.            

CONTRATADO: JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 12.863.876/0001-40
PRAZO: 12 (Doze) meses   
VALOR TOTAL: R$ 38.280,00 (Trinta  e oito mil duzentos e oitenta  reais), sendo pago mensalmente 

a quantia de R$ 3.190,00 (Três mil cento e noventa  reais).
 Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.00 – Secretaria de Administração e Finanças 

– 02.00.04.122.2006.2068 – Coord. E  Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras - 
3390.35.01 - Serviços de Consultoria.

Pilõezinhos-PB, 21 de Janeiro de 2015.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 004/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINIS-
TRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.            

CONTRATADO: JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 12.863.876/0001-40
PRAZO: 12(Doze) Meses
VALOR TOTAL: 48.000,00 (quarenta  e oito mil reais), sendo pago mensalmente a quantia de R$ 

4.000,00 (Quatro mil reias).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.030-SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO 

–02030.04.122.0052.2006 - COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

Araçagi-PB, 21 de Janeiro de 2015.
Município: Araçagi

Jose Alexandrino Primo
Prefeito 

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2015

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE.
DATA, HORA E LOCAL: 19/02/2015, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da Pre-

feitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB.
EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital completo junto a CPL 

no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br. Demais informações na sede da CPL, pelos 
telefones (83) 3372-2246/2447 ou por e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 29 de janeiro de 2015.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 029/2014.
O Pregoeiro da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que a empresa MARIA DO 
SOCORRO ARAÚJO CORNELIO DA SILVA não compareceu para apresentar nova documentação 
escoimada das causas que motivaram sua inabilitação, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE PÃES 
BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE, 
ocorrida em 06 de Janeiro de 2015 as 13:00 hs, portanto o Pregão Presencial 029/2014 foi decla-
rado FRACASSADA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb.

Mamanguape, 29 de Janeiro de 2015.
Milton de Almeida Junior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 05.2014.

OBJETO: Construção de Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, Convênio nº 425/2013, 
Município de Mulungu e o Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação, com 
interveniência da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, regime de 
execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 
ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR – ME, R$ 641.615,70 – (vencedora), A3 CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA – ME, R$ 644.436,84, ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI – EPP, 
R$ 644.654,91, MATRIX CONSTRUTORA LTDA – EPP, R$ 645.917,58 e MURALHA CONSTRU-
TORA LTDA – EPP, R$ 646.566,00. PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS: AJS PAVIMENTAÇÃO DE 
ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, com o valor de R$ 644.627,39, por desatendimentos 
às exigências editalícias, sub itens 9.2 e 9.6 e NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA 
– ME, com o valor de R$ 646.566,00, por desatendimentos às exigências editalícias, sub itens 
9.2 e 9.6. Cópia na íntegra da Ata de Classificação de Propostas poderá ser adquirida através de 
solicitação através do Email – (sec_adm@hotmail.com).  Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interessados no Prédio Sede da Prefeitura 
Municipal de Mulungu, Sala da CPL, à Rua João Pessoa, 182 - Centro – Mulungu/PB, no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis.

Mulungu - PB, 27 de Janeiro de 2015.
ADAILTON JULIÃO DA CUNHA - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de Serviços Gráficos para Confecção 
de Carnês de Cobrança de IPTU-TCR 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 16 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS PARA A MONTAGEM DE OFICINA MECÂNICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 29 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE GRUPO 
GERADOR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.
cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 23 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 26 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB
SECRETARIA DE OBRAS

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 2.08.002/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2.08.002/2015/SRP/CSL/SECOB 
TIPO: LOTE ÚNICO. 
Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará as 14h00min no dia 13 de 

Fevereiro de 2015, o Pregão Presencial que tem como objeto: Formação de ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, para contratação de pessoa jurídica especializada, para execução de serviços de 
Agrimensura, Topografia e Georefenciamento, a serem realizados no perímetro urbano e rural do 
Município de Campina Grande, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas de 
acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.   

Maiores informações na Comissão Setorial de Licitação, localizada à Rua Treze de Maio, 329, 5º 
andar, Centro, Campina Grande, PB, fone: (83) 3322-6261, no horário de 08h00min as 17h00minh 
ou no endereço eletrônico www.portalsecob.com onde poderá adquiri o edital.

Campina Grande, 29 de Janeiro de 2015.
José Afonso Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial da SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 10ªVARA CÍVEL
Fórum Archimedes Souto Maior, s/n - Centro - João Pessoa - PB - Fone: 32082481
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS
O Dr. JOSÉ CÉLIO DE LACERDA SÁ- Juiz de Direito emsubstituição da 10ª Vara Cível da 

Comarca da Capital, em virtude da lei, etc.
F A ZS A B E R Que fica CITADA pelo presente EDITAL, JG CONFECÇÕES EMGERAL, pessoa 

jurídica de direito privado, CNPJ N° 10.451.718/0001-58, na pessoa doseu representante legal por 
encontrar-se em lugar incerto e não sabido, para que, noprazo de 03 (três) dias, pague a quantia 
de R$ 8.490,75(oito mil, quatrocentos enoventa reais e setenta e cinco centavos), acrescido das 
cominações legais, sob penade penhora de bens. No caso de pagamento integral, no prazo fixado, 
os honoráriosadvocatícios serão reduzidos à metade (art. 652, § 1°, CPC), o prazo para embargar 
aexecução será de 15 dias. Tudo conforme despacho de fis. 80, nos autos da ação deEXECUÇÃO, 
processo n°. 200.2009.033.948-8, movida por R FERNANDES & CIA, emface de JG CONFECÇÕES 
EM GERAL, cujo despacho foi o seguinte: Vistos, Defiro orequerimento retro. Cite-se mediante 
edital com o prazo de 20 dias, observando ostermos do art 232, do CPC. Cumpra-se. João Pessoa, 
27.11.2013. José FerreiraRamos Júnior. Juiz de Direito. E para que a notícia chegue ao conhecimento 
de todos,mandei expedir o presente Edital, que será afixado na sede deste Juízo, no local decostume 
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, estado da Paraíba. Aos 
15 de janeiro de 2014. Eu, ________ Técnico Judiciário, odigitei e subscrevo.

JOSÉ CÉLIO DE LACERDA SÁ
Juiz de Direito em Substituição

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2015 – GP/SEAD

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em cumprimento ao que determina o artigo 
37, inciso II, da Constituição Federal e Resolução TC N°103/98, do Tribunal de Contas do Estado, 
torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para os candidatos abaixo relacionados, clas-
sificados no CONCURSO PÚBLICO da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB, objeto 
do Edital n° 001/2010, homologado em 26 de maio de 2011, cujas nomeações serão publicadas 
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Santa Rita/PB. Os convocados indicados na lista em 
anexo deverão comparecer, com a brevidade devida, ao Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Santa Rita, instalado na Secretaria Municipal de Administração, que está situada na Rua Juarez 
Távora, s/n, Centro, Santa Rita/PB, no horário compreendido das 8:00 às 13:00 horas, para o início 
dos procedimentos preparatórios aos atos de provimento e investidura no respectivo cargo público, 
após a realização de exame médico pré-admissional cuja data será cientificada ao próprio candidato 
convocado, tudo com vistas à investidura no cargo na hipótese de ser considerado apto, conforme 
os termos do Item 7.1, do Edital nº 001/2010, de 30 de julho de 2010.

 Santa Rita/PB, 29 de janeiro de 2015.
 Vilma Gomes Lima da Silva
 Secretária Municipal de Administração e Gestão
 
NOME     CARGO CLASSIFICAÇÃO
MARLENE PIRES MEIRA GREGÓRIO  MÉDICO PSF 26°
MARIA DO SOCORRO QUEIROGA DE OLIVEIRA MÉDICO PSF 27°
VALDEBAN DANTAS DA SILVA   MÉDICO PSF 28°
GLENDER TERCIO GOMES GALVAO DA TRINDADE MÉDICO PSF 29°

Vilma Gomes Lima da Silva
Secretária Municipal de Administração e Gestão

(SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS 
DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDITAC - PARAIBA)

Aviso
Contribuição Sindical - Exercício 2015

O Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas do Estado da Paraíba – Sinditac –PB.  
Rodov.BR 101 Sul KM 88 Sala 102, Dist.Industrial,João Pessoa-PB. CNPJ: 11.144.521/0001-39, por 
seu presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, notifica os integrantes da categoria 
dos transportadores rodoviários autônomos de bens que, conforme determina a lei (CLT), deverão 
recolher a Contribuição Sindical anual, devida por todos os integrantes da categoria, pessoas físi-
cas proprietárias de veículo de carga apto a realizar fretes (veículo de aluguel – placa vermelha), 
independente de filiação ao sindicato. O valor da contribuição sindical para o exercício de 2015 é 
de R$: 88,86  (oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos.). O recolhimento deverá ser efetuado 
até o dia 28/02/2015, por meio de guia própria, em conformidade com os Arts. 579 e 580 da CLT. 
O não recolhimento no prazo estipulado implicará nas penalidades previstas nos Arts. 598, 600, 
606 e seguintes da CLT.

João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.
Severino Ademar de Farias

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTROS SAGRES. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2014. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/ Outros Programas e 
Convenios: 02.00 - 04.122.0003.2003 - 03.00 - 04.122.0003.2001 - 3.3.90.39.01 Outros Serv. de 
terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 3 (três) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Baia da Traição e:

INTERMEDIO SERVIÇOS TEC. LTDA – CNPJ: 15.346.888/0001-96 – VALOR CONTRATADO: 
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) - CT Nº 0180/2014 - 05.12.14.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito
   

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “THE ROSSI”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz, no Brega Luz, no dia 01 de Fevereiro de 2015. LOCAL: Parque do Poeta 
Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00011/2015. 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 Ter-
ceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
VIS - GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA – CT Nº 00023/2015 – 15.01.2015 - R$ 6.800,00– Seis 
Mil e Oitocentos Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00011/2015.
OBJETO: Contratação da Banda “THE ROSSI”, para se apresentar na tradicional Festa de Nossa 

Senhora da Luz, no Brega Luz, no dia 01 de Fevereiro 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 IN00011/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2015, 
que objetiva: Contratação da Banda “THE ROSSI”, para se apresentar na tradicional Festa de Nos-
sa Senhora da Luz, no Brega Luz, no dia 01 de Fevereiro de 2015, no Parque do Poeta Ronaldo 
Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: VIS - GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA – CNPJ: 11.476.564/0001-11 - R$ 6.800,00– Seis 
Mil e Oitocentos Reais.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Extrato de Aditivo de Contrato
Nº do Contrato: 00032/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz
Contratado: Vertical Construções e Projetos Ltda.
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 00007/2014
Valor Original do Contrato: R$ 281.932,17.
Nº do Aditivo:01
Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo por mais 03 meses.
Data da Assinatura do Aditivo: 25/11/2014

Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015
A Associação dos Agricultores da Comunidade Santa Lúcia, por sua Pregoeira, torna público aos 

interessados a abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 01 e 02/2015, objetivando 
aquisição de um veículo e de equipamentos, conforme especificações contidas no Anexo I dos Editais.

Abertura: 10/02/2015, às 09h00, na Avenida Monteiro Lobato, 502, Tambaú, João Pessoa – PB.  
Os interessados poderão obter o Edital através do número: 8645-6226 ou pelo email giovan-

nacamel@gmail.com.
João Pessoa, 29 de janeiro de 2015.

GIOVANNA CAMELO DE MEDEIROS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, PARECERES, PROMOVER 
DEFESA PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR PROCESSOS TRABALHISTAS 
JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO VARA DE ITAPORANGA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDOR – FIDEL FERREIRA LEITE
CPFnº 536.843.464-20
VALOR MENSAL DO CONTRATO: - R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
VALOR TOTAL DO CONTRATO - R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais)
PRAZO DO CONTRATO – 11 (onze) meses
DATA DA CELEBRAÇÃO – 29 de Janeiro de2015

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especia-

lizados na área jurídica, visando a defesa dos interesses do Município, exclusivamente, perante 
as Ações que versam sobre a responsabilização do ex-gestor por irregularidades  na execução de 
convênios públicos através do ingresso da competente ação para suspensão de inadimplências, 
bem como nas demandas que tramitam na Cidade de João Pessoa.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00006/2015 - 29.01.15 - ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA - R$ 36.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2015.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especia-

lizados na área jurídica, visando a defesa dos interesses do Município, exclusivamente, perante 
as Ações que versam sobre a responsabilização do ex-gestor por irregularidades na execução de 
convênios públicos através do ingresso da competente ação para suspensão de inadimplências, 
bem como nas demandas que tramitam na Cidade de João Pessoa.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/01/2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015
OBJETO Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de recarga, com troca de 

garrafão de 20 lts, de água mineral, destinada à atender as necessidades de todas as Secretarias 
do município de Patos (PB)

ABERTURA: 11/02/2015 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, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 29 de janeiro de 2015.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2015
OBJETO Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva 

nos materiais elétricos (Ar Condicionados, gelágua, ventiladores), conforme especificações cons-
tantes em LOTE.

ABERTURA: 11/02/2015 ás 09h00min (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 29 de janeiro de 2015.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL – PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 

de Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESEN-
CIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº 002/2015, cujo objeto é AQUISICAO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA PROVER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, BRASIL ALFABETIZADO 
E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS.

VENCEDOR (ES):
C MENDES FEITOSA.
313.071,00(Trezentos e Treze Mil setenta e um Reais)
EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
235.132,00(Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Dois Reais)

SANTA HELENA - PB, 28 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL – PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS  Nº 003/2015, cujo objeto é AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
DESTINADO AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

VENCEDOR (ES):
C MENDES FEITOSA.
35.817,50(Trinta e Cinco  Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos)
EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA
61.699,20( Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos.)

SANTA HELENA - PB, 28 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro (a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada para execução dos serviços de locação dos seguintes equipamentos: tendas, banheiros 
químicos, disciplinador de fluxo, placas de fechamentos, som, palco e gerador,  destinados as 
comemorações carnavalescas junto a este Município nos dias 15,16 e 17 de Fevereiro. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 27 de Janeiro de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 2.05.069/2014. Partes: Secretaria Municipal  de Assistência 
Social/ Fiori Veicolo Ltda. Objeto Contratual: Aquisição de Veículo tipo Van 0k m, com 16 Lugares 
(motorista mais 15 passageiros), movido a Diesel, Direção Hidráulica, Sistema de Travamento Elétrico 
das Portas e Alarmes, Cor Branca, Câmbio Manual, 5 Marchas a Frente e uma Ré, Porta Lateral 
Deslizante, Retrovisor Externo Lado Direito, Ar Condicionado e  Potência Mínima De 95cv, Extintor 
de Incêndio, Tacógrafo Eletrônico, Todos os Equipamentos Exigidos pela Legislação e Emplacado, 
Atender Ao Projeto De Estruturação da Rede de Serviços Da Proteção Social Especial. Conforme 
Convênio Nº777112/Mds/2012. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1022 2039; ELEMENTO 
DE DESPESA: 449052 Fonte 015/000 Objeto Do Aditivo: Prorrogação Da Vigência Contratual Por 
Mais De 55 (Cinquenta E Cinco Dias) mantendo as demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro 
No Art 57, Inciso I, § 1º E § 2º, Da Lei 8666/93. Assinam: João Dantas e Lucas Carneiro Da Silva 
Ferrari, 02/01/2015. 

João Dantas
Secretario Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 005/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AU-
TÔNOMOS (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: 11/02/2015 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00 e 
das 13:00 às 17:00 Hrs.

Coxixola - PB, 29 de janeiro de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a execução de reforma de pneus, destinados a 

veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Bernardino Batista. Data e Local, às 09:00 horas 
do dia 12/02/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - 
Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 29 de Janeiro de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 10/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de pães, massas, laticínios 

e água mineral, destinados a manutenção das atividades do município de Bernardino Batista. Data 
e Local, às 10:00 horas do dia 12/02/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de 
Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 29 de Janeiro de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a realização de exames laboratoriais, destinados a 

manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local, às 09:00 horas 
do dia 13/02/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - 
Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 29 de Janeiro de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

Município de Santa  Terezinha 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00010/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios parceladamente, 

destinados à Merenda Escolar das escolas municipais, PETI, creche, CRAS e demais secretarias e 
do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Santa Terezinha-PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:11/02/2015 – Horário: 08:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha-PB, 28 de Janeiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Município de Santa  Terezinha 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00011/2015
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parceladamente de material de limpeza, 

destinados às diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social do municipio 
Santa Terezinha-PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:11/02/2015 – Horário: 10:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha-PB, 28 de Janeiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00012/2015
OBJETO: Aquisição de medicamentopara a Base do Serviço de Atendimento de Urgência e 

Emergência – SAMU/192 do Município de Santa Teresinha/PB.
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA DA ABERTURA: 11/02/2015 – Horário: 13:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, Decreto Municipal.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB. 
No horário das 08h00 às 12h00.

Santa Terezinha-PB, 28 de janeiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2015
OBJETO: Aquisição de Material Médico – Hospitalar para a Base do Serviço de Atendimento de 

Urgência e Emergência – SAMU/192 do Município de Santa Teresinha/PB.
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA DA ABERTURA: 11/02/2015 – Horário: 15:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, Decreto Municipal.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB. 
No horário das 08h00 às 12h00.

Santa Terezinha-PB, 28 de janeiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00014/2015
OBJETO: Contratação de veículos para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, 

residentes na zona rural para a sede deste município, de segunda a sexta no período da manhã 
e tarde, sendo ida e volta, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação do município 
de Santa Terezinha – PB.

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA DA ABERTURA: 11/02/2015 – Horário: 16:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, Decreto Municipal.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB. 
No horário das 08h00 às 12h00.

Santa Terezinha-PB, 28 de janeiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro 
Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 10. O leilão será realizado no 
dia 19/02/2015 as 10:00 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 3419-1006 ou com o Leiloeiro Oficial (83) 
8740-8175 | 9699-1850 ou no site: www.rjleiloesleiloes.com.br

Santa Terezinha, 30 de janeiro de 2015.
José de Arimateia Camboim

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
execução dos serviços de levantamento topográfico de terrenos no Município de Juru PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Juru - PB, 30 de Janeiro de 2015
SIDNEY RAMOS - Pregoeiro Oficial

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

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empre-
sa especializada na área de educação para capacitação de professores para formação inicial e 
continuada de professores e assessoria em educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3555. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Juru - PB, 30 de Janeiro de 2015
SIDNEY RAMOS 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Objetivo: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis destinados a merenda escolar 

municipal e demais atividades das secretarias conforme termo de referencia em anexo I do edital
 A reunião dia 11 de Fevereiro de 2015, ás 08:40:00, na sala da CPL, informação  no endereço 

Rua Manoel Marques nº 33, centro.
Malta - PB, 28 de janeiro de 2015

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM
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