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0.4m

0.3m

baixa

baixa

16h19
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2.4m

2.2m
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122 anos de A União Esportes

Últimas Paraíba Diversidade
Carnês do IPTU 
chegam dia 12 

Folia de Rua
começa hoje 

Gasto escolar é o 
dobro da inflação 

Botafogo e River fazem hoje 
no Almeidão o primeiro jogo  

A Prefeitura da capital 
começa a entregar os car-
nês do IPTU e da TCR no dia 
12 de fevereiro.  PÁGINA 3

Prévia carnavalesca 
de João Pessoa terá início 
com o bloco infantil Din-
din de Manga.  PÁGINA 14

Aumento das despesas 
com material, livros, trans-
portes, cursos e lanchone-
tes foi de 3,73%.  PÁGINA 9

FOTO: Evandro Pereira

MENSAGEM DO GOVERNO À ASSEMBLEIA

A taxa média anual de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Estado entre 2011 e 2014 ficará em 4,4%, segundo estima-
tiva do Ideme e do IBGE. No país, previsão é de 1,6%.  PÁGINA 17 

Disponibilidade do Estado 
para mais controle social foi 
destaque no discurso que o 
governador Ricardo Coutinho 
fez ontem na Assembleia Le-
gislativa.  PÁGINAs 17 A 19

Paraíba cresce acima da média

Controle social vai 
ser ampliado na PB
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O novo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e o governador Ricardo Coutinho, a caminho do plenário

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

cOPA DO NORDEStE PÁGINA 21 Equipe festeja
e inaugura a
nova redação

 

A inauguração de 
uma nova redação 
marcou a passagem 
ontem dos 122 anos 
do jornal a União.  
PÁGINA 10A equipe se reuniu ontem na nova redação para festejar a data

DIREÇãO PERIGOsA 13,4 mil motoristas foram 
multados em 2014 por usarem o celular.  PÁGINA 13

20Caderno

Fotógrafo expõe imagens
de acervo iniciado em 1997 

RESGAtE PÁGINA 5 

Dimensão humana, presença forte na mostra



O Poder Legislativo da Paraíba tem, des-
de domingo, um novo presidente. Foi eleito 
para o cargo o deputado Adriano Galdino, cuja 
conduta parlamentar e pública autoriza os 
paraibanos a esperar uma convivência cada 
vez mais republicana e democrática entre os 
Poderes constituídos do Estado. Sem interfe-
rências indébitas, como o resultado eleitoral 
comprovou, a Assembleia Legislativa, de for-
ma consciente, tomou a decisão que entendeu 
ser a que melhor se adequava às novas exigên-
cias de governabilidade do Estado. 

Os velhos tratados do Direito e da Ciência 
Política ensinam, no capítulo da teoria geral 
do Estado, que os Poderes são independentes 
e, na mesma medida, precisam ser harmô-
nicos. Por óbvio, não há subordinação entre 
eles. Há de prevalecer o entendimento, com o 
reconhecimento institucional das limitações e 
potencialidades de cada um. 

A Paraíba sempre caminha melhor quan-
do os dirigentes dos Poderes da democracia 
evidenciam compreender que, para além das 
idiossincrasias pessoais ou de interesses cor-
porativos, ressalta acima de tudo o interesse 
da coletividade. A eleição da nova Mesa Dire-
tora da Assembleia sugere esta possibilidade, 
em torno de um objetivo maior, se faz mais 
presente nesta conjuntura

Ao Poder Legislativo cabe preponderan-
temente exercer a função de criar normas ju-
rídicas gerais e abstratas, para regular a con-
vivência harmônica da sociedade. O processo 
legislativo tem a participação do Executivo, 
quer por meio de iniciativa legislativa, quer por 
meio de sanção ou veto ao projeto legislativo 
aprovado pelo Parlamento. Para que haja uma 

sintonia entre a independência e a harmonia 
preconizadas, é necessário que cada um dos 
Poderes cumpra fielmente o seu papel, ou seja, 
que o Executivo governe observando as Leis 
e a Constituição; que o Legislativo exerça as 
suas prerrogativas de fiscalizar e cumpra o 
seu dever de legislar de forma eficiente e cla-
ra; e, que o Judiciário possa julgar na forma da 
lei e no tempo mais curto possível, tudo aquilo 
que estiver dentro da sua competência.

O ano que se inicia, consideradas as cir-
cunstâncias da economia nacional e os desa-
fios que estão por vir, recomenda uma boa 
convivência entre esses Poderes. Sem qual-
quer tipo de submissão, mas igualmente des-
provido de um eventual interesse belicoso, do 
ponto de vista político, o relacionamento entre 
as instituições pode contribuir – e o tem feito 
ao longo do tempo – para tornar possíveis so-
luções que, antes, pareciam impraticáveis. 

A escolha da nova Mesa Diretora da As-
sembleia, sob este aspecto, deve ser saudada 
como uma decisão centrada no interesse pú-
blico. O novo presidente, deputado Adriano 
Galdino, revelou-se capaz de conquistar a lide-
rança de seus pares, mantém uma convivên-
cia saudável e republicana com os dirigentes 
dos demais Poderes e certamente conduzirá 
o Legislativo ao caminho que, dentro das re-
gras democráticas, é o mais recomendável. 
A travessia neste período de incertezas eco-
nômicas, com ameaça de inflação e queda na 
atividade industrial, requer a ação de agentes 
públicos que, antes de optarem pelo confron-
to, se caracterizam pelo desarmado espírito 
do diálogo. Quando os Poderes estão em sin-
tonia, quem ganha é a coletividade. 

Editorial

 Em sintonia
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Crônica

Compreensão é tudo

Compreender! Eis uma das coisas mais 
belas, e também das mais difíceis da vida. 
Onde houver compreensão, haverá paz, con-
córdia, entendimento, felicidade. Mas a com-
preensão exige maturidade, experiência, sa-
bedoria. O adulto compreende a criança. O 
sábio compreende o ignorante, e assim por 
diante. 

Mas, afinal, o que vem a ser compreen-
são? Ora, leitor, compreensão é o conheci-
mento das causas, só isto. Quando você co-
nhece as causas, entende as situações, sua 
atitude é outra. 

Ninguém compreendeu mais do que Jesus, 
que mesmo na cruz, cravejado nos pés e na ca-
beça, o suor e o sangue correndo juntos, a co-
roa de espinho ensanguentando o rosto assim 
mesmo perdoou, dizendo: “Pai, perdoa-os por 
que eles não sabem o que fazem”. É que o povo 
nem sempre sabe o que faz. 

Jesus perdoou a multidão iludida, faná-
tica, influenciada pelos fariseus hipócritas, 
verdadeiros mausoléus caiados, mas podres 
por dentro. 

Bem aventurado é aquele que compreen-
de, e compreendendo perdoa. Jesus nos reco-
mendou a amar os nossos inimigos. O amar aí 
pode ser substituído pelo compreender. Quem 
compreende está numa posição muito eleva-
da e olha o que está embaixo com profunda 
comiseração ou compaixão. A gente tem pena 
daqueles que estão abaixo de nós, nas mais di-
versas situações da vida. 

Compreender é o primeiro passo para a 
compaixão. Mas a compaixão só se completa 
pela ação. Compreender e se compadecer não 
é tudo, mas já é quase tudo. 

Muita desgraça acontece neste mundo re-
dondo devido à incompreensão. Incompreen-
são na família, na rua, na escola, no trabalho. 
Não esqueçamos que cada um tem a sua sin-
gularidade, a sua maneira de ser e de agir. E a 
vida é interessante devido às diferenças. Não 
queiramos que o outro seja como nós. A be-
leza está nos contrastes. Fora disso, tudo cai 
na monotonia. É pela compreensão que acei-
tamos as diversidades. Amar é compreender. 

O velho sábio e inesquecível Sócrates 
casou-se com uma mulher ignorante, muito 
longe de sua filosofia, mas que cozinhava 
a sua comida, varria a casa, ia ao mercado, 
embora não conhecesse patavina do que o 
marido pregava na praça pública. Xantipa, a 
mulher, não compreendeu Sócrates, mas este 
a compreendeu, graças à sua cultura, à sua 
sabedoria. Sócrates tinha muito humor e o 
humor é fruto da sabedoria. Vida sem humor, 
vida sem amor.

E a compreensão também é um exercí-
cio de altruísmo. O egoísmo é a maior causa 
das desafinações existenciais. É um câncer 
comendo as células, destruindo a vida. Viva a 
compreensão, o amor, a compaixão. 

E a grande escola da convivência para 
exercer a compreensão é a família, que é uma 
verdadeira orquestra humana e cujos maes-
tros são os pais. E há tantas famílias desafina-
das, desajustadas, comprometendo a felicida-
de, o bom entendimento.

É isto. Sabedoria gera compreensão, com-
preensão gera humor, e o humor é combustí-
vel para a paz. Compreender, repitamos, é o 
conhecimento das causas. E quem conhece as 
causas, perdoa. Compreensão é tudo. 

O egoísmo é a maior causa das desafinações existenciais. É um câncer comendo 
as células, destruindo a vida. Viva a compreensão, o amor, a compaixão.”

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

Na sua primeira edição de 2015 o 
programa teve 1.523.878 inscri-
tos, recorde segundo MEC. 720.171 
se declararam pardos (47,3% do 
total). Os brancos representam 
36,2%, os amarelos, 2,4%, e os 
indígenas, 0,1%.
As mulheres foram maioria 
(889.398 candidatas), represen-
tando 58% do total. 

A Delegacia On-line da Secretaria da Segurança e 
Defesa Social (Seds), gerenciado pela Polícia Civil que 
registra boletins de ocorrência (BO) em casos que 
não tenha havido violência, como furtos e extravio 
de documentos, além de acidentes de trânsito sem 
vítimas está em pleno funcionamento. Disponível 
24h basta acessar o endereço eletrônico ou o link lo-
calizado no canto direito da página inicial do Governo 
do Estado (www.paraiba.pb.gov.br). 

DELEGACIA ON-LINE 24H

UNInforme

MENSAGEM DE DILMA “HARMONIA”

R$ 35 MI NA uRbANIzAÇÃO DO AÇuDE DE bODOCONGó

Uma das mais avançadas Uni-
versidades do mundo, Harvard, 
concluiu que crianças negligen-
ciadas em abrigos apresentam 
problemas de desenvolvimento 
no cérebro, o que leva à redu-
ção da capacidade linguística 
e mental. Segundo a pesquisa, 
o cuidado infantil não se resu-
me apenas em “trocar fraldas” 
ou “alimentar” as crianças. No 
Brasil há, segundo o CNJ, 80 mil 
crianças abandonadas em abri-
gos que não são fiscalizados.

O controle da inflação será 
prioridade máxima de seu 
novo mandato. “As mudanças 
que o país espera para os 
próximos quatro anos depen-
dem muito da estabilidade e 
da credibilidade da economia. 
Precisamos garantir a solidez 
dos nossos indicadores econô-
micos”, diz o texto lido ontem 
no Congresso Nacional, para 
justificar ações impopulares 
como as mudanças das regras 
de benefícios trabalhistas.

No discurso de abertura 
do ano legislativo, o novo 
presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, disse que, 
em sua gestão, a priorida-
de será a reforma política. 
Ele também defendeu a 
necessidade de manter a 
“harmonia” nas relações 
do Legislativo com os de-
mais Poderes. 
“Em harmonia, temos a 
condição de exercitarmos 
o que nos compete”. 

O Açude de Bodocongó, 
em Campina Grande, 
vai tomar uma banho 
de loja. O Governo do 
Estado está investin-
do R$ 35 milhões na 
urbanização total da 
área do seu entorno. O 
projeto inclui calçadas, 
ciclovias e contenção 
de taludes ao longo da 
sua orla para interligar 
as praças, além de in-
centivar e promover a prática de esportes.
A obra compreende ainda projeto paisagístico, através do plantio de diversas mudas e gra-
míneas ao longo das áreas de intervenção; praça de esportes e cultura, em área localizada às 
margens do açude, que abrangerá a construção de diversos equipamentos, como restaurante, 
estacionamentos, quiosques de alimentação, quadras poliesportivas, anfiteatro, quadra de 
tênis, espelho d’água com fontes, pista de skate, área de patinação e banheiros públicos.
De acordo com a diretora da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Esta-
do (Suplan), Simone Guimarães, a revitalização do Açude Bodocongó “propiciará a recuperação 
social, ecológica e cultural desse manancial, trazendo muitos benefícios a Campina Grande, 
notadamente à população do entorno, através das áreas destinadas à prática de esportes, 
lazer e contemplação, bem como espaços para a convergência social”.

TRÊS PANDEIROS
O Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP) da UEPB) volta a funcionar no seu horário nor-
mal, abrindo as portas para visitação pública a partir de hoje a sexta-feira, das 9h às 19h, 
e aos sábados e domingos, das 14h às 18h.  Nas segundas-feiras, o MAPP é fechado ao 
público, funcionando apenas a administração e manutenção. 
Durante o mês de janeiro, o MAPP funcionou em horário especial, das 13h às 19h. 

NÚMEROS DO PROuNI

É GRAVE

J.N.Ângelo
josenapoleaoangelo@yahoo.com.br
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Entrega de carnês de IPTU e 
TCR começa dia 12 na capital
Quem fizer o pagamento em 
cota única até 6 de março 
terá um desconto de 15%

Os carnês de pagamento 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) e da Taxa 
de Coleta de Resíduos (TCR) 
começam a ser entregues no 
próximo dia 12. De acordo com 
o calendário, quem efetuar o 
pagamento em cota única até 
o dia 6 de março terá um des-

conto de 15%. Os valores tam-
bém podem ser parcelados em 
até 10 vezes.

De acordo com o dire-
tor de Tributação da Secre-
taria da Receita Municipal 
(Serem), Paulo Freire, para 
o exercício de 2015, o IPTU 
e a TCR foram atualizados 
em 6,56% com base no Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor (IPCA) dos 12 
meses anteriores a dezembro 
do ano passado, data em que 

os novos índices foram apro-
vados. A previsão de arreca-
dação neste ano é de mais de 
R$ 75 milhões, sendo R$ 55,5 
milhões de IPTU e R$ 19,8 
milhões de TCR.

De acordo com Paulo 
Freire, é enviado apenas um 
carnê para cada contribuinte, 
mas nele, os boletos virão se-
paradamente. Ao todo, serão 
distribuídos 246.157 carnês. 
Cada carnê contém os lança-
mentos do IPTU e da TCR em 

três opções de pagamento: a 
cota única com desconto de 
15% com vencimento para 
o dia 6 de março; a primeira 
parcela do valor parcelado 
com vencimento para a mes-
ma data, caso deseje pagar 
parcelado; e, o total do exer-
cício sem desconto com ven-
cimento para o dia 7 de abril. 

O contribuinte que não 
receber o carnê até a data da 
opção escolhida poderá im-
primi-lo no portal da PMJP 

(www.joaopessoa.pb.gov.br), 
ou nos postos de atendimento 
da Serem, no Centro Adminis-
trativo Municipal (CAM), nas 
Casas da Cidadania, ou nas 
Subprefeituras de Tambaú e 
Mangabeira. Aqueles que op-
tarem pelo pagamento parce-
lado deverão pagar a primeira 
parcela utilizando o boleto en-
viado no carnê e imprimir as 
demais parcelas no Portal do 
Contribuinte ou em um dos 
endereços informados.

Desde ontem, os pessoenses estão 
podendo realizar o cadastro 2015 para 
participação no Programa ‘IPTU Cida-
dão’, na sede da Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza (Emlur), localizada 
na Avenida Minas Gerais, nº 177, Bairro 
dos Estados. O programa é uma parce-
ria entre os contribuintes e a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP), visan-
do à pavimentação de ruas.

Para participar do ‘IPTU Cida-
dão’, o contribuinte deve seguir até 
a Emlur, solicitar a inclusão da rua 
no cadastro, para que posteriormen-
te seja realizada uma inspeção para 
averiguar se há condições adequadas 
de realização do serviço na localida-
de. Após isso, um levantamento e 
orçamento da obra de pavimentação 
serão realizados pela Secretaria de In-
fraestrutura (Seinfra).

Com o orçamento, uma conta-cor-
rente deve ser aberta em nome da rua 
e a partir daí, os moradores do local 
passarão a depositar os valores das 
taxas do IPTU e TCR, sendo aberto um 
processo para compensação dos tribu-
tos. Após arrecadação de pelo menos 
80% do valor da obra, um processo 
licitatório é instaurado para o início 
dos serviços da rua solicitada.

“Qualquer cidadão morador de 

João Pessoa pode participar do pro-
grama. Através do IPTU Cidadão be-
neficia-se a própria rua, valorizando 
o imóvel e melhorando a qualidade 
de vida do pessoense”, ressalta o su-
perintendente, Lucius Fabiani.

Na Emlur, o Programa ‘IPTU Cida-
dão’ é acompanhado pela Divisão de 
Obras (Diob), que estará realizando 
os cadastros das 8h às 12h/ 14h às 18h 
de segunda à sexta-feira. Para mais 
informações: (83) 3214 7623.

Ruas pavimentadas em 2014
No ano passado, 12 ruas foram ca-

dastradas no programa, sendo que des-
tas, sete foram licitadas, tendo já qua-
tro com os serviços concluídos e três em 
finalização. Concluídas: Rua Luíz Edir 
de Queiroz – Jardim Aeroclube; Rua 
Maria Helena Rocha – Jardim Aeroclu-
be e Rua Francisco Palitó – Jardim Aero-
clube; Rua S/N – Jardim Aeroclube.

Lei complementar nº 21, de 29 de 
dezembro de 2000 - Dispõe sobre a 
compensação de créditos tributários, 
vencidos ou vincendos, com créditos lí-
quidos e certos do contribuinte contra 
a Fazenda Pública Municipal, oriundos 
do Programa “IPTU Cidadão”, revoga 
as Leis Complementares nºs 19/99 e 
20/2000, e dá outras providências.

Parceria para pavimentar ruas

FOTO: Reprodução/Internet

Programa IPTU Cidadão inicia o cadastramento 2015 para pavimentação de ruas da cidade

O Ministério Público 
Federal (MPF) enviou duas 
recomendações ao Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW). Uma delas é para 
que seja instalado, em 30 dias, 
o registro de ponto eletrônico 
para os profissionais da saú-
de, bem como que, no mesmo 
prazo, seja divulgado em local 
visível na recepção do hospi-
tal, um quadro contendo os 
horários a serem cumpridos 
por médicos e odontólogos. Já 
a outra recomendação é para 
que sejam fornecidas certi-
dões a todos os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 

não atendidos pelo hospital. 
Na recomendação so-

bre ponto eletrônico, o MPF 
sugere ainda que seja dispo-
nibilizado, para consulta de 
qualquer cidadão, o regis-
tro de frequência dos pro-
fissionais que ocupem car-
gos públicos vinculados, de 
qualquer modo, ao Sistema 
Único de Saúde. Recomenda-
se, também, que no mesmo 
prazo seja disponibilizado na 
internet, o local e horário de 
atendimento dos médicos e 
odontólogos que ocupem car-
gos públicos vinculados, de 
qualquer modo, ao SUS.

MPF manda melhorar 
atendimento a pacientes

hospital univeRsitáRio

Em nova decisão limi-
nar, proferida na sexta-fei-
ra, 30 de janeiro de 2015, a 
Justiça atendeu ao pedido do 
Ministério Público Federal 
(MPF) em Campina Grande 
(PB) e elevou de R$ 1 mil 
para R$ 5 mil a multa diária 
a ser aplicada à Faculdade 
Maurício de Nassau em caso 
de descumprimento de limi-
nar proferida em 16 de janei-
ro de 2015. A nova decisão 
ratifica a liminar que deter-
minou à faculdade a realiza-
ção imediata das matrículas 
dos estudantes vinculados 
ao Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) que não 
conseguiram concluir o pro-
cesso de aditamento, por 

causa de falhas no sistema 
eletrônico do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).

Conforme a decisão, as 
matrículas terão que ser fei-
tas independentemente da 
exigência de pagamento da 
matrícula relativa ao perío-
do 2015.1 ou das mensali-
dades referentes ao período 
2014.2. Também determi-
nou-se que a faculdade apre-
sente à Justiça Federal, a 
cada cinco dias, a relação dos 
alunos matriculados, acom-
panhada de documentação 
que comprove não haverem 
sido exigidos quaisquer pa-
gamentos atinentes à matrí-
cula e mensalidades.

Justiça eleva multa 
para faculdade em CG

O Centro de Línguas 
Estrangeiras (Celest), 
da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), 
prorrogou até o dia 20 
deste mês o período de 
matrículas para os alu-
nos da Rede Municipal 
de Ensino, servidores 
públicos da PMJP e pro-
fissionais do trade tu-
rístico. As matrículas se 
encerrariam na última 
sexta-feira (30). As aulas 
terão início no próximo 
dia 9.

“Como os alunos 
ainda não tiveram suas 
aulas iniciadas nas es-
colas da Rede Munici-

pal nós estamos pror-
rogando para que eles, 
até mesmo os novatos 
que estão entrando na 
rede, tenham acesso 
a esse serviço gratui-
to que o Celest ofere-
ce”, explicou Jonathan 
Vieira, diretor-geral do 
Centro.

As vagas são ofer-
tadas para alunos do 
Ensino Fundamental II 
que vai do 5º ao 9º ano. 
Para os servidores da 
PMJP e profissionais do 
trade turístico só tem 
vagas disponíveis para 
o curso de Espanhol Bá-
sico I.

Prefeitura prorroga o 
período de matrículas

CentRo de línguas

ex-diretor do FMi 
vai a júri na França

O ex-diretor do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) Dominique 
Strauss-Kahn, que chegou a ser co-
tado para a presidência da França em 
2011, compareceu ontem, em Lille, 
no Norte da França, ao primeiro dia 
de seu julgamento. Ele é acusado, 
junto com outras 13 pessoas, de 
“proxenetismo com agravante em 
grupo organizado”. Proxenetismo é o 
ato de obter benefícios econômicos 
da prostituição de outras pessoas. 
O proxeneta é popularmente conhe-
cido, no Brasil, como cafetão.

Strauss-Kahn chegou ao 
tribunal no início da tarde, acom-
panhado de seus três advogados 
de defesa. Ele deve ser ouvido na 
próxima semana e a previsão é de 
que o julgamento se estenda por 
todo o mês.

O ex-diretor do FMI é acusa-
do de fazer parte de uma rede de 
prostituição montada por um grupo 
de amigos. Entre os réus estão em-
presários, um advogado, um policial 
e o dono de uma boate de sexo na 
Bélgica. Eles teriam participado de 
festas com prostitutas aliciadas 
mediante pagamento.

definido aumento de 
etanol na gasolina

O ministro da Casa Civil, Aloizio 
Mercandante, e representantes do 
setor sucroalcoleiro acertaram ontem 
uma proposta para aumentar de 25% 
para 27% a adição de etanol anidro na 
gasolina comum, conforme informou 
a presidente da União da Indústria 
da Cana-de-Açúcar (Unica), Elizabeth 
Farina. Pelo cronograma discutido, a 
mudança passaria a valer a partir do dia 
15 deste mês. A proposta ainda preci-
sa ser aprovada pela presidente Dilma 
Rousseff. Elizabeth Farina revelou que o 
acordo era muito aguardado pelo setor 
sucroalcoleiro. “Foi um acordo que o 
ministro Mercadante disse que levará 
à presidente Dilma hoje. O cronograma 
proposto é que se inicie o aumento da 
mistura a partir do próximo dia 15. Os 
testes realizados sobre emissão, con-
sumo e dirigibilidade não trouxeram 
mudanças significativas”, salientou a 
presidente da Unica. A princípio, será 
mantido o percentual de 25% para a 
gasolina aditivada. De acordo com o 
presidente da Anfavea, Luiz Moan, a 
intenção é que, em breve, o percentual 
aumente para 27,5% para as gasolinas 
comum e a premium. 

dólar sobe e fecha 
cotado a R$ 2,71

Em alta pela quarta sessão se-
guida, o dólar fechou ontem no maior 
valor em mais de um mês. O dólar 
comercial encerrou o dia vendido a R$ 
2,715, com alta de 0,96% (R$ 0,025). 
O valor é o maior desde 16 de dezem-
bro, quando a cotação tinha fechado 
em R$ 2,735.

A moeda norte-americana 
começou o dia em queda, vendida 
a R$ 2,668. Nas horas seguintes, 
no entanto, reverteu a tendência e 
passou a subir. Na máxima do dia, 
por volta das 16h30, a divisa che-
gou a ser vendida a R$ 2,716.

Em 2015, o dólar acumula alta 
de 2,12%. Pela manhã, o Banco Central 
vendeu US$ 98,1 milhões no mercado 
futuro. Desde o início do ano, a autori-
dade monetária reduziu os leilões de 
swap cambial (venda de dólares no 
mercado futuro) de US$ 200 milhões 
diários para, no máximo, US$ 100 mi-
lhões diários. No fim da semana passa-
da, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
disse a empresários em São Paulo que o 
governo não pretende manter o real va-
lorizado artificialmente, levando o dólar a 
subir R$ 0,07 na última sexta-feira.

A Empresa Sky Brasil fe-
chou janeiro na liderança das 
reclamações no Procon-JP com 
73 notificações, no Serviço de 
Atendimento ao Consumidor 
(SAC). A segunda instituição 
com mais notificações foi o 
Banco Itaucard com 60, se-
guida de perto pela TNL PSC 
S/A (Oi) com 59, apenas uma 
a menos. Também aparecem 
na lista a CEF (42); Energia da 
Paraíba (42); TVP João Pessoa 
(NET) (41); TIM Nordeste S.A. 
(36); Samsung (33) e Ataca-
dão dos Eletrodomésticos do 
Nordeste (32). O SAC fechou 
o primeiro mês do ano com 
1.666 atendimentos. Desse 
total, 1.357 foram para aber-
tura direta de reclamação, que 
geram processos, 162 foram 
classificados como preliminar, 
102 encaminhados ao Setor 

de Fiscalização e 45 reclama-
ções por ofício. Em janeiro do 
ano passado foram registrados 
1.055 atendimentos, aumento 
de 50% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Helton Renê avalia que vá-
rios fatores contribuíram para 
que o movimento no SAC do 
Procon-JP tenha aumentado 
mais de 50% em comparação 
com igual período de 2014. “O 
cidadão está mais atento para 
seus direitos, as muitas campa-
nhas educativas para divulgar 
os direitos legais do consumi-
dor e a confiança no seu órgão 
de defesa são motivos para 
esse aumento de reclamação. 
Repito que não é um número 
comemorar, porque significa 
que o fornecedor de bens ou 
serviços ainda está falhando 
muito com seus clientes”, disse. 

TV, bancos e telefonia 
lideram as reclamações

no pRoCon Inscrições no 
Sisutec têm 
início no dia 
24 de março

O Ministério da Educação 
divulgou o cronograma do Sis-
tema de Seleção Unificada da 
Educação Profissional e Tec-
nológica (Sisutec) para ingres-
so no primeiro semestre de 
2015. As inscrições dos can-
didatos nos cursos técnicos 
serão entre os dias 24 e 27 de 
março.

O resultado da primeira 
chamada será divulgado no 
dia 1º de abril. A matrícula dos 
selecionados nesta primeira 
chamada ocorrerá entre 6 e 8 
de abril.

O resultado da segunda 
chamada sairá no dia 10 de 
abril e matrícula será entre 13 
e 15 de abril.

As vagas remanescentes 
serão disponibilizadas on-line 
entre 22 de abril e 6 de maio.
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Rapper Pablo Scobá 
está finalizando o 
seu novo álbum
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Lentes da alma
Mateus Sá apresenta exposição fotográfica com releituras de 
seu próprio acervo no Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB

FotoS: Mateus Sá
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Ação promovida por 
militantes culturais 
ocupou Pavilhão do Chá
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RESISTÊNCIA

Segundo a filosofia popular, 
“os olhos são as janelas da 
alma”. O fotógrafo Mateus 
Sá preferiu usar seus olhos 
como janelas para a própria 
memória. Para isso, utiliza o 
seu acervo fotográfico e cria 
novas imagens de acordo 

com sua percepção atual. O resultado 
disso pode ser conferido em “Antes 
de ontem, ontem e hoje”, exposição 
que começa hoje, às 17h04, no Núcleo 
de Arte Contemporânea (NAC) da 
UFPB, localizado na Rua das Trinchei-
ras, 275, Centro, indo até o dia 20 de 
março.

Trabalhando com o universo da 
fotografia desde 1997, Mateus decidiu 
fazer uma retrospectiva. Desde 2011, 
vasculha seu arquivo com ajuda de 
estagiários, que recondicionam de 
maneira adequada negativos e fitas 
cassete. Durante o processo, o grupo 
documentou o passo a passo, des-
de a pesquisa até a exposição em si, 
através do blog http://antesdeonte-
montemhoje.wordpress.com. “Foi um 
trabalho não só de resgate, mas sim 

André Luiz Maia  
Especial para A União

uma releitura desse meu acervo, que 
inclui fotografia analógica e digital”, 
comenta Mateus.

A curadoria ficou por conta do 
artista paraibano Ricardo Peixoto, am-
bientação sonora assinada por Berna 
Viera e edição das projeções por Paulo 
Sano. O espaço é dividido em três am-
bientes, cada um dedicado a um mo-
mento da vida de Mateus. Em “Antes de 
ontem”, o público é instigado pelo tema 
Memórias da Infância, onde o fotógrafo 
escolheu fotos que o remetem, seja de 
forma objetiva ou abstrata, ao universo 
e ao olhar de uma criança.

Mateus conta que as fotos serem 
em preto e branco, a princípio, se tra-
taram de uma questão técnica, embora 
possuam significado. “A maior parte 
do meu acervo é em preto e branco, 
então é natural que os trabalhos mais 
antigos, de formato analógico, estives-
sem dessa forma. Mas acho que o P&B 
é interessante por remeter a memórias 
que se desbotam e ajudar a destacar 
certos aspectos da imagem que as 
cores tiram nosso foco, como as ex-
pressões faciais e certos personagens”, 
explica o fotógrafo.

Em “Ontem”, Mateus brinca com a 
coincidência e com a torrente de pen-
samentos que nossa mente consegue 

projetar ao mesmo tempo. A instalação 
apresenta quatro telões que exibem 
aleatoriamente parte do acervo do fo-
tógrafo. “Resolvi trabalhar com vídeos 
por causa do colorido das fotografias. 
Nessa segunda parte da exposição, eu 
uso bastante meu acervo digital, com 
o qual trabalho de 2008 para cá”, conta 
Mateus Sá. 

No catálogo da mostra, ele optou 
por evitar colocar capturas de frames 
do vídeo, preferindo fotos do ambien-
te. “Se eu pudesse frames dos vídeos, 
seriam apenas as fotografias. Para 
mostrar, preferi usar fotos do ambien-
te, pois o público entende a proposta 
daquele espaço antes mesmo de entrar 
na exposição”, comenta. No último 
espaço, “Hoje”, a sala é dividida em 
quatro séries: “Minha vida como num 
filme”, “Pá de cal”, “Memórias da pater-
nidade” e “Retratos analógicos”.

Em “Minha vida como num filme” 
recortes da vida de Mateus Sá são pro-
jetados como um filme numa sala de 
cinema, assistida pelo próprio fotógra-
fo. Para isso, ele escolheu o tradicional 
Cinema São Luiz, em Recife. “Foi uma 
experiência muito interessante. Pedi 
permissão à organização do cinema e 
fiz as fotos. É impactante ver as fotos 
reproduzidas em uma tela daquele 

tamanho”, relata. Seguindo a linha per-
sonalista, as fotos do arquivo profissio-
nal de Mateus se mesclam com fotos 
tiradas por seu pai, em “Memórias da 
paternidade”. 

“Retratos analógicos” surgiu du-
rante o processo de resgate do acervo. 
“Na sala de revelação de fotos, come-
cei a olhá-las com uma lupa e fiz meta-
fotografias dos rostos dos fotografa-
dos, criando retratos de imagens que 
originalmente não o eram”, explica. 
Por fim, “Pá de cal” traz imagens em 
preto e branco com manchas de tinta 
acrílica branca, que representariam 
cal. “A expressão popular ‘pá de cal’ 
vem da tradição de colocar a substân-
cia em túmulos para afastar animais. 
É uma representação de memórias 
que gostaria de exorcizar”, confessa o 
artista. 

Mateus Sá começou a trabalhar 
profissionalmente com fotografia em 
1997, com o coletivo Canal 3, e não 
parou mais. Ao longo de 15 anos de 
produção, acumulou um grande nú-
mero de fotogramas sobre diversos 
assuntos. Durante esse período, desen-
volveu algumas pesquisas e ensaios 
simultaneamente. Em “Antes de ontem, 
ontem e hoje”, a ideia é ressignificar 
seu próprio acervo.

A sensibilidade presente no 
processo criativo do artista visual 
é facilmente percebida no catálogo 
“Antes de ontem, ontem e hoje”, 
que tem curadoria do fotógrafo 
paraibano Ricardo Peixoto



Esqueci-me de marcar a qui-
lometragem que iria rodar no Raso 
da Catarina, nas caatingas da Bahia. 
Dormi lá quatro noites, nos idos de 
1995; quer dizer, passei quatro dias 
e meio, na companhia do fotógrafo 
Antônio Augusto Fontes (o Zorba), 
sua esposa e flautista Alba Maria, e 
do pankararé Antônio, nosso guia. O 
Raso é quase um deserto: faltam-lhe 
dois milímetros. Deserto é o lugar 
onde chove menos 
que 240 mm por 
ano; no Raso chove 
242 mm. Empata 
com o cariri de 
Cabaceiras, na 
Paraíba. São os 
dois polos secos 
do Brasil.

Se você esti-
ver a fim de entrar 
no Raso, vá num 
veículo 4 X 4. Em 
mais de um carro, 
pois não se deve 
ficar quebrado ou 
atolado naqueles 
areais. Simples-
mente se pode 
morrer de sede ou 
de fome no deser-
to brasileiro. Ele 
é entrecortado por várias veredas 
abertas pela Petrobras (antes do 
escândalo). Você pode ir e vir para 
lá e para cá, depois de pedir licença 
à Funai, pois vai entrar em território 
índio – o país dos Pankararés. 

Leve muita água, combustí-
vel, comida, barracas para dormir, 
bússola, mapas, soros antiofídicos. 
Não é exagero: uma coral na direção 
de meus pés. Ainda bem que havia 

um pau por perto. Devia ser verda-
deira, pois as cobras sem peçonha 
fogem das pessoas. Não me lembrei 
de olhar o papo para ver se os anéis 
coloridos envolviam a barriga, ou 
se a cobra era canindé, da barriga 
branca. Há muitos animais canindés, 
do papo branco: bodes, jumentos, 
cachorros, corais, tubarões. Porque, 
não sei. As corais verdadeiras, isto é, 
peçonhentas, têm a barriga aneladas 

feito o dorso. 
Picada de coral 

tem tudo para ser 
fatal: a peçonha é me-
donha, e o antídoto 
tem de ser específico. 
Não adianta aplicar o 
polivalente: o soro da 
cascavel ou da jarara-
ca, ou surucucu, não 
vogam; tem de ser o 
da víbora colorida, 
bela, mortal. Um me-
nino foi beber água na 
mangueira do jardim 
e engoliu uma peque-
na coral. Ele mesmo 
não sabia que havia 
engolido a víbora, só 
sentia as dores no 
estômago. Os médicos 
abriram sua barriga 

para ver o que era: a coral estava lá, 
mas foi tarde.

Antônio Pankararé navegava 
com precisão nas veredas do Raso, 
todas iguais umas às outras. GPS 
não chega lá, pois não há torres de 
retransmissão. Não sei se Antônio 
está vivo. Se não estiver, leve outro. 
Ele era, ou é, filho do pajé, nascido 
e criado no Raso. Bom cozinheiro. 
Além de pedir licença à Funai, quan-

do chegar apresente-se ao cacique, 
que é quem manda no pedaço, e 
peça a ele autorização para ficar. So-
mos invasores, como foram nossos 
ancestrais. 

Os índios são hospitaleiros. 
Tive notícia de que foram abertos 
poços e que a água, hoje, é farta e 
limpa. Mas faça de conta que não há 
água; leve-a, em quantidade que dê 
para entrar e sair. Pode haver um 
imprevisto, uma pane, um atoleiro, 
e a sede é fatal como as corais. Leve 
dois estepes. E cordas fortes para 
rebocar um carro atolado. Rodei pra 
lá e pra cá e não atolei, mas usei a 
tração. Se ficar na areia, diminua a 
pressão dos pneus até eles fazerem 
bochecha. Leve uma bomba elétrica, 
daquelas que se ligam no isqueiro 
do carro. E não vá num carro só: 
bastam dois, mas três é melhor.

Antes de ir você pode praticar 
um pouco nos areais de Praia Formo-
sa. As dunas estão ameaçando a rua 
à beira-mar. O vento sopra areia nos 
terraços das casas, por debaixo das 
portas, nas frestas das janelas, por 
entre as telhas, nas camas, nas pane-
las. E na rua da frente. Todo dia atola 
carro. Todo dia; e de noite é pior, pois 
é mais difícil aparecer quem ajude a 
sair da areia. O poder público devia 
mandar um trator devolver o excesso 
de areia à praia, mas é difícil ver o 
poder público. A eleição passou.

P. S.: Não atolei no Raso, mas 
fiquei nas areias de Formosa, em 
frente à casa 620. Só saí porque os 
da casa e os vizinhos ajudaram. Os 
jovens gostam, é uma farra.

(Sitônio escreve terça, quinta e 
sábado)
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Do Raso à Formosa

Rádio Clube da Paraíba

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

O ipad e o vidro
quebrado

O sonho de Thiago, jovem advogado de 28 
anos, era comprar um iPad top de linha, para facili-
tar ainda mais os trabalhos forenses e sua atividade 
na advocacia. Comprou um modelo novo e estava 
bastante satisfeito até o dia que danificou o vidro 
da tela do seu minicomputador. Depois do ocorrido, 
o advogado Thiago entrou em contato com lojas da 
Apple em São Paulo para solicitar a troca da peça - 
dispondo-se ele mesmo a arcar com os custos. Ao 
ter o pedido negado pela empresa, sob o argumen-
to de não prestar o serviço no país, resolveu entrar 
na Justiça.

Quando foi citada, a Apple ofereceu como 
alternativa ao consumidor que entregasse o seu 
iPad quebrado, comprado em dezembro de 2012 
por R$ 1.499, e pagasse mais R$ 825 por um novo 
aparelho. A alegação foi de que o dano havia sido 
causado por “mau uso” do proprietário, o que tira-
va o direito à garantia de troca gratuita do produto 
-argumentação acatada pela Justiça de 1º grau. O 
advogado Thiago ponderou:

- Eu encontrei na cidade lojas não autorizadas, 
que ofereciam a substituição do vidro por peças 
originais importadas. Como podem, então, as pró-
prias lojas oficiais da Apple não realizarem esse 
serviço? - questionou.

Representado por seu advogado, o consu-
midor/advogado recorreu à Turma Recursal do 
TJ-SP, dizendo que reconhecia a responsabilidade 
pelo dano e não solicitava a troca do produto pela 
garantia, mas a reposição cobrada do vidro dani-
ficado, conforme garantido pelo CDC. Com base 
nessa argumentação, a Justiça deu razão ao con-
sumidor. Segundo o texto da decisão final, “nada 
justifica a negativa da empresa recorrida. Se ela 
vende os produtos no Brasil, e o faz em enorme 
quantidade, deve atender ao que dispõe o artigo 
32 do CDC e manter, sim, peças de reposição em 
oferta, para eventual necessidade de conserto ou 
troca”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo determi-
nou, pois, o conserto da peça ou substituição do 
aparelho pela companhia, e condenou a Apple a 
pagar R$ 2.500 por danos morais ao consumidor, 
em decisão tomada no final de outubro. A decisão 
foi baseada no artigo 32 do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), que estabelece que “fabricantes 
e importadores deverão assegurar a oferta de com-
ponentes e peças de reposição enquanto não cessar 
a fabricação ou importação do produto”. 

Até então não constava - no TJ-SP - registro 
de outras decisões baseadas nessa argumentação. 
Virou, assim, jurisprudência. O que havia eram 
decisões sobre outros fabricantes, a exemplo da 
Sony, Panasonic etc. É dever de quem fabrica ou 
comercializa produtos manter o serviço de troca 
ou reposição, e isso vale para quaisquer produtos 
vendidos em território nacional. Os consumidores 
brasileiros precisam saber disso.

 
WhatsApp na Justiça

Desconfiada de traição conjugal, uma mulher 
entrou na Justiça de Santa Catarina tentando obri-
gar o marido a mostrar as mensagens do WhatsA-
pp. O caso inusitado apareceu no plantão de fim de 
semana da 4ª Vara Criminal de Florianópolis -SC. 
O processo é de violência doméstica e corre em 
segredo de Justiça. Consta do processo que houve 
uma discussão com agressões, por parte do marido, 
porque a mulher queria saber com quem ele estava 
falando nas mensagens do celular.

Atualmente, o WhatsApp tem mais de 600 
milhões de usuários em todo o mundo, o sufi-
ciente para ser protagonista de muitas brigas. 
Na Itália, por exemplo, o aplicativo é citado em 
40% das provas de infidelidade, em processos de 
divórcio e adultério. Os dados são da Associação 
Italiana de Advogados Matrimoniais. WhatsA-
pp Messenger é uma aplicação multiplataforma 
de mensagens instantâneas para smartphones. 
A empresa com o mesmo nome foi fundada em 
2009 por Brian Acton e Jan Koum, ambos vete-
ranos do Yahoo! e está sediada em Santa Clara, 
Califórnia (EUA). 

No dia 19 de fevereiro de 2014, o Facebook 
adquiriu a empresa pelo montante de 16 bilhões de 
dólares. Acredita-se que, com a disseminação des-
sas redes, aumente o trabalho do Judiciário. Mas, 
acredita-se, que esse juiz não irá “meter a colher” 
nessa briga de marido e mulher. Só a aplicação da 
Lei Maria da Penha.

Os índios são 
hospitaleiros. 
Tive notícia 
de que foram 
abertos poços 
e que a água, 
hoje, é farta 
e limpa
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A história contemporânea informa que o primeiro brasilei-
ro a usar um microfone foi o Presidente da República Epitácio 
Lindolfo da Silva Pessoa, nas comemorações do centenário da 
Independência do Brasil, em 1922.   Suas palavras chegaram 
claras e fluentes às capitais do Brasil, que dispunham de sinais 
acústicos. Nesse ano, apenas, cidades do sul e a nordestina Re-
cife tiveram o privilégio de ouvir a transmissão das solenidades 
realizadas no Rio de Janeiro.

O serviço de telefonia na Paraíba teve início no ano de 
1930, por iniciativa do rádio técnico José Monteiro, que instalou 
um receptor na Praça Comendador Felizardo Toscano, para 
que os aliados com o Presidente João Pessoa acompanhassem o 
desenrolar da guerra de Princesa.

Em torno do aparelho de transmissão, ao ouvir o toque da 
sirene, colocada no logradouro, onde às quintas-feiras e do-
mingos havia a retreta animada pelas bandas da Polícia Militar 
(a preferida) e a do 22º Batalhão de Caçadores. Nessa hora “a 
cidade se assemelhava a um formigueiro de onde saiam grupos 
para ouvir o noticiário, no centro da cidade”, segundo o historia-
dor Celso Mariz.

Os afinados com a situação e os adversários se reuniram 
em torno da “caixa que fala” para se certificarem sobre as  notí-
cias da luta que se travava, em 1930,  no insubordinado reduto 
paraibano.

Outro movimento de interesse público dizia respeito à 
vitória da Revolução de 30, que atraía para suas demarches a 
Paraíba, que pertencia à triarquia triunfal de Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul. Nesses momentos a capital vibrava com o 
sucesso que era de todos os paraibanos, enquanto chorava o 
sacrifício do Presidente João Pessoa.   

À noite os ouvintes captavam, também, na PRA-8 do Recife, 
as informações “quentes”  sobre a formação do Governo Provi-
sório, registrado nas páginas de A União, com muito júbilo.

Colaboraram para intensificar a radiofonia na Paraíba, 
naquela época, os amigos Olegário de Luna Freire, Pedro Jaime, 
Ismael Jorge, Claudio Lemos, Walfredo Rodrigues, Oliver von 
Shostern e Ariel  Farias (sênior). 

No início, a Rádio Clube da Paraíba instalou-se na Ave-
nida Gouveia Nobrega, no Roger, em uma casa alugada pela 
municipalidade que, na época tinha no comando da Prefeitu-
ra, José de Borja Peregrino. As instalações abrigavam mate-
rial inflamável (discos, papel, fitas) que foram atingidos por 
um incêndio espontâneo. Do sinistro pouco se salvou, além 
do piano. 

Contudo o ânimo de José Olinto da Cunha Pedrosa e de seu 
irmão hemiplégico, Rosil (em cadeira de rodas) não se abate-
ram.  Decididos a ajudar a organização  falida, percorreram o 
comércio local na intenção de angariar donativos financeiros  
para não deixar o sonho morrer... Nessa empreitada contaram, 

também, com o auxilio moral de Francisco de Salles, em publi-
cações nos diários da capital, em prol do renascimento da Rádio 
Clube.  Diogenes Caldas, Leonis Peixoto, Ariosvaldo Espinola e a 
professora Hortense Peixe foram decisivos para a retomada da 
Rádio Clube.

A nova residência, adquirida sabe Deus com quanto esfor-
ço, vizinha a de José Monteiro era tão pequena, que os ensaios 
dos scripts  se faziam em sua moradia.  No rol dos cantores 
integrado,  em sua maioria,  por amadores e as cantoras recru-
tadas na “melhor sociedade”, davam seu lírico recado. O elenco 
formava-se com Jorge Tavares, Seunat Silva, Milton Fagundes, 
Ivone Peixoto, Judite Pessoa, Anita Ribeiro, Horácio Polari, Dias 
Pinto, Jaime Bezerra e Jota Monteiro que, nos anos 50, atuava 
na PRI-4 e encantava com suas canções nostálgicas, na Hora 
da Saudade, um programa do agrado de José Américo e de sua 
esposa Alice Almeida.  Pela contribuição musical não recebiam 
o menor cachê.

Vencendo dificuldades a Rádio Clube foi se firmando. Em 
1933, Getúlio Vargas pisou o solo paraibano para inaugurar o 
monumento ao presidente João Pessoa, na praça que leva seu 
nome. Para falar às multidões foi tomado, por empréstimo, a 
Rádio Clube de Pernambuco (PRA-8) um alto-falante, que, pelas 
ondas artesianas,  sua voz chegou a Campina Grande. 

Ao visitar o Parque Arruda Câmara (Bica) o presidente 
conheceu nosso pequeno zoo, alojado numa reserva ecológica 
de árvores nativas que deixou o visitante impressionado com 
a variedade e os bons cuidados do administrador do jardim 
público. 

A Rádio Clube tinha uma função pedagógica, além da 
exibição vocal, nas belas   composições musicais.  Dirigido às 
crianças foram criados quadros educativos e para os adultos, 
curso de inglês sob a responsabilidade do professor Geraldo 
von Sohsten. 

O diretor Francisco Sales, objetivando valorizar o en-
sino, convidou o mestre da Língua Portuguesa, Sizenando 
Costa e outros professores de igual valor para ocuparem 
um espaço na programação, com palestras sobre assuntos 
didáticos.   Foram ouvintes das aludidas aulas, as alunas 
Edna Galvão, Iva Morais, Elaine Pinto, Dalva Gondim, Mar-
luce Pessoa, Aida e Helena Furtado, todas dos mais castiços 
clãs paraibanos. 

Apesar de todo empenho em levar divertimento e instru-
ção à sociedade  A União de 23 de janeiro de 1935, publicou 
na pag  8: “O Rádio Clube é uma experiência que deve sair de 
suas modestas audições folclóricas. Precisa ampliar-se em 
extensão e objetivos. Assim ele se tornará uma grande ins-
tituição paraibana, talvez a maior força de nosso problema 
educativo.”

Até a próxima semana.

FAROLITO Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com
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Roteiro

Música

Em carreira solo, cantor Pablo Scobá lançará 
o seu novo CD ‘Pablo Scobá Dub Fik de bom’ Mestrado em Jornalismo da UFPB 

lança revista acadêmica

O Mestrado Profissional em Jornalismo da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB) acaba de dar mais 
um grande passo rumo à sua consolidação. O progra-
ma lançou recentemente o primeiro número da “Ânco-
ra – Revista Latino-Americana de Jornalismo”. 

Com nível elevadíssimo e publicações de douto-
res e doutorandos, a revista eletrônica tem o objetivo 
de fomentar a produção acadêmico-científica na área 
do jornalismo e suas interfaces no campo comuni-
cacional e em áreas afins. Seu foco de abordagem te-
mática está direcionado para publicações de artigos, 
relatos profissionais, artigos-resenha e entrevistas 
que retratem, de forma transdisciplinar, os ambien-
tes, processos, linguagens, tecnologias, produtos e 
processos do jornalismo. 

O primeiro número da “Âncora” conta com arti-
gos de pesquisadores renomados da UFPB, a exemplo 
de Pedro Nunes, Pedro Benevides, Olga Tavares e 
Fernando Firmino, além de textos de pesquisadores 
de outras universidades, a exemplo de Denis Renó, da 
Universidade Estadual Paulista – Unesp.

A revista tem como eixo principal, as transforma-
ções vivenciadas pelos profissionais do jornalismo e 
pelo público consumidor de notícia com as constantes 
inovações tecnológicas que fervilham na atualidade. 

Como explicam os editores da publicação, os 
professores Pedro Nunes e David Campos Fernandes: 
“Em sua edição inaugural, Âncora cumpre o desafio 
acadêmico de refletir acerca das complexidades do 
jornalismo digital em tempos marcados pela mo-
dernidade líquida, com suas dinâmicas próprias, 
interfaces e paradoxos. Esse é, então, o veio central 
de abordagem transdisciplinar da presente edição, 
expresso através de vozes teórico-metodológicas pre-
sentes em artigos e análises de práticas jornalísticas 
que integram as seções denominadas Eixo Temático, 
Entrevista e Pauta Livre”. 

Com quase dois anos de existência, prestes a formar 
a primeira turma e abrindo as portas para a terceira 
turma, o Mestrado Profissional em Jornalismo da UFPB 
já havia dado um grande passo na caminhada para se 
tornar um importante polo produtor e divulgador de 
pesquisa científica com o lançamento, no ano passado, 
do livro “Mídia, tecnologia e linguagem jornalística”. 

A edição da revista Âncora consolida esse proces-
so e abre mais ainda, para o mestrado, um vasto hori-
zonte no qual se pode vislumbrar um futuro vigoroso 
no que diz respeito ao compartilhamento do conheci-
mento científico-acadêmico.  

Quem quiser conferir a página da revista Âncora 
é só acessar o link http://periodicos.ufpb.br/ojs/in-
dex.php/ancora. 

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com
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Lucas Duarte
Especial para a União

Uma Noite no Museu 3 - 
o Segredo da tumba 

O segurança Larry Daley (Ben Stiller) segue com seu inusi-
tado trabalho no Museu de História Natural de Nova York. Deter-
minado dia, descobre que a peça que faz os objetos do museu 
ganharem vida está sofrendo um processo de danificação. Com 
isso, todos dos amigos de Larry correm o risco de não ganharem 
mais vida. Para tentar salvar a turma, ele vai para Londres pedir 
a orientação do faraó (Ben Kingsley) que está em exposição no 
museu local.

Na produção as peças expostas no museu ganham vida 

Cristovão tadeu

O inquieto Pablo Scobá reinventa a sua música experimentando as novas possibilidades 

Comemorando 20 anos de car-
reira, o cantor Pablo Scobá vai lançar 
em breve o seu mais recente trabalho, 
o seu mais novo CD na contramão do 
mercado atual. Para isto Scobá se posi-
ciona de maneira firme em relação às 
tecnologias que o mercado apresenta.

Procurando novos horizontes em 
sua música o cantor buscou pesquisar 
a cultura reggae em São Luiz-MA, onde 
toca e interage com diversos músicos 
desta localidade e de outros países, por 
exemplo: Elixir Tafari, grupo formado 
por dois irmãos colombianos. A partir 
daí, seu trabalho solo desponta como 
Pablo Scobá Dub realizando shows na 
Paraíba, Pernambuco, interpretando 
suas próprias composições agora no 
estilo ‘Dub’. 

Em fase de preparação para lançar 
o CD ‘Pablo Scobá Dub Fik de bom’ em 
meados de julho de 2015 que terá a 
participação de artistas já consagrados 
do Dub, Reggae, DanceHall no Brasil 
ex: Buguinha Dub de-PE na faixa ‘Bota 
o Teu’e Jimmmy Luv-SP na faixa ‘Posi-
tividade’ além de Jacob Bruno-DF, SH 
Torres e Preto Alisson-PB da família 
Abiarap na faixa ‘Aumenta o Volume’ 
gravada em dezembro de 2014.

No ano de 2009 Pablo Scobá 
seguiu uma nova trilha musical e 
passou a trabalhar em carreira solo, 
produzindo suas músicas com Dj 
Efex, Dj Til Dal batidas eletrônicas 
fazendo seu primeiro show solo no 
‘1º Encontro Nordestino de Hip Hop 

Paraibano’, desde então o cantor rap 
vem trabalhando em suas músicas nas 
produções eletrônicas independente.
Como principais destaques de suas 
apresentações solo, destaca o show rea-
lizado no 6° Campeonato de Surf Nu na 
cidade de Conde, Litoral Sul da Paraíba. 
Em setembro do mesmo ano, promoveu 

um evento chamado ‘Conexão Nordeste 
Independente’, onde reuniu artistas de 
Pernambuco, São Luís-MA e Paraíba no 
palco da Casa de Musicultura no Centro 
Histórico de João Pessoa onde celebrou 
seu novo trabalho junto com artistas 
que já estão na ativa com a cultura Dub, 
sound system.

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
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Resistência cultural
Foto: Ivomar Gomes

Escola Especial de Música Juarez 
Johnson inicia hoje o ano letivo 

Projeto pioneiro no Nordeste, a Escola Especial de Música 
Juarez Johnson abre hoje o primeiro período letivo de 2015. As 
matrículas poderão ser realizadas também hoje, pelos pais dos 
alunos, para as aulas de violino, violoncelo e piano, com turmas  
às terças e quintas nos turnos da manhã e tarde, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, rampa 2.  

Atualmente com 35 alunos matriculados e uma exten-
sa lista de espera, a EEMJJ é referência no desenvolvimento 
de atividades artístico-culturais e atendimento a portadores 
de necessidades especiais pela abordagem individual que 
adota. Com idades que variam dos 5 aos 30 anos, o público 
alvo são crianças com idade a partir de um ano e jovens 
que possuam deficiências como síndrome de down, paralisia 
cerebral, autismo, paraplegia, deficiência visual, hidrocefalia, 
nanismo, mutismo, mielomeningocele, elefantíase, síndrome de 
Asperger e síndrome de William. 

De acordo com o diretor da unidade cultural, Leonnardo 
Limongi, não há um limite de idade para participar das ativida-
des. A principal estratégia de atuação da Escola Especial de 
Música Juarez Johnson é desenvolver, socializar, harmonizar, 
interagir as crianças com a  sociedade. Por meio da educação 
musical, as crianças desenvolvem suas aptidões para a arte, o 
que contribui para melhoria do ensino e aprendizagem. 

Sobre a escola
Equipamento da Fundação Espaço Cultural da Paraíba 

(Funesc), a EEMJJ foi fundada no dia 25 de outubro de 2009 
e caracteriza-se por seu pioneirismo, uma vez que é a primeira 
Escola Especial de Música do Brasil voltada exclusivamente 
para alunos portadores de necessidades especiais. A unidade 
tem como objetivo primordial a atenção integral à pessoa com 
deficiência por meio do ensino da música. 

Lucas Duarte
Especial para A União

Ativistas do Movimento Cultural 
de João Pessoa desenvolve-
ram uma ação denominada 
de ‘Ocupa Pavilhão’ durante 
toda a tarde e início da noite 
deste domingo (1º) com uma 
programação ampla e diver-
sificada de diferentes expres-

sões artísticas a exemplo de dança, ciranda e 
cultura popular. A atividade reuniu familia-
res, amigos, fotógrafos.

No local muitas toalhas, cestas com 
lanche e bolo, isopor com sucos e cervejinhas 
e a bola colorida pra criançada. De acordo 
com os ocupantes, a intenção foi alertar o 
poder público para reabrir o local que há 
anos fez história e hoje está fechado. Por isso, 
por vontade de ver o Centro na ativa nova-
mente e com pessoas circulando pelas ruas 
e praças, fizeram um movimento cultural e 
político, de todos e para todos.

Em entrevista a reportagem, Fábio 
Inocêncio, um dos idealizadores da inicia-
tiva fez uma avaliação sobre a ação. “Minha 
avaliação é que foi muito positivo a neces-
sidade e sendo o povo de arte e cultura no 
Centro Histórico, fez perceber que as pessoas 
foram para Ação sabendo do que se tratava 
e questionando, conversando sobre outras 
ideias de ocupação, foi muito feliz. Espero 
que tenha sido um grande ponta pé para 
outras atividades e que tenhamos resultados 
positivo daqui em diante.”, disse.

Os projetos de revitalização estão sendo 
feitos sem diálogos com a sociedade e com 
as comunidades, além da enorme carência 
de eventos culturais em todo Centro Histó-
rico. Abandonado o Centro fica esvaziado e 
sobrevive pelos coletivos e espaços privados 
que acreditam na importância em manter 
aquele espaço pulsante, tanto ao dia quanto a 
noite, com shows, teatro, exposições, perfor-
mances, discotecagens, oficinas, culinária, 
vivências, projeção de filmes, etc.

Indignado, Marinho Bezerra, um dos ocu-

pantes, pede que o poder público dê mais aten-
ção ao local “O pavilhão do chá, é um espaço de 
formação de cultura e temos que dar vida ao 
local, não podemos esperar pelo poder público, 
queremos dar vida a um local histórico no qual 
a cultura está presente, eles não irão nos impe-
dir de colocar a cultura na rua”, finalizou.

História e vida
A Praça Venâncio Neiva ou Pavilhão 

do Chá, como é conhecido é um logradouro 

público da cidade de João Pessoa, capital 
da Paraíba. Construída pelo governador 
Francisco Camilo de Holanda em 1917, foi 
inaugurada às 17h do dia 21 de julho do 
mesmo ano. Situa-se ao lado do atual Palácio 
da Redenção. Originalmente foi destinada à 
prática da patinação, e era lá que um grande 
número de pessoas dedicava as tardes dos 
domingos e feriados a correr sobre os patins 
(o presidente João Pessoa demoliu depois o 
(Rinque de patinação, mandando erguer o 

pavilhão central, para o serviço dos chás das 
cinco, no estilo britânico). A partir daí, pas-
sou a chamar-se (Pavilhão do Chá), embora a 
praça — uma das mais expressivas da capital 
paraibana — tenha o nome oficial de Ve-
nâncio Neiva, outro governante do Estado. A 
praça constitui-se ainda em ponto de reunião 
de intelectuais e jovens namorados. Seus 
canteiros de plantas datam de sua inaugura-
ção, embora já tenham passado por algumas 
modificações importantes.

Teatrólogo Roberto Cartaxo é um dos maiores expoentes da direção teatral no Estado da Paraíba e possui larga experiência

Ativistas ocuparam o antigo Pavilhão do Chá 
para chamar a atenção das autoridades

Projeto tem por 
objetivo, 
desenvolver, 
harmonizar e 
interagir as 
crianças com 
a sociedade 
por meio da 
educação e do 
desenvolvimento 
da música

Artistas de várias expressões se juntaram durante a tarde do último domingo dialogando a revitalização de espaços históricos

Para o ano de 2015, estão previstas novas turmas de per-
cussão e musicalização infantil. “Em breve, teremos condições 
de oferecer musicografia em Braille”, revela Limongi, ainda sem 
previsão de uma agenda para as novas especialidades. 

Verdadeiro exemplo de cidadania e superação, o projeto 
tem contribuído para a inclusão social de crianças e adolescen-
tes que possuem algum tipo de deficiência mental. São pessoas 
que encontram, através da convivência com uma equipe capaci-
tada, a chance de superar obstáculos. 

O projeto da EEMJJ foi idealizado pelo ex-gestor da Funda-
ção, Maurício Burity e pela então coordenadora da unidade, Pa-
trícia Johnson, filha do violoncelista Juarez Johnson, patrono da 
escola, que  integrou a Orquestra Sinfônica da Paraíba e dirigiu o 
Theatro Santa Roza.

Método - Cada criança assiste a duas aulas por semana 
com atendimento individual ou em conjunto, dependendo da 
avaliação do professor responsável. O método permite que o 

professor conheça as dificuldades e aptidões do aluno  e assim  
possa desenvolver um trabalho que aproveite da melhor forma 
possível as potencialidades  da criança, aguçando os estímulos 
através de analogias com cores e números, e alcançando um re-
sultado promissor num menor espaço de tempo. Neste proces-
so, o acompanhamento dos pais dando continuidade ao trabalho 
é de fundamental importância no progresso da criança.

O conteúdo das aulas varia de acordo com o ritmo e 
percepção do aluno. Alguns têm contato com a teoria musical, 
mas o foco das aulas se concentra na prática, na realização da 
música. Além da música, os estudantes têm contato com outras 
linguagens artísticas como pintura e teatro, permitindo outras 
formas de expressão e comunicação.

O corpo docente é formado por cinco músicos que ensinam 
piano, violino e violoncelo. A equipe conta também com o supor-
te de profissionais especializados como psicólogo, terapeuta 
ocupacional, enfermeiro e fonoaudiólogo. 

Foto: Divulgação
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Entrega da nova redação 
marca os 122 anos de 
aniversário do jornal A União

Gastos escolares
 Preços dos produtos sobem mais que o dobro da inflação 

A inflação referente aos gastos 
escolares aumentou o dobro da varia-
ção geral de preços, informou ontem a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ape-
sar disso, a taxa registrada em janeiro 
foi menor que a do mesmo mês em 
2014. Enquanto o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) fechou o mês 
passado com variação de 1,51%, os 
gastos com material escolar, livros, 
transporte, cursos e lanchonetes che-
garam a 3,73%. Em janeiro do ano 
passado, o indicador somou 3,80%. A 
maior inflação foi registrada nos cur-
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sos formais, que incluem os Ensinos 
Fundamental, Médio e Elementar, 
com 6,29% em janeiro. A alta foi me-
nor que a registrada no ano anterior, 
de 6,62%. Os cursos não formais, de 
inglês e informática, também tiveram 
inflação menor, caindo de 2,82%, em 
janeiro do ano passado, para 1,79% 
no primeiro mês deste ano. O mes-
mo comportamento foi registrado no 
transporte escolar, que teve inflação 
de 4,35% no início do ano passado e 
de 3,28% este ano.

Todos os demais índices tive-
ram aumento da inflação. O material 
escolar registrou alta de 1,88%, con-
tra 0,90% do ano passado. Os livros 

didáticos ficaram com 1,81%, contra 
0,22% de janeiro de 2014. Os livros 
não didáticos também aumentaram 
(0,96%), enquanto, no início do ano 
passado, a inflação atingiu 0,12%.

O item bares e lanchonetes teve 
variação acima de 2014, com alta de 
1,30% no mês passado, 0,42 ponto 
percentual superior ao percentual 
de 0,88% registrado em 2014. Em 12 
meses, os gastos escolares acumulam 
alta de 9,39%, enquanto a inflação 
completa soma 6,87% no IPC da Fun-
dação Getúlio Vargas. O item bares e 
lanchonetes teve a maior variação to-
tal, de 11,17%, e os livros didáticos, a 
menor em 12 meses: 3,28%.

Livros, cadernos e apostilas en-
chem as mochilas dos estudantes, e 
o peso carregado por eles, preocupa 
pais e especialistas. Usar o modelo 
adequado de mochila, carregá-la de 
forma correta e eliminar itens des-
necessários são algumas das opções 
que podem amenizar o problema. Há 
escolas que oferecem armários para 
o aluno guardar o material.

A Academia Americana de Pe-
diatria considera que o ideal é que a 
mochila tenha entre 10% e 20% do 
peso corporal do estudante. Há estu-
dos que apontam que o ideal é que o 
peso da mochila não exceda 10% do 

peso corporal. Má postura, dores e 
problemas de locomoção são alguns 
dos problemas que o excesso de peso 
pode causar, de acordo com a cartilha 
feita em parceria pela Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumatologia 
(Sbot) e o Proteste.

Ao escolher uma mochila, é im-
portante que ela não pese mais que 
meio quilo quando vazia. O ideal é 
que seja de duas tiras, pois as de uma 
tira não distribuem o peso uniforme-
mente nos ombros. O estudante deve 
tensionar as tiras para que a mochila 
fique bem junto ao corpo e aproxima-
damente cinco centímetros acima da 
linha da cintura. As alças devem ser 
acolchoadas, reguláveis e com largu-
ra mínima de 4 centímetros na altura 

dos ombros. Tiras estreitas podem 
causar compressão nos ombros e 
restringir a circulação. É interessante 
também concentrar os objetos mais 
pesados no centro da mochila e mais 
próximos das costas.

Ele alerta que os pais devem ve-
rificar o material para conferir se não 
estão carregando objetos desneces-
sários. Também é preciso ter cuidado 
com o uso da mochila de rodinhas. 
A alça do carrinho deve estar a uma 
altura apropriada às costas retas ao 
puxá-la. A cartilha do Proteste e Sbot 
alerta que para que essa seja uma al-
ternativa melhor, as escolas devem 
adotar rampas e elevadores para 
evitar que as crianças tenham que le-
vantar a mochila nas escadas.

Peso de mochilas preocupa ortopedistas

Com o início das aulas, os 
estudantes deparam com a 
tentação dos lanches fritos, sal-
gadinhos e doces vendidos nas 
cantinas de algumas escolas. 
Há colégios que proíbem a ven-
da desses alimentos, mas onde 
ainda é permitido a orientação 
aos pais é que os lanches pre-
parados em casa podem ser a 
saída para manter a alimenta-
ção saudável de crianças e ado-
lescentes.

A nutricionista e professo-
ra do Departamento de Nutri-
ção da Universidade de Brasília 
Raquel Botelho dá dicas aos 
pais sobre os alimentos que 
devem ser evitados e o que é 
recomendável para o lanche. 
Na lista do que deve ser evi-
tado estão os alimentos ricos 
em açúcares, gordura e sódio, 
como biscoitos recheados, do-
ces, refrigerantes e salgadi-
nhos industrializados. 

Item comum na lancheira 
das crianças, os sucos de caixi-
nha também não são uma boa 
opção, pois podem ter mais 
açúcar que os refrigerantes. 
Eles podem ser substituídos 
por água de coco e sucos na-
turais.

As frutas são boas alterna-
tivas para levar à escola. Além 
da fruta, é interessante incluir 
comidas que garantam ener-
gia, como sanduíches naturais, 
pão e torradas com queijo ma-
gro, geleia ou requeijão. Com a 
correria do dia a dia, o comum é 
que os pais não tenham tempo 
para preparar lanches, e o mais 
prático é recorrer aos industria-
lizados. Nesse caso, a nutricio-
nistas ressalta que é importante 
procurar produtos naturais, su-
cos e geleias sem açúcar, biscoi-
tos integrais e ficar atento aos 
rótulos para verificar a quanti-
dade de açúcar e gordura.

Os pais que mantêm con-
ta na cantina, ou compram ti-
ckets mensalmente, podem se 
informar sobre o que é vendi-
do para orientar os filhos no 
consumo e até combinar o que 
será fornecido ao estudante.

Para ajudar a quebrar a 
resistência ao consumo de ali-
mentos saudáveis, a nutricio-
nista Raquel Botelho sugere 
que os pais negociem com os 
filhos um dia da semana para 
que levem o que quiserem 
para a escola ou comprem lan-
che na cantina. 

Nutricionista dá boas dicas
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Nova redação marca os 122 anos
Jornal a União

História

Espaço com inovações 
arquitetônica e tecnológica 
foi inaugurado ontem

O jornal A União co-
memorou ontem 122 anos 
de fundação com a entrega 
à equipe de jornalistas (re-
pórteres, editores, diagra-
madores, revisores, entre 
outros profissionais) de 
uma nova redação. As no-
vas instalações têm projeto 
arquitetônico compatível 
com necessidades contem-
porâneas, a exemplo de 
acessibilidade e susten-
tabilidade, permitindo o 
aproveitamento da luz na-
tural e com climatização 
adequada, entre outros 
itens que geram conforto e 
ampliam o melhor aprovei-
tamento do espaço.  

Em seu discurso, a su-
perintendente Albiege Fer-
nandes agradeceu a todos o 
esforço empreendido para 
que tudo ficasse pronto 
justamente na data de fun-
dação do jornal mais antigo 
do Estado, 2 de fevereiro.

Compromisso
Ela destacou a quali-

dade crescente dos con-
teúdos que o jornal leva 
diariamente à coletividade, 
ressaltou o compromisso 
da equipe, não só do jornal, 
mas também da gráfica e 
dos demais setores da ad-
ministração que integram a 
empresa, e reafirmou a sa-
tisfação em fazer parte do 
processo de melhoria das 
condições de trabalho da 
equipe. Em seguida, o di-
retor técnico e editor geral 
Walter Galvão, o diretor de 
operações Gilson Renato 
e o diretor administrativo 
Murilo Padilha falaram so-
bre os avanços e novidades 
do jornal em 2015.

Gilson Renato lembrou 
que além da requalificação 
do espaço de produção de 
notícias, com a nova reda-
ção, também acontecem 
investimentos no parque 
gráfico, com melhorias na 
impressora que vão possi-
bilitar em pouco tempo a 
impressão em cores de to-
das as páginas do jornal, a 
exemplo do que aconteceu 
com os cadernos especiais 
divulgados domingo, todos 
em cores. 

A nova redação de A 
União foi projetada pela 
técnica em Edificações Jés-
sica Árisla, com novas solu-
ções arquitetônicas e tec-
nológicas para qualificar 
a produção dos jornalistas 
e técnicos que integram o 
jornal, um dos mais tradi-
cionais órgãos de imprensa 
do Brasil. Com isso, o jornal 
mais antigo em circulação 
do Estado que se renova. 

Em pouco 
tempo, o veículo 
vai oferecer 
aos leitores 
todas as 
páginas em 
cores; processo 
de melhoria 
continua em 2015

Lucas Duarte                            
Especial para A União

A superintendente 
Albiege Fernandes 
fez agradecimentos 
e ressaltou o 
compromisso de 
todos os 
servidores com a 
qualidade 
crescente do 
conteúdo de a 
União

Teresa Duarte, colunista, e Evandro Pereira, fotógrafo, emocionados Estagiários se integraram ao clima de confraternização e ao momento histórico do veículo

O entusiasmo tomou conta dos funcionários no  momento de cantar os  parabéns para o jornal mais antigo do  Estado, momento também de inauguração da nova redação

Diretor de 
Operações, 

Gilson Renato 
destacou 

investimentos 
feitos no parque 

gráfico 

FotoS: Edson Matos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis e lubrificantes, de acordo com a  
Tomada de Preços  nº  00001/2015.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA – POSTO  PRESIDENTE, 

CNPJ Nº 09.382.946/0001-34 no Lote 02 – para entrega na Cidade de Campina Grande. 
OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes ao 

município, aos locados ou a disposição.   
VALOR  GLOBAL: R$ 147.300,00  (cento e quarenta e sete mil e trezentos reais) no Lote 02 – 

para entrega na Cidade de Campina Grande. 
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

 Aguiar - PB,  02  de Fevereiro  de 2015
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis e lubrificantes, de acordo com a  

Tomada de Preços  nº  00001/2015. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: RENATA MONTEIRO DE LACERDA - POSTO AR –CNPJ Nº 07.598.119/0001-57 

no Lote 01 – para entrega na Cidade de Aguiar. 
OBJETO:  Aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes ao 

município, aos locados ou a disposição.   
VALOR  GLOBAL: R$ 422.000,00  (quatrocentos e vinte e dois mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 02 de Fevereiro de 2015
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis e lubrificantes, de acordo com a  

Tomada de Preços  nº  00001/2015. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: JOSÉ CLÁUDIO BATISTA BEZERRA – CLÁUDIO MOTOS –CNPJ Nº 

07.468.837/0001-09 no Lote 01 – para entrega na Cidade de Aguiar. 
OBJETO:  Aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes ao 

município, aos locados ou a disposição.   
VALOR  GLOBAL: R$ 48.376,00  (quarenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 02  de Fevereiro  de 2015
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

02 de Fevereiro de 2015
PROCESSO Nº 002/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2015 (para registro de preço)
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO MANUEN-

CAO, FUNCIONAMENTO E CONSUMO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
MEDONCA E MENEZES LTDA. ME.
312.800,00(Trezentos e Doze Mil, Oitocentos Reais)
POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA EPP
240.000,00(Duzentos e Quarenta Mil Reais)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO MANUENCAO, 

FUNCIONAMENTO E CONSUMO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 552.800,00(Qui-
nhentos e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos Reais), correndo a despesa à seguinte Função Progra-
mática 3.3.90.30 -  MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 01/02/2016
SIGNATÁRIOS

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB
MEDONCA E MENEZES LTDA. ME. Pela Contratada

POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA EPP Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

02 de Fevereiro de 2015
PROCESSO Nº 003/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015 (para registro de preço)
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PROVER O 

SETOR DE MERENDA ESCOLAR, BRASIL ALFABETIZADOS E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, 
DESTE MUNICIPIO. 

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba.
- C MENDES FEITOSA com o valor de R$ 313.071,00 (Trezentos e Treze Mil e Setenta e Um 

Reais);
- EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME com o valor de R$ 235.132,00 (Duzentos e Trinta e 

Cinco Mil e Cento e Trinta e Dois Reais). 
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de 548.203,00 (Qui-

nhentos e Quarenta e Oito Mil e Duzentos e Três Reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura, até 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB
C MENDES FEITOSA. Pela Contratada

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

02 de Fevereiro de 2015
PROCESSO Nº 004/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0003/2015 (para registro de preço)
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO 

CONNSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba.
- C MENDES FEITOSA com o valor de R$ 35.817,50 (Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Dezessete 

Reais e Cinquenta Centavos);
- EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME com o valor de R$ 61.699,20 (Sessenta e Um Mil,  

Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos);RECURSOS: Importa o presente instrumento 
no valor global da licitação de 97.516,70 (Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e 
Setenta Centavos)., correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura, até 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB
C MENDES FEITOSA. Pela Contratada

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

02 de Fevereiro de 2015
PROCESSO Nº 005/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2015
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES 

DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba.
LUZIA DE AQUINO FERREIRA
289.195,00(Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS 

DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO., subordinados 
a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 289.195,00(Du-
zentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.30 -  MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB
LUZIA DE AQUINO FERREIRA  Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

02 de Fevereiro de 2015
PROCESSO Nº 06/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2015
INSTRUMENTO: Contrato para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE: SOM, 

PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, SERVICOS DE SEGURANCA, SHOW PIROTEC-
NICO, E ORNAMENTACAO DE EVENTOS, DESTINADOS  A REALIZACAO DOS EVENTOS DO 
ANO EM CURSO..

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA
205.520,00(Duzentos e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte Reais)
OBJETO: Contrato para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE: SOM, PALCO, 

GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, SERVICOS DE SEGURANCA, SHOW PIROTECNICO, E 
ORNAMENTACAO DE EVENTOS, DESTINADOS  A REALIZACAO DOS EVENTOS DO ANO EM 
CURSO., subordinados a SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 205.520,00(Du-
zentos e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB
ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

02 de Fevereiro de 2015
PROCESSO Nº 07/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Contratação de Pessoa  Física  ou Jurídica para: Acompanhamen-

to de Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse e apoio quanto ao levantamento 
de arrecadação de tributos municipais e outros, junto aos órgãos competentes..

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
F. LEITE DA SILVA - ME.
26.400,00(Vinte e Seis Mil, Quatrocentos Reais)
OBJETO: Contrato para Contratação de Pessoa  Física  ou Jurídica para: Acompanhamento 

de Prestação de Contas de Convenios e Contratos de Repasse e apoio quanto ao levantamento 
de arrecadação de tributos municipais e outros, junto aos orgaos competentes., subordinados a 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 26.400,00(Vinte 
e Seis Mil, Quatrocentos Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 01/02/2016
SIGNATÁRIOS

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB
F. LEITE DA SILVA - ME. Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2015
A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comu-

nicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2015, no dia 20 de Fevereiro 
de 2015 às 14:00 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, E OLEO 
LUBRIFICANTES, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os inte-
ressados poderão retirar o Edital na sede da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB,02 de Fevereiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00003/2015, para aquisição de dois veículos, atendendo a 
Secretaria de Saúde e Meio Ambiente e ADJUDICO o seu objeto a empresa  CAVALCANTI  PRIMO 
VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 09.127.069/0001-55 com proposta no valor global de R$ 89.000,00 
(oitenta e nove mil reais).

Aguiar - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Concorrência nº. 001/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de 

escola com 12 salas de aula – Padrão FNDE
Tópico Final: A vista do exposto, acolho a fundamentação deduzida pela Comissão Permanente 

de Licitação, e considerando o que consta dos presentes autos, recebo os recursos administrativos, 
dada a sua tempestividade e, no mérito, julgo-os IMPROCEDENTES, ratificando-se a INABILITAÇÃO 
das empresas: AMPLA – Consultoria, Projetos, Obras e Serviços Ltda – EPP, Cedro Engenharia Ltda, 
Construtora e serviços de limpeza CRC Ltda, Gopan Construções Eireli – EPP., e HABILITAÇÃO da 
empresa: R.T.S. Pereira Construções e Serviços Eirelli – EPP. A decisão encontra-se no processo 
a disposição dos interessados.

Congo – PB, 02 de fevereiro de 2015
Romualdo Antonio Quirino de Sousa

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
Concorrência nº. 001/2014
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal do Congo, após transcorridos os 

prazos legais e julgados recursos administrativos impetrados, tendo sido declarados pela Autoridade 
Superior, como Improcedentes, TORNA PÚBLICO aos licitantes interessados, que fica marcado o dia 
06 de fevereiro de 2015, às 09:00hs a abertura das propostas de preços dos licitantes habilitados, 
a decisão da CPL e a ratificação da Autoridade Superior, encontram-se apensadas nos autos do 
processo com vista franqueada aos licitantes interessados.

Congo – PB, 02 de fevereiro de 2015
Jario Thaygo dos Santos Farias

Prefeitura Municipal de Santa Helena
08764284/0001-02

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0002/2015 ( PARA REGISTRO DE PREÇOS)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000003/2015
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para prover o setor de merenda escolar, Brasil alfa-

betizado e demais programas sociais. 
Vencedores: 
- C MENDES FEITOSA com o valor de R$ 313.071,00 (Trezentos e Treze Mil e Setenta e Um 

Reais);
- EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME com o valor de R$ 235.132,00 (Duzentos e Trinta e 

Cinco Mil e Cento e Trinta e Dois Reais);
, perfazendo o Valor Global de 548.203,00 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil e Duzentos e 

Três Reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

02 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
CNPJ (MF) Nº. 08764284000102

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 002/2015, referente a 

Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 01/2015 (para registro 
de preços) de 12 de Janeiro de 2015, com abertura para 26 de Janeiro de 2015, às 08:00 horas, 
na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO 
JOSE VITORIANO Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que 
foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a 
desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) 
Empresa(s): MEDONCA E MENEZES LTDA. ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 08.170.633/0001-50, 
e INSC. EST. nº. 16.151.645-9, estabelecida à Rua Antonio Soares,S/N - Centro, Santa Helena, 
Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 312.800,00(Trezentos e Doze Mil, Oitocentos 
Reais), POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.307.441/0001-82, 
e INSC. EST. nº. 16.195.562-2, estabelecida à Av Pedro Moreno Gondin,1040 - dos Remédios, 
Cajazeiras, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 240.000,00(Duzentos e Quarenta 
Mil Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos 
do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA - PB, 02 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

Prefeitura Municipal de Santa Helena
08764284/0001-02

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0003/2015 ( para registro de preço)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00004/2015
Objeto: Aquisição de material de limpeza destinado ao consumo das secretarias deste município.
Vencedores: 
- C MENDES FEITOSA com o valor de R$ 35.817,50 (Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Dezessete 

Reais e Cinquenta Centavos);
- EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME com o valor de R$ 61.699,20 (Sessenta e Um Mil,  

Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos);
, perfazendo o Valor Global de 97.516,70 (Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais 

e Setenta Centavos).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 005/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 04/2015 de 12 de 
Janeiro de 2015, com abertura para 26 de Janeiro de 2015, às 11:00 horas, na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) 
Empresa(s): LUZIA DE AQUINO FERREIRA, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.198.693/0001-79, e INSC. 
EST. nº. 16.105.434-0, estabelecida à Rua Joao Rodrigues Alves ,36 - Centro, Cajazeiras, Estado 
da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 289.195,00(Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e 
Noventa e Cinco Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, 
nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA - PB, 02 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 06/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 05/2015 de 14 de 
Janeiro de 2015, com abertura para 28 de Janeiro de 2015, às 08:00 horas, na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) 
Empresa(s): ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 
07.830.603/0001-60, estabelecida à Rua Antonio Mor eira de Oliveira,21 - Vila Bancaria, Lavras 
da Mangabeira, Estado do Ceará,cujo valor da proposta é de R$ 205.520,00(Duzentos e Cinco 
Mil, Quinhentos e Vinte Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do 
contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA - PB, 02 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 07/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 06/2015 de 14 de 
Janeiro de 2015, com abertura para 28 de Janeiro de 2015, às 09:00 horas, na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) 
Empresa(s): F. LEITE DA SILVA - ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 19.433.111/0001-10, estabelecida à 
Rua Maria Piedade Viana,283 - Por do Sol, Cajazeiras S, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta 
é de R$ 26.400,00(Vinte e Seis Mil, Quatrocentos Reais); para tomar conhecimento da nota do 
empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as 
penalidades da Lei.

SANTA HELENA - PB, 02 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ Nº 08.343.492/0110-83 – Torna público que 
requereu  junto a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Renovação de Licença de Instalação, 
para Construção de um Residencial Mutifamiliar – Residencial  Parque dos Manacais, situado na 
Rua Ana Espínola, nº 191, no Bairro Ernani Sátiro em João Pessoa – PB. Cep. 58.080-020.

NL – HÓTEIS E TURISMO LTDA -  CNPJ Nº 00.518.420/0002-45 – Torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia para Construção Hotel, situado Av.  Infante 
Dom Henrique – 768 – Tambaú – João Pessoa – Paraíba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA - CNPJ/CPF N° 01.612.757/0001-07 Toma público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
n° 4814/2014 em João Pessoa, 23 de dezembro de 2014 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS -ATERRO SANITÁRIO DE PEQUENO POR-
TE Na(o) - SÍTIO ARISCO - PB 200-ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO MUNICÍPIO DO CONGO 
Município: COXIXOLA - UF: PB. Processo: 2014-007599ATEC/LP-2248

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 
lavrada no Livro 145, às fls. 42, datada de 19.12.1996, no Cartório Serviço Notarial 10º Oficío de 
Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que outorgante a Srª. FRANCISCA 
DANTAS CLAUDINO, e parte outorgada o Sr. VALDERI CLAUDINO DA SILVA.

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito  a Procuração Pública 
lavrada no Livro 628 às folhas 27, ,datada de 29/04/2014, no Cartório Serviço Notarial 10° Oficio 
de Notas – CARTÓRIO DECARLINTO -  , desta Comarca, em que é parte outorgante MARIA 
JOSÉ MARQUES PORTO  e  parte outorgada DAMARIS CAVALCANTE PORTO e/ou JOSEFA 
MARQUES SOUTO.

João Pessoa, Pb., 29 de dezembro de 2014.

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública  
lavradas no Livro 530 às fls. 54, datada de 06/12/2011, no Cartório Serviço Notarial 10º Oficio de 
Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte outorgante JOSÉ DE BRI-
TO NETO e sua esposa MARIA JOSELIA DE OLIVEIRA BRITO e parte outorgada FRANCISCO 
MATEUS FERREIRA DIAS.

João Pessoa – PB, 30 de janeiro de 2015.

ROBERTO DE MELO GUEDES – CNPJ Nº 20.061.720/0001-74 – Torna público que requereu a 
SEMAM  a Licença  de  Operação  para atividade e Bar e Similares, localizada na Rua Cândida 
Maria da Silva, 310 – João Paulo II – João Pessoa – PB.

TECHNE ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
07.035.844/0001-17 – Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 228/2015 em João Pessoa, 26 de janeiro de 2015 – Prazo: 
719 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR . Na Rua Maria do Carmo Maia de 
Albuquerque – Paratibe – Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2015-000397/TEC/LO-9303.

MAZA – MINERAÇÃO APOLÔNIO ZENAIDE LTDA – CNPJ Nº 41.207.580/0001-70 – Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de 
Operação – LI nº 126/2012 = Lavra de Feldspato=IT:45mil=AC:756ha = NE:06=L/ATV: Fazenda 
Curapaiti, Zona Rural, Seridó/PB. Processo nº 2015-000143/TEC/LO-9239.

BUGSHOPPING AUTO PEÇAS E SERVIÇOS – CNPJ Nº 04.594.359/0001-95 – Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renov. Da L.O nº 
1065/06/Proc. nº 2006-002201 – Comércio de Peças para Veículos (BUGGI) e Serviços Mecânicos 
em Geral – AC: 280m² - INV. 50.000, EMP. 06 – Loc. ATV Rua Sergio Meira, 412 – Mandacaru – JP/
PB. Processo nº 2015-000426/TEC/LO-9313.

MARINEZIO FERREIRA DA SILVA – CPF Nº 160.045-584-00 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Trio 
Elétrico para Eventos, placa BWK-3463-PB= Percurso: em todo Estado da Paraíba. Processo nº 
2015-000579/TEC/LO-9346.

ANDRADE PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 18.211.248/0001-67. Torna 
público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
emitiu a Licença Prévia nº 230/2015 em João Pessoa, 26 de janeiro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: LOTEAMENTO RESIDENCIAL COM ÁREA DE 20,06 HA, COM 662 LOTES E 23 
QUADRAS. Na(o) – RIACHÃO DO ANGICO TORTO – ZONA URBANA Município: ITATUBA - UF: 
PB. Processo: 2014-008869/TEC/LP-2307.

BMG fica em primeiro; em seguida vem 
Santander no ranking de queixas do BC

Desrespeito ao cliente

O Banco BMG liderou 
o ranking de queixas contra 
bancos no segundo semestre 
de 2014, segundo dados di-
vulgados ontem pelo Banco 
Central (BC).  A instituição, 
que já divulga mensalmente 
os bancos com maior número 
de reclamações informou, on-
tem, que apresentará também 
os dados semestrais consoli-
dados.

Nos seis últimos meses 
de 2014, o BMG teve 694 re-
clamações julgadas proce-
dentes e índice de queixas de 
305,41. Em segundo lugar en-
tre os mais reclamados ficou o 
Santander, com 2.033 queixas 
e índice de 65,36.

O índice representa o 
número de reclamações da 
instituição financeira para 
cada 1 milhão de clientes. Para 
chegar a ele, as reclamações 
são divididas pelo número de 
clientes do banco e multipli-
cadas por 1 milhão. A posição 
da instituição financeira no 
ranking do BC dependerá do 
índice, mesmo que tenha sido 
alvo de mais reclamações em 
números absolutos. O tercei-
ro lugar em queixas, em ou-
tubro, ficou com o Banrisul, 
seguido pelo HSBC e a Caixa 
Econômica Federal (CEF). O 

primeiro teve 210 queixas e 
índice de 54,76. O HSBC, 534 
queixas e índice de 52,54 e a 
CEF acumulou 3.581 queixas e 
índice de 48,59. Sobre os prin-
cipais motivos de reclamação, 
a liderança ficou com as irre-
gularidades relativas à confia-
bilidade, segurança, sigilo ou 
legitimidade, com 1.915 quei-
xas procedentes.

 Em segundo lugar está o 
débito em conta de depósito 
não autorizado, que recebeu 
1.806 reclamações. A restrição 
à realização de portabilidade 
de operação de crédito ocu-
pou o terceiro lugar, com 1.660 
queixas. Por fim, a cobrança de 
tarifa por serviços não contra-
tados e insatisfação com a res-
posta recebida de reclamação 
vieram em quarto e quinto lu-
gar, respectivamente, com 838 
e 679 reclamações. No total, 
houve 16.076 queixas no se-
gundo semestre de 2014.

O ranking é formado a 
partir das reclamações do pú-
blico sobre assuntos regulados 
pelo BC, com indícios de pro-
cedência. O índice semestral 
representa o número de re-
clamações de cada instituição 
financeira ou administradora 
de consórcio para cada grupo 
de um milhão de clientes.

Lubrificantes usa-
dos nos olhos passaram 
a ser considerados me-
dicamentos. É o que 
determina Resolução da 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
publicada ontem no Diá-
rio Oficial da União. 

A norma reclassi-
fica lágrimas artificiais 
e lubrificantes oculares 
da categoria “produtos 
para a saúde” para a de 
“medicamentos especí-
ficos”. O medicamento 
continuará sendo vendi-
do sem a necessidade de 
apresentação da receita 
médica. A mudança é 
devida a utilidade tera-
pêutica destes produtos. 
Os pedidos de registro 
em avaliação na Anvisa 

com o enquadramento 
antigo continuam o pro-
cesso normalmente, mas 
os novos pedidos relati-
vos às lágrimas artificiais 
ou lubrificantes ocula-
res só serão avaliados se 
apresentados na nova 
categoria.

 Para os produtos 
que estão no mercado, a 
norma prevê uma regra 
de transição que varia de 
acordo com o tempo que 
falta para o vencimento 
do registro. A mudança 
pode acontecer em até 
dois anos. As empresas 
que não solicitarem novo 
registro no prazo deter-
minado terão a permis-
são de venda cancelada. 
A resolução entrou em 
vigor ontem.

Anvisa reclassifica 
como medicamentos

LUBRIFICANTES PARA OLHOS



Enfermeira Erlane Rocha 
Cabral, empresária Flávia 
Medeiros, médico Francisco 
Edward Filho, desembarga-
dor Joaquim Sérgio Madruga, 
secretário executivo de Tu-
rismo Ivan Burity, engenhei-
ros Rinaldo Souza e Silva e 
Luiz Antônio Maracajá, Sras. 
Nilzete Araújo Farias e Cida 
Lobo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos
  A atriz Eva Green, do filme 
"Cassino Royale" e estrela do próximo 
filme de Tim Burton "Miss Peregrine´s 
Home for Peculiar Childreen" á a nova 
porta-voz internacional da marca 
L´Oréal Professionnel.

  A beldade nasceu em Paris, 
possui uma beleza feminina sem 
igual e é considerada uma das mais 
talentosas atrizes internacionais de 
sua geração.

Zum Zum Zum
   A Justiça Federal na Paraíba avisando que terá o expediente suspenso na 
segunda e terça-feira de Carnaval e também na quarta-feira de Cinzas. 

FoTo: Goretti Zenaide

FoTo: Goretti Zenaide

Música

Para o álbum de família: Marcos Filho e Renata com Maria Luiza, Iris Helena e o festejado Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, Felipe, Bárbara e Rafael com a pequena Isis

Estimados Chiquinho Evangelista, Germano Toscano e Romero Feitosa 
no Teatro Paulo Pontes

   A cantora baiana Ivete Sangalo foi a grande atração no último sábado no 
famoso Bal Masqué, em Recife. De João Pessoa, o cabeleireiro Gera Pereira, foi um dos 
participantes do baile.

Turismo
O FESTIVAL de 

Turismo, que acontece 
em outubro no Centro 
de Convenções de João 
Pessoa, contará com 
a participação de 170 
compradores e gesto-
res corporativos. 

o evento, coor-
denado por Cláudio 
Júnior, terá ainda a 
participação do tradi-
cional Hotel e Cassino 
Continental da cidade 
do Panamá.

SHOW dos 
bons promete ser 
“Solos”, do músico 
Carlos Malta que 
toca saxofone, flau-
ta, pífano e clarinete 
além de utilizar recur-
sos eletrônicos como 
pedais de looping e 
harmonizer, na Usina 
Cultural Energisa. Ele 
estará acompanhado 
de Bernardo Aguiar 
com voz e percussão.

A Usina de Música 
é produzida pelo sa-
xofonista paraibano 
Rivaldo Dias.

Ministro Francisco Falcão, prefeito Luciano Cartaxo e governador Ricardo Coutinho foram prestigiar 
a posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça da Paraíba

FOTO: Goretti Zenaide

Nova diretoria no TJPB
A SOLENIDADE de posse da nova mesa diretora do 

TJPB formada pelos desembargadores Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, José Ricardo Porto e Arnóbio Alves Teodósio 
contou com as presenças ilustres do governador Ricardo 
Coutinho, dos  ministros Francisco Falcão (STJ) e Vital do 
Rego Filho (TCU), dos presidentes dos TJs de Pernambuco 
e Rio Grande do Norte, Frederico Ricardo de oliveira Netes e 
Gilson Barbosa, do desembargador federal Rogério Fialho 
(TRF 5a Região), do prefeito Luciano Cartaxo, entre outras 
autoridades, amigos e familiares.

Uma missa de Ação de Graças na Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves marcou o início da festividade, 
celebrada pelo arcebispo da Paraíba, dom Aldo Pagotto 
e acompanhada por diversos religiosos entre eles mon-
senhores Robson Bezerra, João Eudes e Ednaldo Araújo.

A posse foi realizada no Teatro Paulo Pontes onde 
o desembargador Marcos Cavalcanti foi saudado pelo 
desembargador Romero Marcelo, então vice-presidente 
do TJ, por Marcos Cavalcanti de Albuquerque Filho pela 
oAB/PB e por Bertrand Asfora, procurador geral de 
Justiça que falou em nome do Ministério Público.

FOTO: Goretti Zenaide

Os desembargadores Arnóbio Alves Teodósio e Maria Valdira, José Ricardo Porto e Salete, Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque e Iris Helena com dom Aldo Pagotto celebrantes da missa de Ação de Graças

“O sucesso torna as 
pessoas modestas, 
amigáveis e tolerantes. 
O fracasso as tornam 
ásperas e ruins”

“Quando você está pra cima, 
seus amigos sabem quem 
você é. Quando você está 
pra baixo, você sabe quem 
são seus amigos”

WILLIAM MAUGHAM DULCE MARÍA

Desembargadores Rogério Fialho e Ubiratan Delgado na solenidade 
no Teatro Paulo Pontes

FOTO: Goretti Zenaide

Igreja e Sociedade
FOI LANÇADA ontem, pelo arcebispo da Paraíba, dom 

Aldo Pagotto a Campanha da Fraternidade 2015, que tem 
como tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade” e como lema 
“Eu vim para servir”.

o evento foi na sede da Arquidiocese com presenças 
do responsável pela campanha, cônego Egídio de Carvalho 
Neto, do coordenador da Pastoral, monsenhor Ivônio Cas-
siano, integrantes dos Conselhos Paroquiais, dos delegados 
do I Sínodo Diocesano, entre outros.

Conquista
AS JOVENS advoga-

das Paula Gabriela Bar-
bosa da Silva e Verônica 
Rangel Duarte,  que se 
prepararam na Cultura 
Inglesa, foram as únicas 
aprovadas no Nordeste 
do ILEC International Le-
gal English Certificate. 

o exame destina-
se a avaliar advogados e 
estudantes de Direito em 
comunicar-se de forma 
eficaz com clientes e 
profissionais de outros 
países.

Notários
O TABELIÃO e 

presidente da Anoreg 
Paraíba, Germano Tos-
cano estará amanhã 
em Brasília-DF, para 
participar da primeira 
reunião administrati-
va da Associação dos 
Notários e Registrado-
res do Brasil, presidida 
por Rogério Portugal 
Bacellar. Na pauta, 
estratégias de atuação 
para a categoria neste 
ano de 2015.

   As amigas Ildenir Palitot e Gláucia Silveira curtiram o final de semana em 
Fortaleza-CE. 

   Em nossas mãos, o livro “Nelson Gonçalves, a voz do boêmio”, de autoria da 
professora Onélia Queiroga. Fã de carteirinha de uma das melhores vozes que o Brasil já 
teve, Onélia  é presidente do Clube dos Fãs de Nelson Gonçalves na Paraíba.

Gift Fair
PASSADO o Car-

naval, a cidade de São 
Paulo se prepara para 
receber compradores 
de todo o Brasil para a 
Feira Gift Fair/D.A.D.

o evento com-
pleta 25 anos apre-
sentando artigos 
para casa, objetos de 
design e mobiliários 
que vão abastecer o 
varejo com novidades 
e tendências. A em-
presa paraibana Kasa 
Imports será uma das 
expositoras.

Documentário
ESTREIA no pró-

ximo dia 4 de maio na 
HBo, o novo documen-
tário sobre o cantor 
Kurt Cogain, que come-
teu suicídio em 1994. 

o trabalho é pro-
duzido por sua filha, 
Frances, com direção 
de Brett Morgen.

   Sábado que vem, um jantar preparado com carinho por sua esposa Dalva, 
o fotógrafo Rocha comemora aniversário. Será na Blu´nelle da Epitácio Pessoa.
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PM prende assaltantes 
de banco e consegue 
libertar reféns em CG
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Procon de João Pessoa 
diz que vai fiscalizar 
valores abusivos

Novos valores chegaram às bombas
AUMENTO DOS COMBUSTÍVEIS

Mais uma vez o reajuste 
nos preços da gasolina e no 
óleo diesel provocou indig-
nação entre os pessoenses. 
Segundo a coordenadora de 
pesquisa do Procon de João 
Pessoa, Suênia Rodrigues, o 
órgão realiza hoje mais uma 
pesquisa sobre os combustí-
veis para mostrar quais pos-
tos continuam vendendo o 
produto mais baratos e quais 
os que mais aumentaram o 
preço da gasolina. 

O secretário do Procon-
-JP, Helton Renê, reconhece 
que o reajuste nas bombas é 
inevitável, mas os que mais 
aumentarem os produtos te-
rão que explicar através das 
planilhas o porquê dos rea-
justes. Na última pesquisa 
realizada pelo Procon-JP, no 
dia 29 de janeiro deste ano, 
o maior preço praticado foi 
de R$ 3,040 e  o menor pre-
ço R$ 2,790.

A reportagem de A União 
foi ontem às ruas e consta-
tou preços bem diferentes 
nos combustíveis. Na avenida 
Cruz das Armas, o Posto Pe-
trobras está vendendo gaso-
lina a R$ 2,81 e o diesel a R$ 

Até o final do ano pas-
sado, a Superintendência de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
multou 13.478 pessoas por 
falar ao celular enquanto 
dirigia em João Pessoa, uma 
redução de 2.068 em rela-
ção ao mesmo período de 
2013, quando foram aplica-
das 15.546 multas. A pena-
lidade por essa infração no 
trânsito implica em multa 
no valor de R$ 85,13 e cinco 
pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).

É bom os motoristas fi-
carem atentos porque as pe-
nalidades previstas no Códi-
go de Trânsito Brasileiro não 
são as piores consequências. 
Especialistas alertam que a 
falta de atenção, gerada pelo 

hábito de atender o celular 
enquanto guia, pode ser a 
causadora de graves aci-
dentes de trânsito e grandes 
congestionamentos.

De acordo com o dire-
tor de Operações da Semob, 
Cristiano Nóbrega, a distra-
ção por estar ao telefone 
pode causar acidentes gra-
ves. 

“A pessoa perde a con-
centração no trânsito. Al-
gumas dirigem tão devagar 
que causam congestiona-
mentos. E o problema não é 
apenas quando estão com o 
aparelho na mão. Há proble-
ma também quando usam o 
viva-voz ou o fone de ouvi-
do, porque apesar de guiar 
com apenas uma mão ser 
perigoso, a distração da con-
versa é algo muito mais gra-
ve”, afirmou.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

2,74. Na BR-230, no Posto Pi-
chilau em frente à Gauchinha, 
o preço da gasolina já é R$ 
3,16 e do diesel R$ 2,91. Nos 
demais postos da capital os 
preços oscilam entre R$ 2,85, 
R$ 2,87 e R$ 3,15.

Segundo a comerciante 
Rosane Paiva, os brasileiros 
estamos revoltados e todos 

esses aumentos são abusivos. 
Sua opinião também é com-
partilhada por outros parai-
banos que na manhã de on-
tem abasteciam seus veículos. 
“O pior é que os aumentos so-
bre os combustíveis vão cair 
como uma avalanche em cima 
de todos os demais produtos 
e quem vai pagar tudo somos 

nós consumidores”, afirmou 
Rosane, revoltada com os 
novos preços praticados nos 
postos de combustíveis. 

O Sindicato do Comér-
cio Varejista de Combustí-
veis e Derivads de Petróleo 
da Paraíba (Sindepetro-PB) 
esclarece que não tem qual-
quer ingerência nos preços 

praticados pelos postos, 
porque a responsabilidade 
diz respeito exclusivamente 
aos estabelecimentos co-
merciais e suas respectivas 
distribuidoras. O valor do 
combustível nas bombas de-
pende do repasse das distri-
buidoras e da própria deter-
minação dos postos, que são 

absolutamente autônomos.
Pelo anúncio feito pelo 

Governo Federal, os aumentos 
dos tributos para a gasolina 
corresponde a R$ 0,22 por li-
tro da gasolina e R$ 0,15 pelo 
litro do diesel. As medidas fa-
zem parte de um pacote de au-
mento de tributos anunciado 
no mês passado pelo governo.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

O que diz a lei

Segundo o artigo 252 do Código de Trânsito Brasi-
leiro, é considerada infração média, que tem como 
penalidade multa, dirigir o veículo:

» I – com o braço do lado de fora;
» II – transportando pessoas, animais ou volume à 
sua esquerda ou entre os braços e pernas;
» III – com incapacidade física ou mental temporária 
que comprometa a segurança do trânsito;
» IV – usando calçado que não se firme nos pés ou 
que comprometa a utilização dos pedais;
» V – com apenas uma das mãos, exceto quando 
deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a 
marcha do veículo ou acionar equipamentos e aces-
sórios do veículo;
» VI – utilizando-se de fones nos ouvidos conecta-
dos a aparelhagem sonora ou de telefone celular.

Semob multa mais de 
13 mil pessoas em 2014

CELULAR E DIREÇÃO Bares em área 
irregular no 
Jacaré mantêm 
funcionamento

Termina em março o 
prazo do projeto de reorde-
namento do Parque Turístico 
do Jacaré, que está sendo ela-
borado pela Prefeitura de Ca-
bedelo. Enquanto aguardam, 
os proprietários dos quatro 
bares continuam instalados 
em área da Secretaria do Pa-
trimônio da União (SPU) sem 
autorização legal para funcio-
nar, conforme ação julgada 
pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF).

“Os bares continuam fun-
cionando até que o projeto 
seja concluído”, revelou o pre-
sidente da Associação dos Ba-
res e Restaurantes do Parque 
do Jacaré, Leonardo Mendes. 

De acordo com Joana 
Bronzeado, que responde in-
terinamente pela superinten-
dência da SPU, o processo está 
em análise no Ministério do 
Planejamento. “O novo minis-
tro ainda não manifestou sua 
posição e nós também esta-
mos aguardando a nomeação 
do novo superintendente da 
SPU na Paraíba”, destacou. A 
ação judicial que pede a reti-
rada dos quatro estabeleci-
mentos construídos em área 
da União foi iniciada em maio 
de 2011.

Sem avanços para a regu-
larização do parque e instala-
ção dos comerciantes, no dia 
1º de julho de 2014 o MPF de-
terminou à SPU que notificas-
se os comerciantes irregulares 
e fizesse a cobrança de tribu-
tos devidos à União pelo uso 
ilegal da área pública. Na reco-
mendação, o MPF considerou 
ainda a importância turística e 
o interesse público em reorde-
nar o parque.

O Posto Petrobras da Avenida Cruz das Armas está vendendo o litro de gasolina por R$ 2,81, mas em outros estabelecimentos o valor pode chegar a R$ 3,15

FOTO: Evandro Pereira
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Bloco Dindin de Manga inicia 
programação do Folia de Rua
Mais de 30 mil pessoas, 
entre adultos e crianças, 
devem participar do desfile

Começa hoje a 28ª 
edição do Projeto Folia de 
Rua, com o desfile do blo-
co infantil Dindin de Man-
ga, animando as ruas do 
Centro de João Pessoa. A 
concentração será a partir 
das 15h30 na comunida-
de Cordão Encarnado, com 
saída prevista para as 18h, 
quando o bloco percorre-
rá as ruas com muita ani-
mação e música, fazendo a 
volta na Praça João Pessoa e 
retornando para o local da 
concentração.

A programação e o per-
curso foram elaborados ade-
quadamente para diversão e 
tranquilidade das crianças e 
dos pais que fazem o acom-
panhamento de todo o per-
curso do bloco. A festa é ani-
mada por uma orquestra de 
frevo tocando marchinhas 
de Carnaval, palhaços, per-
nas-de-pau, malabaristas, 
arte-educadores, brinque-
dos, muita música infantil e 
maquiadores para compor 
as fantasias da garotada.  

Conforme Lucas Pires, 
um dos organizadores do 
bloco, a expectativa é reu-
nir mais de 30 mil parti-
cipantes, entre crianças e 
adultos. O anfitrião da festa 
será o boneco do Dindin de 
Manga e o estandarte, que 
este ano é assinado pelo 
artista plástico e ator Dadá 
Venceslau, homenageando 
os "100 anos do Carnaval 
Tradição".

União
O estandarte também 

traz crianças com as mãos 
dadas. De acordo com Dadá,  
a ideia é passar o lema de 
que a união faz a força. “A 
intenção é mostrar que 
com a força da união não 
existirá a discriminação de 
classe e raça, sendo assim, 
o estandarte terá uma ilus-
tração bastante colorida 
com crianças de mãos da-
das”, destacou.  

Este é o 10º ano que o 
Dindin de Manga sai às ruas. 
O bloco surgiu a partir do 
bloco carnavalesco Picolé de 
Manga, que era acompanha-
do por um número maior 
de crianças e essa garotada 
inspirou a criação de um es-
paço exclusivo para ela, com 
um percurso adequado e 
animação infantil.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma de João Pessoa 
realiza hoje, junto com He-
mocentro da Paraíba, uma 
coleta de sangue com os 
funcionários, acompanhan-
tes e voluntários da Cruz 
Vermelha, visando aumentar 
o estoque de sangue para o 
Carnaval, quando se observa 
um aumento da demanda. O 
objetivo é captar o máximo 
de sangue para atender os 
pacientes que dão entrada 
na unidade de saúde neste 
período. 

A coordenadora do Nú-
cleo de Estágio, Capacitação 
e Eventos (Nece), Efigência 
Lino, acredita que esta cole-
ta vai trazer resultados posi-
tivos. “Esperamos conscien-
tizar as pessoas que podem 
ser doadoras a contribuir 
para um resultado efetivo 
na saúde do paciente que 
necessita desse sangue, sal-

vando-os”, completou.
A coordenadora da 

Agência Transfusional do 
Trauma, a bioquímica Rosi-
neide Soares Ribeiro Pontes, 
explica que em uma única 
doação é possível salvar até 
quatro vidas, uma vez que 
o material é separado em 
diferentes hemocomponen-
tes: concentrado de hemá-
cias (glóbulos vermelhos), 
concentrado de plaquetas, 
plasma e crioprecipitado que 
podem ser utilizados em di-
versas situações clínicas. 

"De qualquer modo, é 
necessária a conscientização 
de que a doação de sangue 
precisa ser feita não apenas 
em épocas de campanhas 
para o reabastecimento de 
baixo estoque, mas durante 
todo o ano. O sangue doado 
tem sempre utilidade e nun-
ca sobra, pelo contrário, faz 
falta", explicou. 

Trauma-JP faz coleta de 
sangue para o Carnaval

CAMPANHA

O Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga, referên-
cia estadual no combate às 
doenças infecto-contagio-
sas, leva para as ruas da ca-
pital o bloco carnavalesco 
“Clementino Folia”, que em 
2015 entra na 4ª edição. 

Formado por servi-
dores da unidade, o obje-
tivo do bloco é promover 
um trabalho de prevenção 
às Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis (DST) e 
Aids, com a distribuição 
de mais de 100 mil preser-
vativos, gel lubrificantes e 
material educativo duran-
te a prévia carnavalesca de 

João Pessoa. 
“O Carnaval, tradicio-

nalmente, é uma época 
marcada pelos excessos, 
quando a população come-
te exageros, aumentam os 
índices de DST`s e surgem 
novos casos de Aids. Como a 
prevenção é a maneira mais 
adequada de combater o 
problema, usamos de várias 
estratégias para falar com a 
população”, disse a diretora 
geral do Clementino Fraga, 
Adriana Teixeira.

De acordo com a pro-
gramação, o bloco desfila 
em três dias, sempre a par-
tir das 19h: na abertura ofi-

cial da prévia Folia de Rua, 
amanhã, no Ponto de Cem 
Réis; no dia 8, no bloco Vir-
gens de Tambaú, e no dia 
11, no bloco Muriçocas do 
Miramar. 

O bloco Clementino Fo-
lia é formado por profissio-
nais de saúde do hospital, 
que durante os festejos mo-
mescos trabalham carac-
terizados, proporcionando 
um momento lúdico, onde a 
interação com a população 
é o diferencial do projeto, 
coordenado pela direção 
geral e pelo Núcleo de Ce-
rimonial e Eventos do Cle-
mentino Fraga.

Clementino Folia participa de 
prévia com ações de prevenção

DST/AIDS

As inscrições do 
Processo Seletivo para 
ingresso de estudan-
tes na Escola Técnica 
Estadual da Paraíba 
Erenice Cavalcante 
Fidelis (Unidade Ba-
yeux) para o ano leti-
vo 2015 foram prorro-
gadas até sexta-feira 
(6). Os interessados 
devem se dirigir à se-
cretaria da escola, na 
Avenida Liberdade, 
das 7h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 17h30. 

As matrículas es-
tão abertas apenas 
para a 1ª série do Ensi-
no Médio Integrado à 
Educação Profissional. 
São disponibilizadas 
160 vagas para os cur-
sos de Técnico em Me-
cânica e de Técnico em 
Design de Móveis, am-
bos com 64 vagas para 
alunos da rede pública 
e 16 vagas para alunos 
da rede privada.

A seleção será 
realizada por meio 
da média obtida atra-
vés do somatório das 
notas finais dos com-
ponentes curriculares 
Língua Portuguesa e 
Matemática do 6º ao 
9º anos. Será classi-
ficado e aprovado o 
candidato que obtiver 
a maior média. O re-
sultado dos candida-
tos selecionados será 
divulgado no dia 4 de 
fevereiro no Portal do 
Governo do Estado, 
no endereço www.pa-
raiba.pb.gov.br/edu-
cacao. As matrículas 
acontecerão de 9 a 13 
de fevereiro na secre-
taria da escola.

As aulas na Escola 
Técnica Estadual da 
Paraíba Erenice Caval-
cante Fidelis (Unidade 
Bayeux) terão início 
no dia 23 deste mês. 
Outras  informações 
sobre o processo sele-
tivo podem ser obti-
das pelo número (83) 
3218-4059 (Gerência 
Executiva de Educa-
ção Profissional).

Inscrição 
prorrogada 
em Bayeux 
até sexta

A situação epidemiológica e a 
mobilização para o dia D+1 da Den-
gue e Chikungunya será apresentada 
pelo governador Ricardo Coutinho 
hoje, às 10h, no Palácio da Reden-
ção, onde haverá também a entrega 
simbólica de 50 motocicletas para as 
gerências regionais de saúde, dando 
apoio às ações de vigilância ambien-
tal, e para o Núcleo de Entomologia da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). 

Após a apresentação feita pela 
gerente executiva de Vigilância 
em Saúde da SES, Renata Nóbre-
ga, haverá a entrega das motos, O 
dia D+1 será lançado no próximo 
sábado (7) em todas as 12 gerên-
cias regionais de saúde, simultane-

amente, com a parceria de várias 
instituições. O objetivo é envolver a 
população na luta contra o mosqui-
to Aedes Aegypti, transmissor das 
duas doenças. 

“A intenção é envolver o traba-
lho intersetorial na grande mobiliza-
ção de combate ao mosquito. Como 
exemplo, podemos citar a Educação, 
que pode trabalhar o tema nas es-
colas; e as instituições responsáveis 
por construções podem focar na 
conscientização dos trabalhadores 
quanto ao problema. Enfim, todos 
os parceiros terão possibilidades de 
ajudar na luta contra a dengue e a 
chikungunya, envolvendo a comuni-
dade, ao máximo”.

Prevenção
As ações do Dia D+1 foram 

propostas pelo Ministério da Saúde 
para uma intensa mobilização con-
tra a dengue e chikungunya. Além 
das instituições, a participação da 
sociedade também será muito im-
portante, por meio de atitudes sim-
ples que fazem total diferença.

Dengue
É uma doença febril aguda 

causada por um vírus, sendo um 
dos principais problemas de saúde 
pública no mundo. O seu principal 
vetor de transmissão é o mosquito 
Aedes Aegypti, que se desenvolve 
em áreas tropicais e subtropicais.

Casos
No período de 1º de janeiro a 30 

de dezembro de 2014, foram notifi-
cados 7.366 casos suspeitos de Den-
gue na Paraíba, destes, 1.831 foram 
descartados, 3.442 confirmados por 
Dengue. Ainda em 2014, foram re-
gistradas oito mortes: duas em João 
Pessoa, duas em Campina Grande, 
uma em Patos, uma em Cuité, uma 
em Itapororoca e uma em Cruz do 
Espírito Santo. 

Chikungunya
 Doença infecciosa causada pelo 

vírus Chikungunya, cujos sinais e sin-
tomas são: febre alta, de início súbito, 
artralgia (dor articular principalmen-

te nas mãos, pés, cotovelos e joelhos) 
ou artrite intensa com início agudo 
e que tenham histórico recente de 
viagem às áreas nas quais o vírus cir-
cula de forma contínua, que pode ser 
transmitida pelos mosquitos Aedes 
Aegypti e Aedes albopictus. O vírus é 
transmitido pela picada da fêmea de 
mosquitos infectados.

Casos 
Em 2014, na Paraíba, foram no-

tificados oito casos suspeitos da do-
ença pertencentes aos municípios de 
Bom Jesus (1), Cajazeiras (1), Campina 
Grande (1), Esperança (1), João Pessoa 
(4), sendo cinco descartados e três em 
investigação aguardando resultado.

Governo lança plano de combate e entrega motos
DENGUE E CHIKUNGUNYA

FOTOS: Marcos Russo

Estandarte do bloco este ano é assinado pelo artista plástico e ator Dadá Venceslau
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PM prende assaltantes de banco 
e consegue libertar reféns em CG
Bando portava quatro 
armas de fogo e polícia 
recuperou R$ 15 mil Pela cidade

Vagas

De acordo com a UEPB, as vagas eventualmente 
remanescentes ao final da 1ª chamada (chamada re-
gular) do processo seletivo do Sisu serão preenchidas 
por meio da utilização prioritária da lista de espera 
disponibilizada pelo Sistema de Seleção Unificada.

Sisu UEPB
A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) realiza até 

amanhã, das 7h às 11h, a matrícula dos alunos selecionados 
para preenchimento de vagas nos cursos de Graduação ofere-
cidos pela Instituição através do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, 
Pimentel Filho (PROS), agendou para hoje a posse dos novos 
vereadores efetivos da cidade, Ivonete Ludgério (PSB), João 
Dantas (PSD) e Anderson Maia (também PSB).

Adesão
Os estudantes interessados em concorrer às vagas 

disponibilizadas pela UEPB devem verificar as informa-
ções constantes do Termo de Adesão da Instituição ao 
Sisu, disponível no endereço eletrônico http://proreito-
rias.uepb.edu.br/prograd/SiSU/.

Trauma

Divulgado todas as segundas-feiras, o boletim desse 
fim de semana do Hospital de Trauma de Campina Gran-
de registra a entrada de 462 pacientes entre sábado e do-
mingo, somando casos de urgências (dor de cabeça, febre, 
hipertensão, etc.) e emergências.

Detalhes
Segundo o balanço do Trauma, no total, 77 pacien-

tes foram atendidos devido a acidentes com motocicleta, 
além de 12 vítimas de acidente de carro, 3 vítimas de tiro, 
4 de facada e 9 por espancamento. Os demais atendimen-
tos foram de casos clínicos.

Aumento abusivo
O coordenador do Procon de Campina Grande, 

Paulo Porto, confirmou que o órgão vai acionar o Mi-
nistério Público caso seja comprovado aumento abu-
sivo nos preços dos combustíveis na cidade. Há várias 
reclamações dando conta de que alguns postos aumen-
taram o preço dos combustíveis mesmo antes do do-
mingo, assim como outros teriam fechado no fim do 
sábado para evitar uma maior procura da gasolina a 
preços menores. Porto garante que o Procon também 
combaterá a eventual prática de cartel.

Chegando
Tomarão posse hoje, durante solenidade na Câmara 

Municipal, os suplentes de vereador Ivonete Ludgério 
(PSB), Anderson Maia (PSB) e João Dantas (PSD). Eles 
substituem Bruno Cunha Lima (PSDB), Tovar Correia 
Lima (PSDB) e Inácio Falcão (do PTdoB).

l SAinDo
Bruno, Tovar e Falcão assumiram seus mandatos de 

deputado estadual no último domingo. Os três foram elei-
tos pelo PSDB em 2012, mas Inácio Falcão acabou trocan-
do o partido pelo PTdoB. Assim, agora, os tucanos ficarão 
sem representantes na Câmara.

l SEm ComUniCAção
O ex-coordenador de Comunicação da Prefei-

tura de Campina Grande, advogado José Araújo do 
Nascimento, concedeu entrevista ontem pela ma-
nhã, na Associação Campinense de Imprensa, e re-
clamou que não teria sido comunicado pessoalmen-
te pelo prefeito Romero Rodrigues (PSDB) do seu 
afastamento do cargo. Na semana passada, durante 
reunião com seu secretariado, o prefeito anunciou 
sua nova equipe de comunicação.

Possibilidades

Araújo criticou a postura de Romero, fez agrade-
cimentos à equipe que coordenou ao longo dos últi-
mos dois anos, mas não fez previsão sobre seu futuro, 
e, embora tenha admitido a possibilidade de se asso-
ciar à oposição ao Governo Municipal, não descartou 
inteiramente a hipótese de continuar na gestão. “Só 
posso analisar essa hipótese se o prefeito me chamar 
para uma conversa, coisa que até hoje ele não fez”, 
declarou José Araújo.

A Polícia Militar pren-
deu, após intensa negocia-
ção, os três homens que 
invadiram na manhã de 
ontem a agência do Banco 
Santander, localizada na 
Rua Marques do Herval, 
Central de Campina Gran-
de. Foram presos os per-
nambucanos Evandro José 
da Silva Filho, 34 anos, Da-
vidson José Santos, 26 e o 
paraense Orlando dos San-
tos Pinheiro Júnior, de 28. 
Com eles foram apreendi-
das quatro armas de fogo, 
entre elas uma pistola, um 
colete balístico e recupe-
rados mais de R$ 15 mil 
roubados da agência. 

Duas das armas e o co-
lete tinham sido tomados 
dos seguranças do banco. 
A pistola apreendida com 
os suspeitos pertence à 
Polícia Militar de Pernam-
buco e estava com a nume-
ração raspada. Os três já 
têm passagem pela polícia 
por roubo em seus Esta-
dos de origem.

A tentativa de assalto 
aconteceu por volta das 
9h, justamente poucos 
minutos após a agência 
começar o atendimento. 
segundo o major Gilberto 
Felipe, comandante do 2º 
Batalhão da PM, quando 
os bandidos entraram na 
agência um cliente conse-
guiu se esconder e tele-
fonar para a polícia. “Em 
menos de cinco minutos, a 
viatura da força tática que 
realizava rondas na malha 
central chegou à agência 
e se deparou com os três 
descendo do primeiro 
andar. Eles perceberam 
que estavam cercados e, a 
partir daí, fizeram alguns 
clientes de refém”, contou.

Ainda de acordo com 
o major Gilberto, os pró-
prios policiais que che-
garam primeiro ao local 
começaram a negociar 
a liberação dos reféns e 
a entrega dos acusados. 
“Aos poucos, fomos ceden-
do ligações que eles pe-
diam para fazer e estabe-
lecendo essa negociação 
de forma contínua, que foi 
evoluindo com os crimi-
nosos liberando os reféns, 
entregando as armas, até 
resolverem se render de 
vez”, completou.

Uma multidão se posi-
cionou nas imediações da 
agência bancária acompa-
nhando o trabalho dos po-
liciais militares. quando os 
bandidos saíram algema-
dos foram colocados nas 
viaturas houve aplausos.

Um dos bandidos dis-
se que o assalto já havia 
sido planejado e preten-
diam fugir de motos que 
estavam, segundo ele, es-
tacionadas nas proximi-
dades, mas a polícia não 
confirma essa versão e 
acredita que os bandidos 
tinham companheiros es-
perando. 

Os assaltantes, armas 
e dinheiro recuperado fo-
ram levados para a Central 
da Polícia Civil, onde foram 
autuados em flagrante.

Curiosos se aproximam da viatura da Polícia Militar quando os acusados foram presos na agência

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) prendeu três 
homens suspeitos de terem 
praticado diversos assaltos a 
estabelecimentos comerciais 
no interior da Paraíba. A pri-
são ocorreu após uma abor-
dagem de rotina, na noite de 
domingo (01/02), na BR-230, 
em Pocinhos. Eles estavam 
sendo procurados pela Polí-
cia Civil há vários dias.

O que parecia ser mais 
uma abordagem de rotina 
se transformou na prisão do 
grupo que estava aterrorizan-
do várias cidades do interior 
hã algumas semanas. Durante 
o serviço de ronda feito por 

agentes da PRF foi avistado 
um veículo transitando em 
alta velocidade pelo acosta-
mento da rodovia. O carro, 
um Ford Ka de placa MOL 
6714/PB, de cor prata, onde 
se encontravam os suspeitos, 
foi abordado no quilômetro 
182. O carro era conduzido 
por Thiago Ambrósio do Nas-
cimento de Brito, 21 anos, 
que estava embriagado. Ele 
estava acompanhado de Luís 
Carlos da Silva Júnior, 23 anos 
e Emerson de Melo Silva. Du-
rante a revista os PRFs encon-
traram um revólver calibre 
38, municiado, além de garra-
fas de whisky e vodka; apare-

lhos celulares e 939 reais em 
espécie.

Os três suspeitos en-
traram várias vezes em con-
tradição tentando explicar a 
origem da arma, bebidas, ce-
lulares e o dinheiro. Em uma 
das garrafas havia uma eti-
queta que identificava o esta-
belecimento comercial locali-
zado na cidade de Solânea. Os 
agentes da PRF fizeram con-
tato com a Polícia Civil, que 
informou que este mesmo 
estabelecimento havia sido 
assaltado na noite anterior 
por três homens que estavam 
em um carro idêntico ao que 
eles estavam. 

PRF desarticula grupo acusado 
de roubos no comércio da PB

Operação Férias deteve 374 
pessoas e apreendeu 148 armas

Em PoCinHoS

A Polícia Militar divulgou, 
ontem, o resultado final da Ope-
ração Férias, realizada entre os 
dias 9 de janeiro e 1º de feverei-
ro em todo o Estado. Segundo 
os dados, nesse período foram 
detidos 167 suspeitos por rou-
bos e furtos, 112 por porte ile-
gal de armas, 57 por tráfico de 
drogas e 38 por homicídios. 
Também foram retiradas de 
circulação 148 armas, inclusive 
utilizadas em crimes contra a 
vida e assaltos. 

A operação contou com 

um reforço de 1,6 mil poli-
ciais nas ruas, principalmente 
nas áreas de interesse turísti-
co por causa do aumento do 
fluxo de turistas no período. 
Um dos pontos onde as ações 
foram intensificadas foi a 
orla de João Pessoa. No local, 
19 pessoas foram presas por 
roubos durante a operação. 

A última prisão foi na 
noite desse domingo (1º), no 
bairro de Tambaú. Policiais 
da Companhia Especializada 
em Apoio ao Turista (CEATur) 

prenderam Cristiano Fernan-
des da Silva, de 26 anos, após 
abordagem, na Avenida Ruy 
Carneiro. Ele foi reconhecido 
por vítimas como autor de 
vários assaltos realizados na 
mesma noite. O acusado foi 
autuado por roubo na 12ª De-
legacia Distrital, em Manaíra.

Esta semana as forças de 
segurança do Estado lançam 
a Operação Carnaval, com 
foco nas ações para as prévias 
carnavalescas de João Pessoa 
e Carnaval em todo o Estado.  

BALAnço

Com a volta às aulas a 
Superintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana 
(Semob) de João Pessoa 
iniciou, ontem, a fiscaliza-
ção ostensiva dos veículos 
que prestam o serviço de 
transporte escolar na ci-
dade. Equipes da Semob 
estão fazendo blitze pró-
ximas dos estabelecimen-
tos de ensino com maior 
demanda de alunos para 
coibir irregularidades. 

Para as fiscalizações 

foram escalados 10 agen-
tes de mobilidade urbana, 
sendo cinco por turno. As 
equipes seguem um plano 
semanal para abranger a 
maior parte das escolas, 
em especial as instituições 
de ensino privado.

Durante as aborda-
gens, os agentes de mo-
bilidade verificarão se os 
veículos estão com o selo 
na cor lilás, o que compro-
va que passaram pela ins-
peção da Semob. Os carros 

clandestinos também es-
tão sendo alvo da fiscaliza-
ção e vão ser apreendidos 
caso sejam flagrados trans-
portando alunos.

Penalidades
O permissioná-

rio flagrado fazendo 
transporte escolar com 
veículo sem o selo de 
vistoria atualizado será 
autuado e vai pagar 
multa de R$ 85,13 na 
primeira abordagem. 

Semob intensifica fiscalização 
TRAnSPoRTE ESCoLAR

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

FOTO: Secom-PB
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PB cresce acima da média nacional
ENTRE 2011 E 2014
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Supremo retoma 
trabalhos e primeira 
sessão acontece amanhã
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Ideme e IBGE revelam 
que PIB estadual supera 
crise econômica do país

A economia da Paraíba 
vem crescendo acima da mé-
dia nacional nos últimos qua-
tro anos. Entre 2011 e 2014, 
a taxa anual de variação do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
– que representa a soma de 
tudo o que é produzido no 
Estado – deve ficar em 4,4%, 
contra apenas 1,6% da eco-
nomia brasileira. Os dados 
são do Instituto de Desen-
volvimento Municipal e Esta-
dual da Paraíba (Ideme) e do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Os números de 2011 e 
2012 já estão consolidados 

e os dos dois anos seguintes 
são estimativas calculadas 
pelo Ideme e pelo IBGE. Em 
2011, o PIB paraibano cres-
ceu 5,6%, contra 2,7% da 
taxa nacional. Em 2012, a va-
riação foi de 4%, enquanto o 
país cresceu apenas 1%.

Para 2013 e 2014, a 
previsão de crescimento da 
Paraíba é de 4,9% e 3,2%, 
respectivamente, segundo 
cálculos da Equipe de Contas 
Regionais do Ideme. Já a esti-
mativa nacional é de 2,3% e 
0,5%. Essa perspectiva é ba-
seada nos dados já divulga-
dos pelo IBGE até o terceiro 
trimestre de 2014.

A desaceleração ocor-
rida nos dois últimos anos, 
tanto no Estado quanto no 
Brasil, ocorreu, segundo 

Anos
2011
2012

2013*
2014*

Taxa média anual (2011-2014)
Taxa acumulada (2011-2014)

PIB da Paraíba (R$ milhões)
35.444
38.731
41.683
45.552

---
---

PIB do Brasil (R$ milhões)
4.143.013
4.392.094
4.837.950
5.258.129

---
---

Crescimento real (%)
5,6
4

4,9
3,2
4,4

18,8

Crescimento real (%)
2,7
1

2,3
0,5
1,6
6,7

Evolução do PIB

análise do Ideme, em função 
da conjuntura nacional de 
baixo crescimento. Mas os 
resultados do PIB mostram 
que a economia paraibana, 
de 2011 a 2014, mesmo en-
frentando as dificuldades 
econômicas vivenciadas no 
âmbito nacional, poderá 
avançar mais do que a eco-
nomia brasileira nos perío-

dos passado e atual.
“Mesmo nessa conjun-

tura atual de fraco desempe-
nho da economia nacional, 
a economia paraibana vem 
registrando bons resultados, 
e o cenário para os próximos 
anos é de crescimento acima 
da média nacional e regio-
nal, em virtude dos investi-
mentos realizados no Estado 

nos últimos anos”, informa o 
Ideme, em nota.

O Instituto lembra que 
muitas empresas industriais 
estão sendo ampliadas ou em 
construção no Estado e, em 
breve, irão adicionar valor à 
economia estadual, a exem-
plo do polo da indústria ci-
menteira – a expectativa é de 
que a Paraíba seja o segundo 

maior produtor nacional de 
cimento nos próximos anos.

O Estado também vem 
registrando avanços no de-
sempenho do setor de servi-
ços e do comércio varejista. 
Pesquisas mensais, realiza-
das pelo IBGE, atestam cres-
cimento nesses setores e 
apontam boa posição do Es-
tado no contexto nacional.

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
iniciou nesta segunda-
feira (2) os trabalhos da 
18ª legislatura. A sessão 
foi realizada com base 
no Regimento Interno 
da Casa e contou com a 
presença do governador 
Ricardo Coutinho (PSB).

A solenidade teve 
início com o presidente 
eleito da ALPB, depu-
tado Adriano Galdino 
(PSB), sendo recebido na 
Praça 1817, no Centro de 
João Pessoa, pela chefia 
da Assessoria Militar da 
Casa de Epitácio Pessoa.

Acompanhado do 
governador, o presiden-
te Adriano Galdino rea-
lizou o desfile e a revista 
às tropas militares, em 
frente à sede do Poder 
Legislativo. Em segui-
da, eles se dirigiram ao 
Plenário Deputado José 
Mariz, onde aconteceu 
a sessão.

O presidente da 
Casa, Adriano Galdino, 
deu início a solenidade 
convidando para ocupar 
a Mesa os representan-
tes da Mesa Diretora, 
deputado João Henri-
que (1º vice-presiden-
te) e o deputado Nabor 
Wanderley; o deputado 
Gervásio Maia; o procu-
rador-geral de Justiça, 
Bertrand de Araújo As-
fora; o presidente do 
Tribunal de Justiça da 

Paraíba, desembargador 
Marcos Cavalcanti; além 
do governador Ricardo 
Coutinho.

Na ocasião, Adriano 
Galdino ressaltou a sua 
trajetória de vida. “Eu 
tive uma vida simples e 
humilde, sou um homem 
do povo”, destacou o 
parlamentar.

A sessão teve a 
participação dos depu-
tados estaduais e au-
toridades políticas. De 
acordo com o artigo 11 
do regimento interno, 
foi iniciada a leitura da 
mensagem à Assem-
bleia Legislativa pelo 
governador do Estado. 

“Quero parabeni-
zar a todos e todas que 
receberam, assim como 
eu, o aval do povo pa-
raibano para representá
-lo. Eu, no Poder Execu-
tivo. Vós, aqui no Poder 
Legislativo. E todos nós 
em favor do Estado. Es-
tamos enchendo nossos 
pulmões de um fôlego 
de esperança. Esperan-
ça em ver, no lugar de 
muros, pontes por onde 
passarão os próximos e 
os melhores capítulos 
do futuro da nossa Pa-
raíba”, disse o chefe do 
Executivo, que em se-
guida destacou metas 
do Governo para 2015.

A sessão foi encer-
rada após a execução 
do hino da Paraíba.

Assembleia Legislativa 
inicia trabalhos de 2015

PLENÁRIO JOSÉ MARIZ

O governador Ricardo 
Coutinho participou, na tar-
de de ontem, da sessão de 
abertura dos trabalhos da 
18ª legislatura da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba. 
Na ocasião, ele apresentou 
uma agenda de obras do 
Governo do Estado a serem 
entregues e prestou contas 
das que foram realizadas 
nos últimos quatro anos. 
Ele anunciou que, até abril, 
serão concluídas 43 obras, 
totalizando R$ 108 milhões. 

Ainda chamou atenção para 
o problema da seca na Paraí-
ba e conclamou o Nordeste 
a se unir e reivindicar seus 
direitos.

Outro desafio, segundo 
o governador, é tornar as 
escolas mais pragmáticas, 
preparando a juventude 
para o futuro, mas também 
inserindo-a na realidade da 
vida atual, buscando dimi-
nuir carências e abastecen-
do suas rotinas estudantis 
de técnicas que possam ser 

aplicadas em sua vida. 
Em seu discurso, Ricar-

do destacou o crescimento 
da economia paraibana em 
meio a um contexto de estag-
nação verificada no Brasil. 
“Nosso PIB e ICMS cresce-
ram mais que a média nacio-
nal. Alcançamos índices de 
geração de emprego, cresci-
mento do comércio varejista 
e de serviços maiores de que 
Estados economicamente 
mais fortes que a Paraíba. 
Tudo isso sustentando um 

difícil, mas sólido equilíbrio 
fiscal, apesar das constantes 
quedas nas receitas repassa-
das pela União”, ressaltou.   

Em seu pronunciamen-
to, o governador Ricardo 
Coutinho parabenizou os 
36 parlamentares que, 
como ele, receberam o aval 
do povo paraibano para re-
presentá-lo. 

Confira a íntegra do 
discurso do governador 
Ricardo Coutinho nas pági-
nas 18 e 19.

Sessão solene teve a participação de autoridades políticas

Foto: Divulgação/ALPB

Os 36 deputados esta-
duais eleitos tomaram posse 
na manhã do último domin-
go, 1º, durante sessão pre-
paratória, no Plenário Depu-
tado José Mariz, na Casa de 
Epitácio Pessoa. Estiveram 
presentes autoridades, con-
vidados e familiares dos par-
lamentares. 

O então presidente 
da ALPB, Ricardo Marcelo 
(PEN), iniciou a sessão com 
a chamada nominal dos 36 
parlamentares. Em seguida, 
os deputados ficaram de pé e 
fizeram o juramento em de-
fesa da Constituição do Esta-
do e do povo paraibano. 

Na sequência, o primei-

ro secretário da Mesa Direto-
ra na sessão, Manoel Ludgé-
rio (PSD), fez a convocação 
nominal de cada um dos 36 
parlamentares para assinar 
o termo de posse na tribuna 
do plenário

Tomaram posse os de-
putados: Adriano Galdino 
(PSB), Anísio Maia (PT), Ar-
naldo Monteiro (PSC), Bran-
co Mendes (PEN), Bruno 
Cunha Lima (PSDB), Buba 
Germano (PSB), Caio Ro-
berto (PR), Camila Toscano 
(PSDB), Daniella Ribeiro 
(PP), Dinaldinho (PSDB), 
Doda de Tião (PTB), Edmil-
son Soares (PEN), Estela 
Bezerra (PSB), Inácio Fal-

cão (PTdoB), Frei Anastá-
cio (PT), Galego Sousa (PP), 
Genival Matias (PTdoB), 
Gervásio Maia (PMDB), Jan-
duhy Carneiro (PTN), Jeová 
Campos  (PSB), João Bosco 
Carneiro Júnior (PSL), João 
Gonçalves (PSD), João Hen-
rique (DEM), José Aldemir 
(PEN), Jutay Meneses (PRB), 
Lindolfo Pires (DEM), Ma-
noel Ludgério (PSD), Nabor 
Wanderley (PMDB), Raniery 
Paulino (PMDB), Renato Ga-
delha (PSC), Ricardo Barbo-
sa (PSB), Ricardo Marcelo 
(PEN), Tião Gomes (PSL), 
Tovar Correia Lima (PSDB), 
Trocolli Júnior (PMDB) e Zé 
Paulo (PC do B).

Parlamentares diplomados são 
empossados para 18ª legislatura 

Governo deve ampliar estrutura das escolas

POdER LEgISLATIvO

CONTROLE SOCIAL

O desembargador João 
Alves da Silva assumiu on-
tem a presidência do Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), na vaga 
deixada pelo desembargador 
Saulo Benevides. Na cerimô-
nia, também foi empossado o 
novo vice-presidente, desem-
bargador José Aurélio da Cruz. 
A solenidade contou com a 
presença do presidente do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, 

desembargador Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque.

Em seu discurso, o novo 
gestor do TRE relembrou o pro-
cesso de redemocratização bra-
sileiro iniciado há cerca de 30 
anos, levantando fatos políticos 
e históricos. “Trago isso para 
deixar claro que compreendo 
a responsabilidade que me é 
dada, na missão de assegurar a 
democracia”, afirmou.

O presidente da Corte 

Eleitoral disse ainda que os 
desafios são grandes e que a 
expansão do cadastramento 
biométrico no Estado será a 
principal meta. “Temos 223 
municípios na Paraíba, mas 
somente 23 deles estão com 
os eleitores biometricamen-
te identificados. Daremos 
continuidade a este trabalho, 
por meio do qual preten-
do realizar a biometria nas 
grandes cidades.

Desembargador João Alves da 
Silva toma posse no TRE-PB

NOvO PRESIdENTE

Deputados 
elegem Mesa 
Diretora para 
dois mandatos

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) realizou no 
último domingo, 1º, a inédita 
eleição da Mesa Diretora para 
os biênios consecutivos 2015-
2016 e 2017-2018. O ato ocor-
reu, por meio de sessão prepa-
ratória para instalação da 18ª 
legislatura da ALPB. 

Na oportunidade, o de-
putado Adriano Galdino (PSB) 
foi eleito presidente da ALPB 
no primeiro biênio, enquan-
to o deputado Gervásio Maia 
(PMDB) foi eleito presiden-
te da ALPB para o segundo 
biênio após a aprovação por 
maioria de votos do projeto 
de resolução 01/2015, que 
alterou o regimento interno 
da ALPB, permitindo a ante-
cipação da eleição do segundo 
biênio 2017-2018.

Hervázio entra
O  deputado Hervázio Be-

zerra foi empossado na tarde 
de ontem, em solenidade rea-
lizada  na sala da presidência 
da Casa de Epitácio Pessoa. 
Ele assumiu uma das vagas na 
ALPB, com o pedido de licença 
do deputado Lindolfo Pires.

Hervázio foi empossado 
pelo presidente Adriano Gal-
dino. Em rápido discurso, ele 
destacou a alegria de voltar à 
ALPB e agradeceu a deferência 
do deputado Lindolfo Pires e 
do governador Ricardo Couti-
nho (PSB), que possibilitaram 
a ele, na condição de primeiro 
suplente, o retorno à Casa.
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ÍNTEGRA DO DISCURSO

Foto: Divulgação/ALPB

Em nome do povo pa-
raibano, gostaria de 
iniciar saudando esta 
Casa, por onde tam-

bém passei ao trilhar os ca-
minhos que me estavam re-
servados na vida, honrando 
com minhas palavras e meu 
respeito a todas e todos os 
integrantes da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba. Daqui, é 
possível respirar novos ares. 
Ares de um novo tempo, en-
chendo nossos pulmões de 
um fôlego de esperança. Espe-
rança em ver, no lugar de mu-
ros, pontes por onde passarão 
os próximos, e se Deus quiser, 
os melhores capítulos do futu-
ro da nossa Paraíba. 

Quero parabenizar a to-
dos e todas que receberam, 
assim como eu, o aval do 
povo paraibano para repre-
sentá-lo. Eu, no Poder Exe-
cutivo. Vós, aqui no Poder 
Legislativo. E todos nós em 
favor do Estado.   

Quando estive nesta Casa 
pela primeira vez como go-
vernador, atendendo a uma 
prerrogativa constitucional, 
trouxe implícita à Mensagem 
do Poder Executivo a assina-
tura de 1.079.164 paraiba-
nos, endossando as propostas 
da campanha que passara e 
carregando as preocupações 
relacionadas ao delicado es-
tágio econômico e social em 
que se encontrava a Paraíba 
naquele momento. Chegáva-
mos alertas, mas também es-
perançosos. 

Naquela ocasião, senho-
ras e senhores, além de apre-
sentarmos um diagnóstico 
isento de perfumaria, apon-
távamos quais os caminhos 
que deveríamos seguir para 
realinharmos as finanças do 
Estado e tirarmos a máquina 
pública do emaranhado de 
gambiarras acumuladas ao 
longo de décadas, buscando 
superar a maior quantida-
de possível de obstáculos ao 
crescimento desejado por to-
dos os paraibanos, e não ape-
nas por aqueles mais de 1 mi-
lhão de pessoas que foram às 
urnas para mudar posturas, 
parâmetros e plataformas.

Mesmo com o ceticismo 
de alguns setores estratégi-
cos da sociedade, erigíamos 
naquele momento solene o 
compromisso de seguir em 
frente, com as mãos atadas ao 
bom senso e os olhos voltados 
para todas as Paraíbas dentro 
da Paraíba. 

A despeito de alguns 
amuos, resmungos e muxo-
xos, reverberando uma ca-
duca cantilena coronelista, 
dizíamos naqueles primeiros 
dias que tudo faríamos, den-
tro do ordenamento jurídico e 
do esforço gerencial, para que 
a população pudesse ser be-
neficiada com obras, serviços 
e ações há muito requeridas, 
mas nem sempre atendidas, 
represadas que foram, em sua 
maioria, nas águas turvas dos 
interesses cartoriais. 

Na política, há amplos 
espaços para o exercício de 
pontos divergentes. Isso é 
democracia. Mas na  adminis-
tração pública, austeridade fi-
nanceira, legalidade executiva 
e justiça social suplantam vi-
sões pessoais e corporativas, 
ganhando contornos monolí-
ticos em suas aplicações. Isso 
é gestão democrática, espaço 
para o exercício da maioria. 

Foi nessa linha que con-
duzimos nossa frota em mar 
bravio, desde então. Enfren-
tamos tempestades, maremo-
tos e vendavais. Combatemos 
corsários, piratas e motinei-
ros. Cruzamos neblinas e co-
rais. Refizemos rotas e recor-
remos ao astrolábio quando o 
GPS falhou. 

Navegamos mares des-
conhecidos, em busca de um 
porto seguro para milhões de 
corajosos sobreviventes, con-

victos de que a jornada seria 
exaustiva, mas compensató-
ria. Precisávamos atravessar 
a tormenta com firmeza, para 
garantir a sobrevivência da 
imensa maioria.

Ou era isso ou isso.
Inaugurávamos assim, 

senhoras e senhores, um novo 
ciclo de desenvolvimento, 
com cabeça e coração interli-
gados à essência do problema 
e não apenas na encenação 
artificial da famigerada dema-
gogia. Substituímos o falató-
rio pelo trabalho, a encenação 
pela ação.

Ocorreriam incompreen-
sões e interpretações equi-
vocadas. Aflorariam tensões 
r e p r i m i d a s . 
Surgiriam em-
bates políticos 
e confrontos 
jurídicos, mas 
em nenhum 
momento a po-
pulação e seu 
Governo fra-
quejariam ou 
recuariam na 
firme decisão 
em quebrar ta-
bus e reconfi-
gurar paradig-
mas.

Chegaría-
mos, então, a 
31 de dezem-
bro de 2014. 
F i n a l m e n t e 
ancorados ao fim desse ciclo 
“migratório”, pisaríamos em 
chão batido e, contemplando 
a longa travessia, pudemos 
dizer, em uníssono: “Missão 
cumprida... Por enquanto!”.

Não discorrerei sobre 
os detalhes numéricos e es-
tatísticos do período. São 
muitos e maciçamente dis-
ponibilizados aos cidadãos 
e instituições. E nem haveria 
necessidade de expor tan-
tos e tão positivos números, 
quando há a possibilidade de 
confrontá-los e constatá-los 
na prática, no dia a dia, nas 
ruas, nas casas, nos bolsos e 
nos semblantes dos que mais 
precisam. Embora nos seja 
imperiosa a noção de con-
junto, a sala de aula do estu-
dante, o leito do paciente ou 

a sementeira do agricultor 
serão suficientes para a com-
preensão de cada indivíduo 
sobre o papel e a presença do 
Estado em suas vidas. Pelo 
que constata nas rotinas das 
cidades ou dos sítios, cada 
paraibano e paraibana tem 
a noção exata do que vem 
ocorrendo com eles e com os 
outros. 

Eles e elas sabem que 
chegaremos em junho fechan-
do o cinturão solidário dos 
municípios interligados por 
asfalto. Podem até não morar 
na região e não usufruir di-
retamente da conquista, mas 
discernem a importância da 
ação e os reflexos diretos e 

indiretos em 
suas existên-
cias. Sabem 
que mais pes-
soas circulan-
do é sinônimo 
de ampliação 
de possibili-
dades e re-
cursos. Iden-
tificam na 
estrada um 
e s c o a m e n t o 
melhor orde-
nado e me-
nos oneroso 
da produção 
agrícola, refle-
tindo no preço 
da feira e na 
variedade da 

mesa. Estabelecem paralelos, 
comparam, relembram, dis-
cutem, conversam, refletem, 
disseminam... Talvez nem 
atentem para o R$ 1,1 bilhão 
investidos ou saibam que fo-
ram 1.203 km de rodovias 
construídas ou recuperadas. 
Talvez. Mas, com certeza, sa-
bem que o Governo alcançou 
uma marca histórica, em tem-
po recorde e que o trabalho 
iniciado deveria ser concluí-
do, adensando o alicerce e 
erguendo sólidas paredes na 
construção coletiva.

Nossa agenda, neste sen-
tido, continua preenchida 
com trabalho. O povo da Pa-
raíba está ganhando, até mar-
ço, 14 importantes estradas, 
dentre elas, a de Campina até 
Catolé do Boa Vista, promessa 

de outros, realização do nosso 
Governo. Mãe D’Agua, São José 
de Espinharas, Amparo saem 
do isolamento e recebem o 
asfalto para abrir as portas 
do desenvolvimento. O Vale 
do Piancó fica cada vez mais 
próximo com a inauguração 
da estrada Coremas-Piancó. 
A nova estrada da Batatinha 
será inaugurada, e assim ca-
minha a Paraíba.

A Suplan, com uma car-
teira de 217 obras, programa 
até abril as inaugurações da 
Vila Olímpica Parahyba, orgu-
lho do nosso Estado na cena 
esportiva, as Escolas Técnicas 
de Mamanguape, Mangabeira 
e a de Cuité, demonstrando a 
opção inequí-
voca de unir o 
ensino regular 
ao ensino pro-
fissionalizante, 
oferecendo aos 
nossos jovens 
a esperan-
ça através de 
uma profissão. 
Em Campina 
Grande, inau-
guraremos um 
grande Centro 
de Formação 
de Professo-
res, investi-
mento de mais 
de 10 milhões 
de reais, para 
qualificar cada 
vez melhor os nossos profes-
sores. O Detran inaugurará 
seus novos Postos em Piancó, 
Guarabira e no Valentina, em 
João Pessoa. Senhor presi-
dente, estou dizendo ao povo 
paraibano, através dessa 
Casa, que, até abril, conclui-
remos 43 obras, totalizando 
108 milhões de reais.

Mas não é apenas isso, 
como se tudo isso pudesse 
ser resumido num “apenas”. 
Na área de recursos hídricos, 
nas águas de marco fechando 
o verão, como diria o grande 
poeta Tom Jobim, faremos 
história entregando a Aduto-
ra de Pocinhos e São José da 
Mata, a Barragem de Pitom-
beiras, 40 sistemas de abas-
tecimento rural, 22 barreiros 
e 6 dessalinizadores. Vamos 

entregar, ainda  a Adutora de 
Aroeiras. Até julho, alterare-
mos uma história de omissão 
que marcou a Paraíba, inau-
gurando a Barragem de Ca-
mará. Somos o Governo que 
mais investiu em recursos 
hídricos.

Fizemos tudo isso numa 
direção oposta ao que se de-
senrolava no Brasil. Cresce-
mos em meio à estagnação. 
Nosso PIB cresceu mais que 
a média nacional. Nosso ICMS 
idem. Alcançamos índices de 
geração de emprego, cresci-
mento do comércio varejista 
e de serviços maiores de que 
Estados economicamente 
mais fortes que a Paraíba. 

E alcan-
çamos tudo 
isso susten-
tando um di-
fícil, mas sóli-
do equilíbrio 
fiscal, apesar 
das constan-
tes quedas nas 
receitas re-
passadas pela 
União. Em 
2014, supera-
mos a meta de 
investimentos 
chegando a R$ 
1,084 bilhão 
i n v e s t i d o s . 
Nossa arreca-
dação própria 
também es-

teve acima do previsto. Man-
tivemos nossa dívida abaixo 
dos limites sugeridos pelo 
PAF.  E só não tivemos um de-
sempenho ainda melhor por-
que o Fundo de Participação 
dos Estados (FPE), previsto 
no PAF, ficou abaixo do espe-
rado. 

Foi esse entendimento 
comum, senhoras e senho-
res, que nos traria aqui de 
novo, quatro anos depois, 
para prestar contas à história 
e projetar o amanhã, na con-
dição de governador reeleito, 
avalizado agora com a assina-
tura biométrica de 1.125.956 
paraibanos. O entendimento 
do que propúnhamos foi am-
pliado, na mesma proporção 
que foram elastecidas as res-
ponsabilidades, metas e cum-

plicidades. 
Assim como no primei-

ro mandato, desejamos tra-
balhar com o Legislativo de 
forma articulada, em sincro-
nia com o que sonha, sugere 
ou exige a população, dentro 
dos papéis constitucionais 
estabelecidos, com as devidas 
autonomias e independên-
cias, mas também com a res-
ponsabilidade da governabi-
lidade, da qual somos atores 
intrínsecos e indissolúveis. 
Chegamos aqui vitoriosos 
porque setores da sociedade 
entenderam que seria im-
portante essa correlação de 
forças, representando inte-
resses segmentados abertos, 
transparentes e visíveis ao 
conjunto social, dentro de 
regras claras e convivência 
harmoniosa, lapidando o con-
traditório em busca do brilho 
coletivo, afastando definiti-
vamente do convívio institu-
cional as sombras escusas do 
atraso e da mesquinharia de 
grupelhos de parte das elites 
insatisfeitas.

Embora a regra do jogo 
preveja, não programamos go-
vernar por medidas provisórias, 
mas sim em busca de medidas 
definitivas.

Desejamos, senhor pre-
sidente – eleito ontem, pela 
maioria desta Casa – , estabele-
cer o que poderíamos chamar 
de simbiose das vertentes. Não 
tenho nenhuma dúvida que to-
dos e todas ansiamos pelo só-
lido e duradouro crescimento 
econômico e social da Paraíba. 
Sentimos o gostinho disso nes-
ses últimos quatro anos e que-
remos mais. É legítimo que as 
regiões e segmentos trabalhem 
e se esforcem nos avanços de 
seus setores, como estratégia 
de sobrevivência e qualidade 
de vida. Cada desejo, cada von-
tade, cada demanda setorizada, 
no entanto, devem estar em sin-
tonia com as possibilidades ob-
jetivas do Estado. Não há recur-
sos para tudo, principalmente 
em um ano que se prenuncia 
economicamente sombrio. O 
cobertor é curto e teremos que 
nos ajustar.

Em revista às tropas, governador Ricardo Coutinho acompanha o novo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (E)

Continua na página 19

“Enfrentamos 
tempestades, 
maremotos e 
vendavais.
Combatemos 
corsários, piratas 
e motineiros. 
Cruzamos
neblinas e corais”

“Pelo que constata 
nas rotinas das 
cidades ou dos
sítios, cada parai-
bano e paraibana 
tem a noção exata 
do que vem ocor-
rendo com ele e 
com os outros”

Mensagem do governador ao 
Legislativo destaca coragem  
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Políticas

Nem seria preciso 
mencionar que a eco-
nomia globalizada e 
a inconstância climá-

tica geram reflexos nos gover-
nos, nas instituições, nas em-
presas e nas pessoas. Registro 
esse aspecto para ressaltar 
a determinação e necessida-
de que o Governo da Paraíba 
tem, desde já, em estabelecer 
medidas de proteção, que as-
segurem as conquistas e res-
paldem os avanços. Teremos 
que gastar menos e melhor, 
olhando para o cenário regio-
nal e federal, buscando an-
tecipar problemas e antever 
soluções. Não há mágica, nem 
varinha de condão quando se 
trata de administrar recursos 
finitos, principalmente públi-
cos. E ainda mais no cenário 
econômico atual. Apenas para 
se ter uma ideia o repasse do 
FPE para a Paraíba foi 522 mi-
lhões de reais a menos do que 
estava previsto nestes últimos 
quatro anos. Mesmo conhe-
cendo as carências históricas, 
ainda assim será necessário 
conter despesas e maximizar 
receitas. Essa será a pisada 
até vislumbrarmos um cená-
rio menos nebuloso, uma luz 
mais intensa no fim do túnel. 
Somos otimistas, acreditamos 
no desempenho da presidenta 
Dilma, mas não relaxaremos 
na vigilância das contas públi-
cas, na defesa do patrimônio 
do povo paraibano.

Os números desses in-
vestimentos já são de pleno 
conhecimento dos senhores 
e senhoras, que tiveram em 
mãos há poucos dias a LOA 
de 2015, cujos ajustes e ade-
quações realizadas no plená-
rio desta Casa demonstram 
a preocupação comum pelo 
bem-estar coletivo. 

Continuaremos investin-
do forte nas áreas sociais, na 
infraestrutura e na melhoria 
dos serviços oferecidos por 
setores e órgãos do Governo. 
A sociedade cobra uma me-
lhor qualificação da máquina 
estatal. Equivocadamente, 
nos acostumamos com buro-
cracias, demoras e ausência 
de cordialidade. Isso não tem 
que ser assim. Precisamos e 
iremos qualificar pequenos e 
grandes serviços, tendo o con-
tribuinte como meta prioritá-
ria nesse atendimento, seja no 
Detran, na Cagepa, na escola, 
no hospital, na delegacia, na 
arena esportiva, nos espaços 
de cultura, no atendimento 
pessoal, no birô, na sala de 
reunião, no balcão, em que 
ambiente for... A presença do 
Estado deverá ser sentida pela 
excelência e não pela displi-
cência do serviço. O aperfei-
çoamento dessa engrenagem, 
além da satisfação do usuário, 
também trará economia de re-
cursos e tempo, itens raros na 
pauta contemporânea e que 
não podem ser negligenciados 
ou deixados para segundo pla-
no. O Estado existe para servir 
e não o contrário.

Este seria o momento, 
senhoras e senhores, em que 
deveria desfiar um rosário de 
números, índices, tabelas e es-
tatísticas, projetando aplica-
ções e investimentos. Seria o 
instante de esmiuçar uma ava-
lanche de dados positivos e 
reais. Seria. Deliberadamente, 
não o farei. Dispomos de qua-
tro anos para discorrer sobre 
as minúcias das aplicações em 
cada área, sem a necessidade 
de reducionismos ou omis-
sões, sabendo que cada centa-
vo estabelecido no orçamento 
anual deve ter a devida aten-
ção e cuidado de todos nós, 
dentro ou fora do governo. 
Além do que já foi anunciado 
e divulgado, basta, nesse caso, 
saber que haverá ampliação 
de tudo que foi feito na pri-
meira gestão. Teremos que 
fazer melhor porque estare-
mos nos comparando com o 
trabalho desenvolvido por nós 
mesmos. Essa é a orientação 
a todos os integrantes da ad-
ministração estadual, em seus 
variados postos e tarefas.

Ao invés de números en-
fadonhos e, às vezes, ininteli-
gíveis às massas, prefiro, neste 
instante, mostrar símbolos de 
uma lógica de governança. O 
Centro de Convenções de João 
Pessoa, por exemplo. Embora 
não tenhamos feito nenhuma 
promessa nesse sentido, pega-

Ricardo também cumprimentou o próximo presidente da ALPB, Gervásio Filho, além de parlamentares, funcionários, plateia e imprensa

mos os projetos e encaminha-
mentos existentes, ajustamos 
a uma nova realidade e neces-
sidade, arregaçamos as man-
gas e corremos atrás. Hoje, 
dispomos de um equipamento 
de relevância estratégica para 
a economia do Estado, cuja 
terceira e última etapa será 
entregue agora, em março, fe-
chando um ciclo que precisou 
de décadas para ser concluído. 
No mesmo sentido, a próxima 
etapa será Campina Grande, 
que também contará com seu 
centro de convenções.

A Vila Olímpica Paraí-
ba, como já citamos, é outro 
exemplo. No local do antigo 
Dede, o segmento esportivo e 
a população em geral passa-
rá a contar, também a partir 
de março, com uma das mais 
modernas praças esportivas 
do país, apta a competições e 
treinamentos de nível inter-
nacional, colocando o Estado 
definitivamente no mapa do 
universo dos esportes, o me-
lhor caminho na formação fí-
sica, mental e social de nossa 
juventude. 

Dignidade e respeito aos 
idosos tam-
bém compõem 
o conjunto de 
atitudes da 
gestão concluí-
da em 2014 e 
reiniciada em 
2015. Os con-
domínios “Ci-
dade Madura” 
serão replica-
dos pelo Esta-
do, estabele-
cendo, além da 
própria obra e 
dos conceitos 
de moradia e 
c o nv ivê n c i a , 
uma relativa 
igualdade re-
gional, na busca pela isono-
mia social e cidadã. Um dia, se 
Deus quiser, os governos su-
cedâneos assim entenderem 
e a população exigir, todas as 
cidades paraibanas contarão 
com espaço semelhante. Esse 
não deve ser privilégio apenas 
da capital e das grandes cida-
des. 

Poderia continuar a dis-
correr sobre obras realizadas 
e projetadas, das salas de aula 
aos hospitais; das ambulân-
cias aos ônibus escolares; 
das habitações à agricultura 
familiar; das conquistas da 
segurança à valorização do 
funcionalismo; da mobilidade 
urbana aos recursos hídricos; 
do desenvolvimento humano 
ao empreendedorismo; do 
equilíbrio fiscal aos investi-
mentos tecnológicos; do orça-
mento democrático ao pacto 
social... Poderia. Mas tudo isso, 
senhoras e senhores, é obriga-
ção de quem governa, faz par-
te da pauta administrativa de 
quem se dispõe a gerenciar 
os recursos públicos voltados 
à sua origem, que é o próprio 
público. 

Prefiro, por outro lado, 
trazer à discussão e à forma-
tação civil, posturas e compor-
tamentos governamentais que 
não costumam ser abertamen-

te debatidos e materializados. 
Com a casa devidamente arru-
mada no aspecto financeiro, é 
chegada a hora de avançarmos 
naquilo que sempre é relega-
do a segundo plano ou a plano 
nenhum, que é a democratiza-
ção dos Poderes. Governantes 
e representantes institucio-
nais não são semideuses oni-
potentes e infalíveis. Da presi-
denta ao vereador, do senador 
ao deputado, do governador 
ao prefeito, todos somos ser-
vidores públicos, e é à popu-
lação que devemos os cargos 
e mandatos conquistados... É 
a ela quem devemos ouvir e 
direcionar nossos esforços. 
Embora pareça óbvio, essa 
circunstância normalmente 
é esquecida após os embates 
eleitorais, escanteada para al-
gum lugar a esmo da amnésia 
coletiva. Precisamos reverter 
essa lógica. A ansiada refor-
ma política começa, antes, na 
mente da classe política.

Pretendemos, ao lado dos 
Poderes Legislativo e Judiciá-
rio, do Ministério Público, dos 
órgãos fiscalizadores e regu-
ladores, da sociedade civil or-

ganizada, da 
imprensa, dos 
partidos e dos 
d e m o c ra t a s , 
ampliar a ca-
pacidade de 
monitoramen-
to da popula-
ção sobre as 
esferas de go-
vernança, es-
timulando sua 
participação, 
sua cobrança, 
seu acompa-
nhamento. É 
o dinheiro do 
contribuinte 
que está em 
jogo; é sua vida 

que está sendo decidida por 
outras esferas. É ao cidadão e 
cidadã que devemos partilhar 
as grandes – e pequenas – deci-
sões do Estado. A nós, servido-
res, caberá a honra e obrigação 
em servi-los.

Esse processo de mu-
dança comportamental já foi 
iniciado no primeiro manda-
to, mas precisamos ampliar, 
aperfeiçoar e consolidar como 
prática permanente de gestão. 
A experiência do Orçamento 
Democrático, trazida desde a 
Prefeitura de João Pessoa, é 
hoje uma realidade, um mar-
co na história da democracia 
na Paraíba e no Brasil. Nos 
últimos quatro anos, 140 mil 
pessoas se incorporaram às 
audiências e plenárias, geran-
do investimentos da ordem de 
R$ 5 bilhões em cerca de 700 
obras, ações e serviços. Do-
brar esses números é multipli-
car o diálogo. 

Diálogo esse que será 
ainda mais aprimorado. Va-
mos aperfeiçoar a participa-
ção popular na construção de 
medidas governamentais na 
educação, implantando neste 
mandato uma plataforma ofi-
cial para debates abertos, de-
mocráticos e produtivos pelos 
quais se buscarão ideias, ino-
vações que melhorem a quali-

dade do nosso ensino. Trata-
se de um sistema de consulta à 
comunidade escolar para pro-
positura de ideias, caminhos e 
soluções contra os problemas 
que dificultam o desenvol-
vimento da nossa educação. 
Por ele, as escolas que fomen-
tarem essa “tempestade de 
ideias” terão a oportunidade 
de receberem premiação ao 
longo da gestão, a exemplo do 
que já vem sendo feito hoje 
com os programas Mestre de 
Valor e Escola Nota 10. 

A instalação do Conse-
lho de Transparência Pública, 
anunciada durante a posse, 
é outro degrau dessa subida 
rumo ao empoderamento ple-
no da sociedade. Além de defi-
nir rumos, ela precisará acom-
panhar as aplicações, inibindo 
eventuais desperdícios, des-
vios ou imperícias, reforçando 
os papéis atrelados ao próprio 
Governo, ao Parlamento e às 
outras instituições estabele-
cidas no E stado de Direito 
em que vivemos, protegendo 
conquistas e salvaguardando a 
correta aplicação dos recursos. 

O Pacto pelo Desenvolvi-
mento Social 
da Paraíba, 
esse produtivo 
programa que 
une Estado e 
P r e f e i t u r a s , 
precisa ser dis-
seminado por 
todos os 223 
Municípios pa-
raibanos. Os R$ 
174 milhões 
aplicados no 
período, nas 
áreas de saúde, 
educação, de-
senvolvimento 
humano, in-
f ra e s t r u t u ra 
e desenvolvi-
mento regional, serão amplia-
dos e precisam abranger todas 
as cidades, promovendo a re-
dução de indicadores sociais 
negativos até sua reversão em 
positivos.

É esse olhar humaniza-
do, senhoras e senhores par-
lamentares, que carece de 
rotinas, procedimentos e pac-
tuações. A era da retórica está 
extinta, não cabe mais na so-
ciedade aberta e conectada de 
hoje. Ingenuidade e vulnerabi-
lidade relacionadas à ausência 
de informações não estão mais 
expostas no tabuleiro das bar-
ganhas. A população hoje em 
dia, por mais distanciada que 
esteja dos centros de decisões, 
sabe o que está ocorrendo e 
quem está promovendo be-
nefícios ou malefícios às suas 
famílias e categorias. A busca 
é por resultados, rápidos e efi-
cientes. A classe política não 
pode mais desconhecer ou se-
cundarizar esse debate. 

Necessitamos, senhoras 
e senhores, conhecer o passa-
do, projetar o futuro e agir no 
presente. Não adianta conhe-
cermos nossa movimentada 
história, esboçar um planeja-
mento impecável para biênios 
ou decênios e comodamente 
distanciar-se do presente. O 
Ensino Médio, por exemplo. 

Precisamos tornar as escolas 
mais pragmáticas, preparan-
do nossa juventude para o seu 
amanhã, sim, mas também 
inserindo-a na realidade da 
vida atual, buscando diminuir 
carências e abastecendo suas 
rotinas estudantis de técnicas 
que possam ser aplicadas ao 
conhecimento e à sobrevivên-
cia. Nesse aspecto, o ensino 
tem que ser mais útil. 

Outro campo que deverá 
receber nossas atenções redo-
bradas será o meio ambiente. 
A agricultura familiar tem que 
ser estimulada e acompanha-
da com zelo e persistência 
governamental, por manter 
as famílias no campo vivendo 
com dignidade, por ser menos 
predatória e por permitir um  
abastecimento “doméstico” 
rápido e saudável, garantindo 
que escolas, creches, hospitais 
e os mercados distribuidores 
usufruam de alimentos mais 
nutritivos, baratos e ajustados 
culturalmente à cada região. É 
urgente compreendermos que 
o campo é a base de tudo. Dar 
sustentabilidade à natureza 
que nos resta e circunda, à flo-

ra e fauna so-
breviventes, é 
a única garan-
tia que temos 
de legar às fu-
turas gerações 
algo diferente 
de um apoca-
lipse anuncia-
do, batendo 
às portas do 
planeta. A seca 
que nos assola 
há séculos, a 
desertificação 
do Semiárido 
que nos ame-
dronta há tem-
pos, a coleta de 
resíduos sóli-

dos, o desmatamento desen-
freado, as construções desme-
didas e agressoras, a poluição 
dos rios, a água que desper-
diçamos inconsequentemen-
te, tudo isso terá que entrar 
definitivamente na ordem do 
dia, como condição sine qua 
non para que gestores públi-
cos estejam em sintonia com 
a sociedade que representam, 
atuando com responsabili-
dade e liderança. O exemplo 
deve começar de casa.

A eficiência da máquina 
estatal está umbilicalmente 
associada a posturas como 
essas. Precisamos economizar 
recursos financeiros e recur-
sos naturais, unindo-as numa 
mesma equação social. Inves-
timentos no e-governo, com a 
automação ampliada a todos 
os setores de meio e ponta, 
trarão, inevitavelmente, me-
lhoria do próprio serviço ofe-
recido, mas também economi-
zarão na emissão de papéis e 
circulação de veículos, inibin-
do a ação de dois protagonis-
tas impiedosos no consumo 
dos recursos naturais. 

A transposição, por 
exemplo, terá que estar na 
pauta comum, no topo da lis-
ta das discussões e ações. Te-
mos, indiscutivelmente, que 
nos preparar para a chegada 

das águas do São Francisco e 
torná-la a mais compartilhada 
e produtiva possível. 

Não foi por acaso que in-
vestimos 1 bilhão de reais na 
maior obra hídrica da história 
da Paraíba, o Canal Acauã-A-
raçagi, que em breve estará 
disponibilizando água para 
590 mil paraibanos. Também 
não foi à toa que aplicamos 
R$ 2,6 bilhões em programas 
de segurança hídrica e esgo-
tamento sanitário. Todo nosso 
esforço agora, portanto, será 
pensar e aplicar um plano de 
uso inteligente, solidário, pro-
dutivo... Temos que entender 
que essa água represada ou 
vazante, acumulada em bar-
ragens, adutoras, canais, açu-
des, poços e rios compõe o 
mais precioso patrimônio do 
povo paraibano, precisando 
ser gerenciado com os devi-
dos cuidados. Mais que os in-
vestimentos nas obras físicas, 
é com o usufruto dessa água 
que devemos nos ater.

O mundo mudou, senho-
ras e senhores. O Brasil mu-
dou e a Paraíba também tem 
um novo contorno geopolíti-
co. Mesmo que essa configu-
ração ainda não tenha sido 
devidamente absorvida pelo 
conjunto social, podemos afir-
mar sem medo de errar que 
a fase de transição já passou. 
Entramos no futuro e é com 
ele que temos que lidar nos 
próximos quatro, vinte ou 
cinquenta anos. As ações pro-
movidas por todos nós neste 
momento serão referendadas 
ou defenestradas por nossos 
sucedâneos, dependendo da 
capacidade que tenhamos em 
nos ajustar a esses novos tem-
pos e posturas. 

E é esperançoso de que 
esse esforço conjunto se am-
plie e atinja todos os parai-
banos, que conclamo este 
parlamento, do alto de sua im-
portância e independência, a 
unir esforços para a efetivação 
das mudanças em andamento. 
De braços dados, Executivo e 
Legislativo são capazes de fin-
car bases sólidas e duradou-
ras, garantindo à população 
um futuro promissor, adequa-
do aos seus desejos e esforços.

Afinal, senhoras e senho-
res, não podemos esquecer, 
nem por um átimo de segun-
do, que a democracia tem 
como valor supremo o exercí-
cio do poder como uma ação 
do povo, pelo povo e para o 
povo. Este é o espírito do Go-
verno que represento agora e 
pelos próximos quatro anos. 

Embora os alicerces des-
sa construção estejam soli-
dificados pela argamassa da 
cidadania, ainda  faltam várias 
camadas para que possamos 
usufruir com segurança des-
se abrigo para o futuro. O que 
plantamos no período que se 
encerrou e o que iremos regar 
nos próximos anos, sombreará 
as gerações que nos sucederão. 
Somos todos protagonistas 
dessa história e a cada um será 
reservado um papel propor-
cional ao seu próprio desem-
penho, à sua própria consciên-
cia. Estejamos todos, portanto, 
aptos ao que nos foi designado 
pelo Criador e pela população 
deste Estado. Saibamos conti-
nuar transformando esperança 
em realidade, dor em alegria, 
desengano em perspectivas. 
Desejemos aos nossos conci-
dadãos o que almejamos a nós 
mesmos: paz, saúde, trabalho 
e conhecimento. Continuemos 
lutando pela cidadania plena. 
Pelo amanhã, que começou on-
tem e se configura agora.

Neste sentido, conclamo 
a Assembleia Legislativa da 
Paraíba para embarcar comi-
go nesta caravana, impulsio-
nada pelos ventos da harmo-
nia que devem soprar como 
sugere a Constituição Federal 
ao tratar das relações entre os 
Poderes, levando-nos à frente 
- respeitando as diferenças - 
na direção do desenvolvimen-
to. Ser autônomo não significa 
ser contrário. Estar de acordo, 
desde que seja em favor da 
Paraíba, não significa ser mais 
fraco. 

Trabalhemos em conjun-
to. E vejamos a força insuperá-
vel que brotará desta unidade. 

Muito obrigado!
RICARDO COUTINHO
Governador 

“Teremos que 
gastar menos e 
melhor, olhando 
para o cenário 
regional e
federal, buscando
antecipar 
problemas e 
antever soluções”

“A presença do 
Estado deverá 
ser sentida pela 
excelência e não 
pela displicência 
do serviço. (...) 
O Estado existe 
para servir e não 
o contrário”

Foto: Divulgação/ALPB



Desaposentação e proibição  
de doação para campanhas 
são alguns dos processos

STF retoma trabalhos com vários
processos à espera de julgamento

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) abriu ontem, 
às 10h, o Ano Judiciário, 
após o período de recesso 
de fim de ano. Ao voltar aos 
trabalhos, os ministros têm 
pela frente diversos pro-
cessos pendentes de julga-
mento, como as ações que 
tratam da desaposentação 
e da proibição de doação fi-
nanceira de empresas para 
campanhas políticas.

Ainda este mês, o Su-
premo deverá receber da 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) as denúncias 
contra parlamentares que 
foram citados na Operação 
Lava Jato pelo ex-diretor de 
Abastecimento da Petro-
bras Paulo Roberto Costa e 
o doleiro Alberto Youssef.

A primeira sessão de 
julgamentos de 2015 está 
marcada para amanhã. O 
primeiro processo a ser jul-
gado será a possibilidade da 
capitalização de juros em 
período inferior a um ano. 
O resultado terá impacto em 
13 mil processos que estão 
parados na Justiça e aguar-
dam definição pelo STF. 
Também está pautado o jul-
gamento sobre a legalidade 
da contratação de escritó-

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
disse ontem que a estraté-
gia adotada pelo órgão para 
avançar em suas investiga-
ções – entre elas as relativas 
à Lava Jato – tem tido bons re-
sultados e deve ser mantida. 

“A estratégia de seguir o 
caminho do dinheiro parece 
ser correta”, disse o procurador 
na cerimônia de abertura dos 
trabalhos do Judiciário, no Su-

premo Tribunal Federal (STF).
O ministro do STF Marco 

Aurélio Mello também comen-
tou as investigações do Mi-
nistério Público na Operação 
Lava Jato. “Eu diria que todos 
nós estamos curiosos para sa-
ber o que há dentro desse em-
brulho e queremos que o titu-
lar da ação penal realmente 
apresente a ação para o objeto 
da delação premiada se tornar 
público”, disse.

Segundo Mello, ainda 
é cedo para tecer qualquer 
comentário sobre supostos 
envolvimentos de políticos 
eleitos, com as investigações 
em andamento. “Precisamos 
aguardar. Não devemos pre-
sumir o excepcional, se é que 
podemos cogitar no cenário 
brasileiro o excepcional, o 
envolvimento de uma auto-
ridade em um processo-cri-
me”, destacou o ministro.

Investigação causa surpresa

rios de advocacia sem licita-
ção por órgãos públicos.

Outros casos com 
maior impacto social não 
têm data para voltar à pau-
ta da Corte. Em outubro 
do ano passado, a ministra 
Rosa Weber pediu vista das 

ações que tratam da possi-
bilidade de o aposentado 
pedir a revisão do benefício 
por ter voltado a trabalhar 
e a contribuir para a Previ-
dência Social.

Até o momento, o Ple-
nário do Supremo está divi-

dido em relação à validade 
do benefício, chamado de 
desaposentação. O ministro 
Luís Roberto Barroso, rela-
tor das ações principais so-
bre o assunto, admitiu a de-
saposentação e estabeleceu 
critérios para a Previdência 

Social recalcular o novo be-
nefício. Marco Aurélio não 
reconhece o termo desa-
posentação, mas entendeu 
que o recálculo pode ser fei-
to. Os ministros Dias Toffoli 
e Teori Zavascki votaram 
pela impossibilidade de os 

aposentados pedirem novo 
benefício.

A proibição de doações 
em dinheiro de empresas 
para campanhas políticas 
já tem maioria de votos do 
plenário, mas aguarda vista 
do ministro Gilmar Men-
des para ser concluído. Em 
abril do ano passado, por 6 
votos a 1, os ministros en-
tenderam que as doações 
provocam desequilíbrio no 
processo eleitoral e devem 
ser proibidas.

Neste ano, o Supremo 
poderá ter dois novos mi-
nistros. A presidente Dil-
ma Rousseff deverá indicar 
mais dois membros do Tri-
bunal até o fim deste ano. A 
indicação mais esperada é 
para a vaga do ministro Joa-
quim Barbosa, cuja subs-
tituição é aguardada pela 
Corte há sete meses, desde 
que ele se aposentou.

O quórum comple-
to, com 11 ministros em 
exercício, poderá evitar 
empates e interrupções 
nos julgamentos de temas 
complexos, mas Dilma não 
tem prazo para definir os 
nomes. Além da vaga dei-
xada por Barbosa, que se 
aposentou em julho do ano 
passado, o decano da Cor-
te, ministro Celso de Mello, 
completará 70 anos em no-
vembro e será aposentado 
compulsoriamente.

O Supremo Tribunal Federal abriu ontem o Ano Judiciário e a primeira sessão de julgamento da Corte está marcada para amanhã
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Tribunal do 
Egito confirma 
pena de morte 
de 183 acusados

Um tribunal egípcio con-
firmou ontem a condenação à 
morte de 183 homens por te-
rem assassinado 13 policiais 
em agosto de 2013, horas de-
pois de a polícia ter matado, 
no Cairo, mais de 700 mani-
festantes partidários do ex
-presidente Mohamed Morsi. 
Ainda cabe recurso.

O mesmo tribunal tinha 
condenado à pena capital, no 
dia 2 de dezembro de 2014, 
em primeira instância, 188 
acusados de participar do ata-
que contra um posto da polícia 
em Kerdassa, nos subúrbios 
do Cairo, em 14 de agosto de 
2013. Ontem, o tribunal man-
teve a sentença em relação aos 
183 dos condenados e conver-
teu as penas de cinco.

Os julgamentos em mas-
sa que levaram a condenação 
à morte de centenas de par-
tidários de Morsi, depois da 
sua destituição pelo Exército 
no dia 3 de julho de 2013, 
foram criticados pelas orga-
nizações internacionais de 
direitos humanos.

As Nações Unidas con-
sideraram “sem precedente 
na história recente” os julga-
mentos em massa, por vezes 
resolvidos em alguns minutos. 
Morsi, primeiro presidente 
eleito democraticamente no 
Egito, foi destituído e preso 
pelo Exército, dirigido pelo 
general Abdel Fattah Al Sissi, o 
atual chefe de Estado egípcio.

Nos meses seguintes, poli-
ciais e soldados mataram mais 
de 1,4 mil manifestantes pró-
Morsi, 700 em algumas horas, 
no dia 14 de agosto de 2013, 
ao dispersar duas concentra-
ções no centro do Cairo.)

Em mensagem enviada 
ao Congresso Nacional na 
abertura do ano legislativo, 
a presidente Dilma Rousseff 
pediu o apoio dos parlamen-
tares para aprovação da pro-
posta que dá continuidade 
à política de valorização do 
salário mínimo. Segundo ela, 
o salário mínimo é um ins-
trumento fundamental no 
processo de redução das de-
sigualdades no Brasil.

“A redução das desigual-
dades, a eliminação da pobre-
za e a ampliação dos direitos 
sociais são marcas fundamen-
tais do meu governo, às quais 
jamais poderemos renunciar. 
Ajustes fazem parte do dia 
a dia da política econômica, 
bem como do cotidiano de 
empresas e pessoas, ajustes 
nunca são o fim em si mesmos, 
são medidas necessárias para 
atingir um objetivo de médio 
prazo, que em nosso caso per-
manece o mesmo: crescimen-
to econômico com inclusão 
social. Não promoveremos re-

cessão nem retrocesso”, disse 
a presidente, na mensagem.

O texto enviado pela pre-
sidente aos parlamentares foi 
entregue ontem pelo minis-
tro-chefe da Casa Civil, Aloi-
zio Mercadante, e lido pelo 
primeiro-secretário da Mesa 
do Congresso Nacional, depu-
tado Beto Mansur (PRB-SP). 
A leitura do texto durou mais 
de uma hora, e a mensagem 
fez um longo balanço de todas 
as ações do governo em áreas 
como economia, educação, 
saúde, segurança, infraestru-
tura e política internacional.

Na mensagem, a presi-
dente fez uma análise da atual 
situação econômica do país 
e destacou as medidas que 
estão sendo adotadas pelo 
governo. Ela ressaltou que 
o controle da inflação será 
prioridade da gestão macroe-
conômica e garantiu que o go-
verno vai preservar as metas 
de todas as políticas sociais 
como o Bolsa Família, o Mi-
nha Casa, Minha Vida, o Mais 
Médicos, o Ciência Sem Fron-
teiras e o Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec). “A razão 
de ser da gestão responsável e 
consistente da política econô-
mica é estimular o crescimen-
to e dar meio para execução 
de políticas que melhorem o 
bem-estar da população”.

Segundo ela, o governo ab-
sorveu a maior parte das mu-
danças no cenário econômico 
e climático em suas contas fis-
cais, para preservar o emprego 
e a renda, mas agora chegou a 
um limite. “Estamos diante da 
necessidade de promover um 
reequilíbrio fiscal para recupe-
rar o crescimento da economia 
o mais rápido possível, criando 
condições para a queda da in-
flação e da taxa de juros no mé-
dio prazo. garantindo, assim, 
a continuidade da geração de 
emprego e renda.”

A presidente destacou o 
incremento na capacidade de 
geração e transmissão de ener-
gia e a inclusão de fontes alter-
nativas e limpas como a solar e 
a eólica. “Isso mostra que esta-
mos fazendo os investimentos 
necessários para assegurar a 
oferta de energia para o cresci-
mento do país”, ressaltou.

Dilma pede apoio do Congresso 
para valorizar o salário mínimo

ABERTuRA do Ano LEGISLATIVo

Autoridades de saú-
de na Libéria estão co-
meçando a testar uma 
nova vacina contra o ví-
rus ebola em um grupo 
de 30 mil voluntários. 
Isso representa um gran-
de aumento no número 
de pessoas que recebe-
rão a vacina em compa-
ração com testes anterio-
res, que envolviam cerca 
de 200 pessoas no Reino 
Unido, nos Estados Uni-
dos, na Suíça e no Mali.

No entanto, estes 
primeiros testes consti-
tuíram a primeira fase 
de pesquisa da vacina, 
que servia para verifi-
car o quão segura ela é 
para uso em humanos.

Resultados publi-
cados pela empresa 
farmacêutica GlaxoS-
mithKline (GSK) em no-
vembro de 2014 suge-
rem que a vacina tem 
um “perfil de seguran-
ça aceitável”.

Entre os efeitos co-
laterais encontrados es-
tão febre, dor no corpo 
e mal estar, mas estes 
sintomas desaparece-
ram após alguns dias.

Nesta segunda fase, 
os testes terão como ob-
jetivo checar a eficácia 
da vacina contra o ebola.

Voluntários
Esta vacina usa um 

tipo de vírus de gripe 
encontrado em chim-
panzés como portador 
do material genético 
de duas variedades do 
ebola, entre elas a res-

ponsável pela epidemia 
na África Ocidental. Nos 
testes feitos na Libéria, 
os voluntários serão di-
vididos em três grupos. 
Um deles será compos-
to por 10 mil voluntá-
rios e receberá a nova 
vacina.Outro grupo re-
ceberá placebo, e um 
terceiro receberá uma 
vacina-controle para 
ajudar a medir a eficá-
cia da nova vacina.

Os cientistas veri-
ficarão como o siste-
ma imunológico dos 
pacientes reage à dro-
ga para avaliar se ela 
realmente os protege 
contra o ebola. Nova 
vacina usa material ge-
nético de duas varieda-
des do vírus

 A ampliação da va-
cinação e testes para ou-
tros países afetados pelo 
surto, como Serra Leoa 
e Guiné, dependerá dos 
resultados obtidos na 
Libéria e da aprovação 
por autoridades em saú-
de destes países e da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS).

Nova vacina contra 
ebola será testada

EM VoLunTÁRIoS

Da Agência Lusa

Um grupo 
de 30 mil 
voluntários
vai participar 
dos testes 
contra o vírus
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Em jogo de portões 
fechados, o Botafogo
enfrenta o River-PI
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Medalhista em Sidney 
faz elogios à nova Vila
Olímpica Parahyba 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Três dia após estrear no 
Campeonato Paraibano, o 
Botafogo volta a campo hoje 
à noite com o chip trocado e 
voltado para a Copa Nordes-
te. O Belo estreia às 21h45, 
contra o River do Piauí, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. O jogo marcará a 
abertura da competição, que 
este ano terá 20 clubes, com 
a inclusão das equipes do 

Maranhão e do Piauí. O time 
paraibano está no grupo D da 
competição, ao lado do pró-
prio River, além do Ceará e do 
Fortaleza, que se enfrentam 
amanhã, na capital cearense.

Este jogo será disputa-
do com portões fechados e 
apenas as delegações, alguns 
dirigentes e profissionais 
da imprensa terão direito a 
entrar no Estádio Almeidão, 
em cumprimento a uma de-
cisão do STJD, que resolveu 
punir o Botafogo, por causa 
dos incidentes verificados no 
jogo contra o Sport de Recife, 
ocorridos em janeiro do ano 
passado, na abertura da Copa 
Nordeste de 2014. Temendo 

novas represálias contra o 
clube, a diretoria do Botafo-
go distribuiu uma nota pe-
dindo aos torcedores que se 
afastem do estádio, e que não 
façam nenhum tipo de mani-
festação nas proximidades do 
local do jogo.

Do ponto de vista técni-
co, o treinador Marcelo Vilar 
está mais preocupado com o 
descanso dos jogadores para 
esta partida. Ele fez apenas 
um treino leve ontem, para 
definir a equipe que enfrenta 
hoje o River. "Neste momento, 
a nossa principal preocupa-
ção é com a recuperação dos 
jogadores para estarem cem 
por cento contra o River. Eu 

espero um jogo muito difícil, 
porque do outro lado está 
uma equipe muito bem dirigi-
da pelo técnico Flávio Araújo, 
que é um profissional muito 
competente", disse Vilar.

O treinador Marcelo Vi-
lar não confirmou, mas tam-
bém não é nenhum segredo 
para quem acompanha o 
dia a dia do Botafogo, que o 
time titular para a estreia na 
Copa do Nordeste deverá ser 
o seguinte: genivaldo, Toty, 
Roberto Dias, Carlinhos e 
Alex Cazumba; Zaqueu, guto, 
Doda e Bismarck, Chapinha e 
Rafael Oliveira.

O River, está em João 
Pessoa desde ontem, e trouxe 

uma delegação com 18 atle-
tas. A principal atração do 
clube é um velho conhecido 
do torcedor botafoguense, o 
atacante Warley, único atleta 
a ser artilheiro do Campeona-
to Paraibano pelos três maio-
res clubes do Estado, Botafo-
go, Treze e Campinense. 

A equipe dirigida pelo 
técnico Flávio Araújo come-
çou a se preparar para a com-
petição recentemente, e ele 
teme que a equipe sinta um 
pouco nesta primeira parti-
da oficial. "Nosso time está 
preparado, mas nosso adver-
sário vem se preparando há 
mais tempo. Temos que su-
perar isto com muita disposi-

ção dos jogadores. Eles estão 
conscientes da importância 
da partida, que será a primei-
ra disputada por um time do 
Estado do Piauí na Copa do 
Nordeste", disse o treinador, 
que não quis revelar a escala-
ção da equipe.

A relação dos atletas do 
River que vieram a João Pes-
soa é a seguinte: goleiros, 
Naylson e Robson; Zagueiros: 
Bruno Lopes, Índio e Paulo 
Paraíba; Laterais: Hugo Fi-
gueiredo, Tote e Michael; Vo-
lantes: Amarildo, Kássio e Ro-
gério, Meias: Júnior Xuxa, Luís 
Augusto e Esquerdinha; Ata-
cantes: Eduardo, Warley, Fábio 
Paulista e Lucas Bacelar.

O atacante Warley é a grande referência do Ríver hoje na capital

No sábado, o Botafogo jogou pelo Paraibano e venceu o Miramar

Reencontro com o ex-clube

Belo abre a competição hoje
cOPa dO nORdEStE

Apesar dos quase qua-
renta anos e de um currículo 
invejável, com passagem por 
grandes clubes como o São 
Paulo, Atlético Paranaense e 
Seleção Brasileira, o atacante 
Warley não esconde a sua an-
siedade em enfrentar seu ex-
clube. “Eu não consegui dor-
mir direito um dia antes da 
viagem para aqui. Não vejo 
a hora de ver meus compa-

nheiros e relembrar aqueles 
memoráveis dias. É pena que 
não vou poder rever a torci-
da. É bem verdade que agora 
estou do outro lado, e tenho 
que fazer o melhor pelo clu-
be, mas tenho um carinho 
muito especial pelo Botafogo, 
pelo técnico Marcelo Vilar, 
pela torcida e por João Pessoa, 
uma cidade que eu aprendi a 
amar”, disse Warley.

Com a entrada dos clubes do 
Piauí e do Maranhão a Copa Nordes-
te de 2015 tem agora 20 equipes. Elas 
foram  divididas em cinco grupos de 
quatro clubes. Na primeira fase, os 
clubes se enfrentam na mesma chave, 
com jogos de ida e volta. O primei-
ro colocado de cada grupo e os três 
melhores na segunda posição, entre 
todos os participantes,  se classificam 
para as quartas de final. 

A partir daí, começa o sistema de 
mata-mata, com jogos de ida e volta 
e eliminatórios. Em caso de igualdade 
na pontuação, os  critérios de desem-
pate obedecem a seguinte ordem: 1) 
mais vitórias; 2) melhor saldo de gols; 
3) mais gols pró; 4) confronto direto; 
5) menos cartões vermelhos; 6) me-
nos cartões amarelos; 7) sorteio. 

Os vencedores se classificam 
para as semifinais, que obedecerão 
o mesmo sistema de mata-mata. Os 
ganhadores disputarão a grande fi-
nal em dois jogos, também com ida 
e volta, devendo o clube que fizer 
melhor campanha na competição, 
disputar a segunda e decisiva parti-
da dentro de casa.

O campeão assegura uma vaga 
na Copa Sul-Americana 2015. Em 
caso de igualdade de pontos após os 
dois jogos do mata-mata, são estes 
os critério de desempate: 1) melhor 
saldo de gols; 2) mais gols no campo 
adversário; 3) disputa de pênaltis.

Disputas reunem 20 clubes de 9 estados

Primeira rodada

Hoje - Botafogo x River-PI - Almeidão - 21h45
l Amanhã
Bahia x Campinense
Arena Fonte Nova - 19h
Coruripe-AL   x Socorrense-SE
Estádio Gerson Amaral -21:30
Confiança-SE   x Vitória-BA
Estádio Lourival Baptista - 21:20 
Ceará x Fortaleza
Arena Castelão - 21h20
Sampaio Corrêa-MA  x   Sport-PE
Castelão - 21h20

l Quinta-feira - 5/2
Serrano-BA   x   América-RN   
Estádio Lomanto Junior - 19h
Náutico-PE  x    Salgueiro-PE
Arena Pernambuco - 19h45
Globo-RN  x  CRB-AL
Estádio Manoel Barretto - 21h45
Piauí-PI   x    Moto Club-MA
Estádio Alberto Silva - 22h

O troféu para o campeão da Copa e a bola que será usada nos jogos
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Por  conta de punição 
imposta pelo STJD, o 
jogo entre Botafogo e 
River não contará com 
a presença do torcedor 
hoje no Almeidão

VItÓRIa-Ba FORtaLEZa-cE

cEaRÁ-cE nÁUtIcO-PE

SOcORREnSE-SE cRB-aL

SERRanO-Ba

cOnFIanÇa-SEPIaUI-PI

SaLGUEIRO-PE

RIVER-PIcORURIPE-aL

SaMPaIO cORRÊa-MaMOtO cLUB-MaBOtaFOGO-PB SPORt-PEBaHIa-Ba GLOBO-Rn caMPInEnSE-PB

aMÉRIca-Rn
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Adriana Behar faz elogios à 
nova Vila Olímpica Parahyba
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É justo punir o clube por de-
sordem de seu torcedor? Claro 
que não. A Justiça Desportiva 
precisa mudar esse concei-
to até porque não conheço 
nenhum dirigente de clube 
que incentive alguma torcida 
organizada de seu clube a 
promover a violência nos está-
dios. Todos sabemos que são 
marginais travestidos de torcedores que se infiltram 
nas organizadas e promovem a bagunça. Que culpa 
tem o clube? Nenhuma. Infelizmente hoje o Botafogo 
está pagando caro pela conduta de alguns marginais 
e o pior: não foi provocado pela sua torcida e sim do 
Sport Recife naquele jogo do ano passado no Almei-
dão. Se vai servir de exemplo, não sei. Estou apenas 
convicto que punir o clube não é a melhor saída.

Estádio vazio

Copa começa com
um novo formato

Hoje começa mais uma Copa do Nordeste, a tercei-
ra promovida pela Confederação Brasileira de Futebol 
e sem a interferência da Liga do Nordeste. A primeira 
para nós foi inesquecível, afinal teve como campeão o 
Campinense em 2013. Ano passado, o Sport abocanhou 
o título e a vaga na Copa Sul-Americana, honraria con-
cedida só a partir de 2014. E este ano quem leva?

Esse novo formato com 20 clubes com certeza vai 
dificultar e muito para os nossos representantes, Bo-
tafogo e Campinense, até porque se classifica apenas o 
primeiro colocado de cada um dos cinco grupos e mais 
três melhores segundos colocados.

O grupo do Belo, que estreia hoje contra o River-PI 
no Almeidão, tem ainda a dupla Ceará e Fortaleza, o que 
torna a disputa bastante acirrada pela única vaga dire-
ta. Alguns falam em grupo da morte e eu não concordo. 
O futebol no Brasil tá muito parelho. Não será surpresa 
alguma o Botafogo se classificar em primeiro como um 
dos dois cearenses. O azarão mesmo é o River, do Piauí.

No grupo do Campinense, o favorito é o Bahia que 
caiu da Primeira Divisão e passa por uma grande refor-
mulação. Tem ainda o Globo-RN e o CRB, de Alagoas. 
Teoricamente menos complicado que o do Botafogo. A 
Raposa iria novamente surpreender? Não sei. Domingo 
passado estreou pelo Paraibano e sofreu um pouco 
para ganhar do CSP.

A competição chegou aos 20 clubes por conta da 
participação do Maranhão com Sampaio e Moto Club; e 
do Piaúí, com o Piauí e o River. Os dois estados esta-
vam excluídos do Nordeste sem razão de ser e agora se 
pode dizer que a Copa está totalmente regionalizada e 
não falta nenhum Estado.

É torcer e muito para que nossos representantes 
façam bonito. Obviamente que, pelo elenco, se espera 
mais do Botafogo que estreia hoje e sem a presença de 
seu torcedor devido a uma punição do STJD.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A Fifa confirmou, ontem, que 
quatro candidatos concor-
rerão a eleição no dia 29 
de maio: o atual presidente, 
Joseph Blatter; ex-jogador 
Figo; Príncipe Ali bin al-Hus-
sein, da Ásia;  e ainda Michael 
van Praag, da Jordânia.

Eleição na Fifa

Pouca gente falou do empate do Flamengo diante do 
Macaé na abertura do Campeonato Carioca. É que a notícia 
mais importante foi registrada antes do início da partida 
quando torcedores do Flamengo invadiram o vestiário ad-
versário e agrediram o goleiro Ricardo Berna, do Macaé.

O brasileiro Anderson Silva 
voltou de forma triunfal ao 
UFC 183 ao vencer, sábado 
passado, o norte-ameri-
cano Nick Diaz. O Spider 
retornou ao ringue após 
após 13 meses se recupe-
rando de uma contusão. 

Volta triunfal

Nota zero para a torcida do Fla

Apesar dos problemas extra-campo, o Santa Cruz vai se 
superando dentro das quatro linhas e mostrando que vai 
dar trabalho aos adversários neste início de Campeona-
to Paraibano. Domingo passado, a torcida do Galo viu a 
força da Cobra Coral no PV diante do empate de 1 a 1.

Cobra mostra seu veneno

Medalhista olímpica em
2000 visita instalações
e parabeniza o Estado

FOTO: Secom/PB

Etapa nacional reúne os principais atletas

João Pessoa será durante toda 
esta semana a capital nacional do 
Vôlei de Praia. Os principais atletas 
do país, muitos deles conhecidos 
mundialmente devido conquistas 
internacional (mundiais, olimpíadas, 
pan-americanos, dentre outros), 
participam de hoje até o próximo 
domingo, na Praia de Cabo Brando, 
de uma das etapas do Circuito Ban-
co do Brasil, com dois eventos distin-
tos: a fase Nacional e o Open. Este é 
o 25º ano consecutivo que a capital 
paraibana sedia a competição. Des-
de 1991 que o Estado está inserido 
na programação da Confederação 
Brasileira de Voleibol.

A Fase Nacional tem início hoje 
às 8h30 em frente ao Hotel Litoral 
e prossegue até a próxima quin-
ta-feira com um total de 24 duplas 
femininas e 38 masculinas, repre-
sentantes de diversos estados brasi-
leiros. Vinte atletas honram as cores 
da Paraíba, prometendo um lugar 
no pódio. “Podemos dizer que os 
melhores quadros da Paraíba estão 
participando desta fase nacional, 
com chances claras de chegarem ao 
título brasileiro desta etapa”, afir-
mou ontem Giovanni Marques, do 
Departamento de Vôlei de Praia da 
Federação Paraibana de Voleibol.

De quinta-feira até o próximo 
domingo, será a vez das disputas da 
fase Open de Vôlei de Praia, com a 
participação das 16 melhores duplas 
do país, nas categorias masculina e 
feminina. As disputas serão realiza-
das no final da Avenida Beira-Rio. 
Atletas olímpicos e campeões do 
circuito mundial estarão presentes 

Adriana Behar, Tibério Limeira, José Marco, Antonio Meira e Raimundo Braga visitam a Vila Olímpica

Disputas da fase nacional começam hoje na Praia do Cabo Branco a partir das 8h30

A medalhista nas Olim-
píadas de Sidnei, em 2000, 
na modalidade de vôlei de 
praia, Adriana Behar, visitou 
ontem pela manhã as novas 
instalações da Vila Olímpica 
Parahyba, em João Pessoa. 
Behar, que atualmente ocupa 
o cargo de gerente de plane-
jamento esportivo do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), foi 
recebida pelo secretário de 
Juventude, Esporte e Lazer, 
Tibério Limeira, e pelo exe-
cutivo da pasta, José Marco. 

O objetivo da vinda da 
dirigente do COB foi conhe-
cer de perto o complexo es-
portivo, que está em fase de 
conclusão da maior reforma 
de sua história, e as melho-
rias realizadas visando os Jo-
gos Olímpicos de 2016, que 
acontece no Rio de Janeiro. 
“Como o Dede está quase 
pronto e em fase de conclu-
são da reforma, será muito 
importante para servir tam-
bém as Olimpíadas de 2016, 
sediando treinamentos de 
seleções de várias modalida-
des esportivas”, disse a ex-jo-
gadora. 

Adriana Behar elogiou 
o trabalho desenvolvido na 
Vila Olímpica. “É um equi-
pamento importantíssimo 
para o esporte paraibano, 
nacional e internacional. De 
parabéns o Governo do Esta-
do por ter investido em algo 

que vai servir e engrandecer 
o esporte de várias faixas etá-
rias. O parque aquático com a 
piscina exclusiva de nado sin-
cronizado é realmente algo 
diferenciado”, concluiu. 

Para o secretário Tibério 
Limeira, o esporte na Paraíba 
está avançando graças ao in-
vestimento feito pelo gover-
no. “Ter a Paraíba como um 
dos melhores complexos es-

portivos do Brasil é um gran-
de avanço e isso tudo é possí-
vel graças ao investimento de 
R$ 35 milhões do Governo do 
Estado. A vinda de uma pes-
soa ligada ao planejamento 
esportivo do COB já mostra o 
quanto está sendo importan-
te a grande reforma”, frisou 
Limeira. 

O secretário destacou 
que as seleções norte-ameri-

cana de saltos ornamentais 
e a espanhola de natação já 
fizeram contato querendo 
realizar treinos na Vila Olím-
pica. “Os contatos já foram 
realizados e agora está se 
construindo a concretização 
desses acontecimentos. Além 
delas, a seleção russa de nado 
sincronizado também con-
firmou interesse em treinar 
aqui”, informou. 

nesta etapa paraibana e também a 
excelente dupla dos Estados Unidos 
Jeremy/Montgomery.

Seis paraibanos competem na 
fase open, com destaque para a 
dupla masculina Álvaro Filho/Vitor 
Felipe, tricampeã brasileira Sub-19, 
tetracampeã brasileira Sub-21, vice-
campeã mundial Sub-21 e campeã 
de etapas de vários circuitos mun-
diais. Do lado feminino, um dos 
destaques é a atleta Thati Damázio, 
campeã sul-americana que forma 
dupla com a cearense Luiza Amélia. 
Outra paraibana, a atleta Andressa 
(campeã mundial Sub-19), que for-
ma dupla com a sergipana Tainá, 
está inscrita na competição, porém, 
ambas não disputarão a etapa, pois 
estarão representando o Brasil no 
Circuito Sul-Americano que será dis-

putado no Uruguai na mesma data.
Para Carlos Fernandes de 

Lima Filho, presidente da Fe-
deração Paraibana de Voleibol, 
este evento consagrou definiti-
vamente João Pessoa no cenário 
nacional e tornou-se um marco 
na capital, principalmente pela 
brilhante organização da etapa 
paraibana e excelente índice téc-
nico dos atletas do Estado.

Já Giovanni Marques, diretor da 
modalidade da FPV disse que foram 
instaladas duas tendas na entrada 
da arena para exposição de 600 fo-
tos históricas dos 30 anos do vôlei de 
praia no Estado da Paraíba, desde 
1984 até os dias de hoje. Também a 
FPV realizará uma etapa do circuito 
paraibano Sub-17 no sábado a tar-
de, aberta para atletas de todo país.
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

VÔLEI DE PRAIA NA CAPITAL



A contratação de Neymar pelo Bar-
celona vai parar nos tribunais. O clube 
catalão e seu ex-presidente Sandro Ro-
sell foram indiciados pela promotoria 
espanhola por supostas irregularida-
des na negociação com o brasileiro e 
terão que responder por crimes contra 
o Tesouro.

Promotor da Audiência Nacional, 
principal tribunal penal da Espanha, 
Perals Joseph Calleja considerou Rossell 
culpado por três crimes contra o Tesou-
ro. Já o Barcelona responderá por duas 
irregularidades por supostamente ter 
declarado um preço mais baixo do que 
o efetivamente pago pelo jogador.

A acusação da promotoria será 
encaminhada ao juiz Pablo Ruz, que 
decidirá se aceita a denúncia e leva os 
envolvidos a julgamento.

Revelado pelo Santos, Neymar 
trocou o clube da Vila Belmiro pelo 
Barcelona no meio de 2013. A nego-
ciação movimentou, segundo o time 
catalão, um total de 86,2 milhões de 
euros (cerca de R$ 286 milhões), e a 
divisão desse montante é o cerne de 
toda a polêmica.

Após o clube catalão divulgar os 
valores, depois da queda de Sandro 
Rosell, o pai de Neymar admitiu ter re-
cebido 40 milhões de euros pela nego-
ciação. Inicialmente, o Santos dizia que 
o time espanhol havia desembolsado 
apenas 17 milhões de euros para con-
tratar o atacante.

Além do valor, há uma questão so-
bre a data do pagamento. Barcelona 
e a N&N, empresa criada pelo pai de 

Barcelona e ex-presidente são 
indiciados por irregularidades

VENDA DE NEYMAR

Liderança e quebra-cabeça
AUTO ESPORTE CLUBE

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de fevereiro de 2015

Alvirrubro supera Sousa 
e Santa Cruz, mas tem 
problemas para amanhã

Apesar de conquistar a li-
derança do Estadual, com sete 
pontos ganhos, mesmo núme-
ro de Sousa e Santa Cruz de 
Santa Rita (segundo e terceiro 
colocados) o treinador do Auto 
Esporte Jazon Vieira “quebra 
a cabeça” para colocar a equi-
pe em campo. Ele não contará 
praticamente com jogadores 
para formar a zaga para a roda-
da dupla de amanhã, às 20h30 
(principal), diante do Santa 
Cruz de Santa Rita, no Estádio 
Almeidão. Na preliminar jo-
gam às 18h15, CSP e Miramar 
de Cabedelo, pela quinta roda-
da do Estadual. 

O problema é que a 
maioria dos zagueiros está 
entregue ao Departamento 
Médico, como Henrique, Jú-
lio e Camutanga, que termi-
nou no sacrifício na vitória 
contra o Lucena (2 a 0). O 
único que está à disposição 
é Rafael, com possibilidade 
de improvisar volantes para 
formar a defesa automobilis-
ta. Além dos possíveis desfal-
ques o comandante automo-
bilista não conta com opções 
para suprir a necessidade 
que está existindo no elen-
co. “Momento de alegria e ao 
mesmo tempo preocupação 
para encarar o Santa Cruz. Já 

A participação dos chamados grandes do 
nosso futebol mal começou no Campeonato 
Paraibano, e já tem torcida reclamando muito. 
Os trezeanos não esperavam um tropeço 
dentro de casa contra o Santa Cruz.  O Galo 
deixou de fazer o dever de casa e estes pontos 
poderão fazer muita falta no decorrer da 
competição. O resultado foi considerado uma 
zebra para muitos, menos para a diretoria 
e comissão técnica do Santa Cruz. Durante 
a semana, o treinador Mirandinha e alguns 
dirigentes do Tricolor afirmavam que iam 
pregar uma surpresa no Galo em pleno PV, 
porque tinham time para isto. As previsões 
se confirmaram, pior para a torcida do Treze, 
que acabou com uma mosca atrás da orelha, 

quanto ao futuro da equipe.
A estreia do Campinense foi bem acima 

do que se esperava. Muita gente apostava 
que o CSP, que atravessa um bom momento, 
fosse complicar a vida da Raposa, desfal-
cada de 5 titulares. Mas a verdade é que o 
Rubro-Negro passeou em campo e o placar 
de 2 a 1 acabou sendo injusto, já que o time 
de Campina Grande abusou de perder gols. 
Pelo jeito, o time cartola vai mesmo brigar 
pelo título paraibano este ano.

Em João Pessoa, o Botafogo não foi tão 
brilhante diante do Miramar. Num jogo de ata-
que contra a defesa, o Belo conseguiu vencer 
com facilidade o Tubarão do Porto, por 2 a 0, 
mas não conseguiu empolgar a sua torcida, 

que se mostrou insatisfeita em alguns momen-
tos da partida. No frigir dos ovos, o Botafogo 
fez o dever de casa e dos três grandes, foi o que 
conseguiu a vitória pelo placar mais elástico. 
Talvez o próprio elenco tenha pisado no freio, 
pensando no compromisso de hoje contra o 
River do Piauí, na estreia da Copa Nordeste.

Nos demais resultados da rodada, a sur-
presa ficou por conta do empate conseguido 
pelo Atlético contra o Sousa, em pleno Estádio 
Marizão. Em João Pessoa, o Auto Esporte con-
firmou o favoritismo e venceu bem o Lucena, 
por 2 a 0. Amanhã, Auto Esporte, Santa Cruz 
e Sousa têm a oportunidade de se isolar na 
liderança da competição, enquanto o Treze 
terá uma chance de se redimir diante de sua 

torcida, enfrentando o Sousa, outra vez no PV. 

COPA NORDESTE
O jogo entre Botafogo e River, hoje à noite 

no Almeidão, será de portões fechados. Apenas 
5 dirigentes de cada clube, além de jornalistas 
credenciados poderão entrar no estádio. A 
decisão foi tomada pelo STJD, como punição ao 
Botafogo, pelos incidentes verificados no jogo 
contra o Sport de Recife, ocorrido em janeiro 
de 2014, na abertura da Copa Nordeste do ano 
passado. Já a Raposa estreará amanhã contra 
o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. Esta 
partida seria também para ser disputada de 
portões fechados, mas acabou sendo liberada 
para o público.

A surpresa ficou por conta do empate do Galo

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

comuniquei à diretoria a fal-
ta de reforços para que pos-
samos ter opções para colo-
car em campo”, disse. 

Campinense 
A delegação do Cam-

pinense embarca hoje, às 
17h45, do Aeroporto Castro 
Pinto, em Bayeux, com desti-
no a Salvador-BA, para o jogo 
de estreia, amanhã, contra 
o Bahia, às 20h, no Estádio 
da Fonte Nova, pela Copa do 
Nordeste. O grupo será com-
posto por 32 pessoas, entre 
atletas, comissão técnica e a 
supervisão do diretor de fu-
tebol, Dorgival Pereira, que 
chefiará a delegação. Ele fri-
sou que o Rubronegro não 
fará nenhum treino em solo 
baiano, com os jogadores re-
pousando o máximo para en-
carar o Tricolor de Aço. 

A Raposa vem de uma 
vitória contra o Centro Spor-
tivo Paraibano (2 a 1), na es-
treia da equipe no Paraibano. 
Integrante do Grupo E, ao 
lado do CRB-AL, Globo-RN e 
do próprio Bahia, o time ini-
cia o desafio encarando um 
concorrente de peso na briga 
pela classificação. De acordo 
com o treinador Francisco 
Diá, um “teste de fogo” diante 
de um adversário tradicional 
que sempre joga bem ao lado 
da torcida. “Eles têm uma tor-
cida fiel que joga com o time. 
Do outro lado terá um con-
corrente determinado e dis-
posto a surpreender”, avaliou. 

O Auto Esporte fez o dever de casa, venceu o Lucena no Estádio Almeidão, na capital, e assumiu a liderança do Paraibano

FOTO: Reprodução/Internet

FOTO: Reprodução/Internet

Goleiro Aranha 
é anunciado pelo 
Palmeiras para 
temporada 2015

O Palmeiras confirmou na 
tarde de ontem a contratação 
do goleiro Aranha e ele assinou 
contrato de uma temporada 
após fazer acordo na Justiça 
com o Santos, seu ex-clube. O 
goleiro chega para ser reserva 
de Fernando Prass e deseja fi-
car bastante tempo no Verdão.

“É o meu primeiro clube 
na cidade de São Paulo e espe-
ro permanecer aqui, trabalhar 
e ajudar bastante, seja como 
for. Mais uma etapa na minha 
carreira e espero cumprir da 
mesma forma que cumpri ou-
tras, com muito trabalho e de-
dicação”, disse o goleiro.

“É uma expectativa boa, o 
Palmeiras vem forte, montan-
do um grupo muito forte, e isso 
anima qualquer atleta. Estou 
feliz por ser mais uma porta 
que se abriu para mim, ainda 
mais por ser um time da gran-
deza do Palmeiras. Estou muito 
contente”, complementou.

Depois de trabalhar com 
o técnico Oswaldo de Oliveira 
na temporada do ano passado, 
ele também comentou a opor-
tunidade de reencontrar o trei-
nador. 

“Já ter trabalhado com o 
Oswaldo ajuda bastante, afinal, 
já conheço a metodologia dele, 
a maneira de trabalhar. É sem-
pre bom chegar a um lugar em 
que já conhece algumas pes-
soas e pode se sentir em casa 
mais rapidamente”, completou 
Aranha.

Negociação do brasileiro para nos tribunais

 Na tentativa de corrigir os 
erros cometidos no empate em 
1 a 1, diante do Santa Cruz de 
Santa Rita, o treinador do Tre-
ze, Everton Goiano, frisou que 
exigirá uma melhor postura 
técnica em busca da primeira 
vitória na competição. 

Segundo ele, o grupo não 
pode desperdiçar as chances 
que ocorreram, principal-
mente  jogando em casa e 
com o apoio da torcida. “In-
felizmente não fomos compe-
tentes para vencer a primeira. 
Temos que jogar mais para 
derrotar o Sousa, um adver-
sário que sempre deu traba-
lho ao Treze”, observou. 

Botafogo 
O Alvinegro da capital 

aguarda para hoje a chegada 
do atacante Potita, de 30 anos, 
campeão Estadual/2012 pelo 

Campinense. O mais novo re-
forço Alvinegro, que atuou 
pelo Bahia na Série A do ano 
passado, brigará pela posição 
com Rafael Oliveira, Jonatas 
Belusso, Juninho, Jeorge e Ro-
marinho. A intenção é colocar 
o atleta pronto para que fique 
à disposição da comissão téc-
nica, já que o Belo disputa o 
Estadual e terá pela frente o 
Nordestão, Copa do Brasil e a 
Série A do Brasileirão.  

Para o presidente Guilher-
me Novinho uma aquisição 
que estava nos planos da di-
retoria por conhecer o futebol 
da terra e ser mais uma opção 
para o treinador Marcelo Vilar. 
“Vamos torcer pelo sucesso do 
Potita no Botafogo para dar 
alegrias à torcida. Trata-se de 
um jogador de referência que 
tem características diferentes 
dos demais”, frisou. 

Técnico do Treze vai
aumentar exigências

CORRIGIR ERROS

Neymar para cuidar da carreira do jo-
gador, entraram em acordo ainda em 
2011. Neymar pai chamou o valor re-
cebido na ocasião de "adiantamento" 
e disse que isso fez parte da estratégia 
de negociação, mas existem dúvidas no 
Santos sobre o procedimento. Na últi-
ma terça-feira, o clube acionou o pai 
de Neymar na Justiça para ver contrato 
com o Barça

Essa discussão sobre valores, co-
missões e datas tem uma série de inte-
ressados. O Ministério Público decidiu 
investigar o caso, por exemplo, para 
saber se houve fraude fiscal na movi-
mentação do dinheiro. A DIS, dona de 
40% dos direitos de Neymar, também 
alega ter sido enganada na transação.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006600
Responsavel.: JSA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA
CPF/CNPJ: 008314464/0001-84
Titulo: DUP VENDA MERCR$185,50
Apresentante: LOJA DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo: 2015 - 006510
Responsavel.: JSA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA
CPF/CNPJ: 008314464/0001-84
Titulo: DUP VENDA MERCR$135,00
Apresentante: LOJA DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo: 2015 - 006511
Responsavel.: LAELSON DE SOUZA SEVERO 
01610690451
CPF/CNPJ: 021006801/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$422,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006845
Responsavel.: LISS COSMETICOS PB
CPF/CNPJ: 019452746/0001-64
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$149,98
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006815
Responsavel.: MANUEL CANDIDO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 013526947/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.364,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006595
Responsavel.: PB COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 014667764/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.672,40
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006284
Responsavel.: SUENIA DA SILVA PAULINO
CPF/CNPJ: 087635704-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 75,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005554
Responsavel.: TALYTA DANTAS PAULINO
CPF/CNPJ: 028507184-08
Titulo: CHEQUER$254,47
Apresentante: FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA
Protocolo: 2015 - 005345
Responsavel.: U P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ: 018513751/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$344,43
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004900
Responsavel.: U P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ: 018513751/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$784,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004952

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,  03/02/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: A. BELISSIMA COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ: 008100543/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$719,31
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005441
Responsavel.: ALINE DE FARIAS
CPF/CNPJ: 082387884-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$195,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004061
Responsavel.: CARLOS MARCIO B. DE SOUSA 0107
CPF/CNPJ: 015414919/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,83
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005216
Responsavel.: DEBORA FERREIRA ALVES DE BRITO
CPF/CNPJ: 020736869/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$666,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006849
Responsavel.: FELIPE FERREIRA FRADE
CPF/CNPJ: 107388954-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$179,86
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005562
Responsavel.: FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA 
PASCOAL
CPF/CNPJ: 003208714/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.682,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005115
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ: 012481237/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$714,53
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006968
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ: 012481237/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.276,49
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006982
Responsavel.: IMPACTUS CONSULTORIA AMB E ENG
CPF/CNPJ: 011885637/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.286,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006373
Responsavel.: JETTA CONST. E CONSULT. LTDA
CPF/CNPJ: 012209832/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$559,01
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005509
Responsavel.: J S A INDUSTRIA DE ESQUADRIA LTDA
CPF/CNPJ: 008314464/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.892,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

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

Titulo: DUP VEN MER IND  R$470,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003354
Responsavel.: LANCHONETE CANOA ACAI ME
CPF/CNPJ: 019166310/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$268,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004405
Responsavel.: LAERCIO MOUSSALEM
CPF/CNPJ: 199374312-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004027
Responsavel.: LN CALADO TECNOLOGIA ME
CPF/CNPJ: 010970550/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$630,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006626
Responsavel.: MINISTERIO DEUS CRIADOR
CPF/CNPJ: 019292395/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.056,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006756
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 015626792/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$104,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006541
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 015626792/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$104,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006540
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES 
MELO  ME
CPF/CNPJ: 013076084/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.359,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006580
Responsavel.: RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS L
CPF/CNPJ: 073034746/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$423,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006406
Responsavel.: RAIMUNDO DE FREITAS CARNEIRO
CPF/CNPJ: 012287015/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.366,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006041
Responsavel.: RAIMUNDO DE FREITAS CARNEIRO
CPF/CNPJ: 012287015/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$589,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006562
Responsavel.: RICARDO AMADEU DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 292355104-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,89
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006410
Responsavel.: SEVERINA PEREIRA DA SILVA 
069801924
CPF/CNPJ: 019281573/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$316,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006547
Responsavel.: SOCONSTROI CONSTRUCOES E 
COMER
CPF/CNPJ: 003446956/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$452,93
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005835
Responsavel.: THIAGO SANTOS LACERDA
CPF/CNPJ: 045742445-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$900,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004028

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,  03/02/2015
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.: ACS - CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA -
CPF/CNPJ: 010630243/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002857
Responsavel.: ACS - CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA -
CPF/CNPJ: 010630243/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002842
Responsavel.: ANTONIO ROQUE DOS SANTO NETO
CPF/CNPJ: 726541394-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$282,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004601
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 060629924-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$268,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006382
Responsavel.: CHARLES NEUQ RODR BEZERRA ME
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$972,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005517
Responsavel.: C2 COMERCIO DE MERCADORIAS 
EM GERAL
CPF/CNPJ: 010673625/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$135,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003738
Responsavel.: DANIEL AUGUSTO LINS DE MELO
CPF/CNPJ: 038600954-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005412
Responsavel.: DIANA MARIA DE OLIVEIRA COU-
TINHO EP
CPF/CNPJ: 009244567/0002-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$325,36
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005913
Responsavel.: DEMAS MEIRA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 221859638-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003450
Responsavel.: IMPACTUS CONSULTORIA AMB. E EN
CPF/CNPJ: 011885637/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.636,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006991
Responsavel.: JOSE CORREIA DE SOUZA ME
CPF/CNPJ: 014549049/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$552,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006558
Responsavel.: JN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 010405481/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 54,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005937
Responsavel.: JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 048835964-35
Titulo: CHEQUER$187,00
Apresentante: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
Protocolo: 2015 - 005897
Responsavel.: JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 048835964-35
Titulo: CHEQUER$400,00
Apresentante: SANDRO DA SILVA ARAUJO
Protocolo: 2015 - 005640
Responsavel.: JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA FILHO
CPF/CNPJ: 928629504-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$320,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001613
Responsavel.: JABRE CONSTRUCOES LTDA A
CPF/CNPJ: 006234444/0001-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro 

Oficial, nomeado pela portaria nº 148/2014, de 27/11/2014, torna público a todos os interessados 
que no dia 13 de fevereiro de 2015 às 08h30min, horário local, no prédio da Prefeitura na Rua 
Dom Adauto, nº 11. - Centro - Serra Redonda PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 0001/2015, tipo menor preço por itens, tendo por objeto a: Contratação de pessoa 
jurídica e/ou pessoa física, para locar 01(um) veículo tipo caminhonete cabine dupla ou SW4, com 
ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, quatro portas, com potencia do motor acima de 
2.0, com motorista destinado ao Gabinete do Prefeito, o abastecimento e a manutenção do veículo 
por conta do Contratante, conforme consta no Edital.

O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. Maiores 
informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou através 
do telefone (83) – 3399.4081/9922.6776 das 08h30min as 12h00min. EISENHOWER CORREIA 
LIMA - Pregoeiro Oficial - Serra Redonda PB, 02 de fevereiro de 2015. 

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

Oficial, nomeado pela portaria nº 148/2014, de 27/11/2014, torna público a todos os interessados 
que no dia 13 de fevereiro de 2015 às 10h30min, horário local, no prédio da Prefeitura na Rua 
Dom Adauto, nº 11. - Centro - Serra Redonda PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL n° 0002/2015, tipo menor preço por itens em cada lote, tendo por objeto a: Contra-
tação de pessoas físicas e/ou pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de veículos 
destinados as seguintes Secretarias: Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria 
de Obras e Infraestrutura, conforme constam dos 03 lotes no Anexo I do presente Edital. LOTE 
I. - Locação de 01 (um) veículo tipo caminhão para a coleta e o transporte dos residos sólidos, o 
motorista, o combustível e a manutenção por conta da Contratante, para atender as necessidades 
da Secretaria de Obras e Infraestrutura, conforme consta no Edital. LOTE II. - Locação de 01 (um) 
veículo tipo camionete, cabine simples, carroceria aberta, destinado ao transporte de produtos e 
viagens exclusivas da Secretaria de Educação de segunda a sábado, o motorista, combustíveis e 
a manutenção do veículo por conta da Contratante, conforme consta no Edital. LOTE III. - Locação 
de 05 (cinco) veículos com o combustível, motorista e manutenção por conta do Contratado, ficando 
os mesmos a disposição da Secretaria de Saúde para serem utilizados no transporte dos profis-
sionais dos PSFs I, II e III, no transporte de hemofílicos da Zona Rural para Campina Grande e no 
transporte dos pacientes da Zona Rural para a sede do município para o tratamento de fisioterapia, 
conforme consta no Edital.

O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. Maiores 
informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou através 
do telefone (83) – 3399.4081/9922.6776 das 08h30min as 12h00min. EISENHOWER CORREIA 
LIMA - Pregoeiro Oficial - Serra Redonda PB, 02 de fevereiro de 2015. 

A Galvão Amorim Construção e Incorporação LTDA – CNPJ Nº 09.170.007/0001-26  torna 
público que requereu á SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Renovação da Licença 
de Instalação  para ST TROPEZ RESIDENCE situado a rua Maria Jacir Pinto Costa 295 -   Jardim 
Oceania -  CEP: 58.037-435.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 001/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de água 
mineral; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Maria Tereza Pereira 
Carvalho - R$ 53.800,00.Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do 
contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º 
da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 02 de Fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 003/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de urnas 
funerárias diversas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Juarez 
Barbosa Pequeno-ME - R$ 53.800,00.Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para as-
sinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista 
no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 02 de Fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 004/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de colchões 
diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HML Comercial Ltda. 
- R$ 49.610,00.Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob 
pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 02 de Fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 002/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de água 
mineral; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Maria Tereza Pereira 
Carvalhos - ME - R$ 48.200,00.Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 
7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 02 de Fevereiro de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

nida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 11:30 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios (perecíveis e não perecíveis) material de limpeza e de consumo destinados a merenda 
escolar as diversas secretárias e ao fundo municipal de saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3539-1369.
Triunfo - PB, 02 de Fevereiro de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 11:30 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE OLIMENTOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 12:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br
Areia - PB, 02 de Fevereiro de 2015.

ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, s/n - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 05 de março de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3362-2288.

Email: cplareia@hotmail.com
Areia - PB, 02 de Fevereiro de 2015.

ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

nida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
de expediente e didático destinados as diversas secretárias do município e Fundo Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3539-1369.
Triunfo - PB, 02 de Fevereiro de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015

Proc. Administrativo nº 228/2015
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis destinado as Secre-

tarias Diversas e Merenda Escolar de Nova Olinda-PB, conforme Termo de Referência, constantes 
no ANEXO I. ABERTURA: 13/02/2015, às 13:30 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 
17 DE JULHO DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIOS E OUTORS CONVÊNIOS / 
CONSTANTE NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas  - Nova Olinda, 02 de fevereirode 2015.

Pedro Cabral Cazé
Presidente da CPL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Proc. Administrativo nº 229/2015

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Pessoal destinado as Secretarias Di-
versas do Município de Nova Olinda-PB, conforme Termo de Referência, constantes no ANEXO I. 
ABERTURA: 13/02/2015, às 15:00 horas. REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO 
DE 2002.RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIOS E OUTORS CONVÊNIOS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 
na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 11:00 horas  - Nova Olinda, 02 de fevereiro de 2015.

Pedro Cabral Cazé
Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global tipo Menor 
Preço, objetivando a obra civil pública de construção de uma unidade escolar com 06 salas de aula 
no município de Gurinhém, em sessão pública para abertura dos envelopes que realizar-se-á as 
10:00hs do dia 23/02/2015, na sala da CPL, localizado no  prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações 
através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 30 de Janeiro de 2015.
Diogo da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA –  COMARCA DE CAAPORÃ
1O SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL IMOBILIÁRIO

FABIO BEZERRA CAVALCANTI – TITULAR
LARISSA DE OLIVEIRA G. DE A. CAVALCANTI – SUBSTITUTA
AV. SALOMÃO VELOSO , 525 , CENTRO DE CAAPORÃ – PB

FONE: (083)3286.1000 – 3286.1246  www.cicpb.not.br

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979)

Fábio Bezerra Cavalcanti, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Caaporã e municípios 
adjacentes, Estado da Paraíba, em virtude das atribuições que lhes são conferidas, etc...

Faz saber a todos os interessados que, PADRÃO COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO DE IMÓ-
VEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.815.684/0001-69, 
com sede à Avenida Antônio de Góes, nº 183, sala 101, Bairro do Pina, cidade do Recife, Estado 
de Pernambuco,  neste ato representada por seus sócios administradores JOSÉ ROMERO DIAS 
GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº. 3.040.685-SDS/PE, inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 509.507.114-20, JOSÉ ROBERTO DIAS GOMES DA SILVA, brasileiro, separado 
judicialmente, empresário, portador do RG sob nº 2.476.930 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº. 
360.556.704-53, ANA PAULA DIAS GOMES BARBOSA, brasileira, casada sob o regime de separação 
total de bens, empresária, portadora do RG nº. 2.012.208 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 
588.955.234-15, ambos domiciliados à Avenida Antônio de Góes, nº183, bairro do Pina, cidade do 
Recife-PE, protocolou requerimento neste Cartório Notarial e Registral, no sentido de aprovação de 
um Loteamento “Parcelamento Urbano – Caaporã/ PB”, contendo 09 (nove) quadras e 279 (duzentos 
e setenta e nove) lotes, com uma área total a ser loteada é 999.097,86 m² (novecentos e noventa 
e nove mil noventa e sete vírgula zero oitenta e seis metros quadrados), conforme documentação 
necessária exigidos pelo Artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, tendo o 
referido Loteamento acesso pela na Zona Rural do Município de Caaporã em área onde se inicia 
um processo de ocupação por terminais logísticos estimulados pelos acessos municipais da BR 101 
e a PB 032 e do Porto de Caaporã - PB., o imóvel encontra-se registrado nestas  Notas no Livro 
2-BI, fls. 22  sob nº. de ordem R-1, referente a matrícula 11602, em data de 21 de janeiro de 2015, 
o Loteamento é constituído por 279 (duzentos e setenta e nove) lotes, distribuídos em 09 (nove) 
quadras, identificadas em ordem numérica de “01 a 09”, com área total de 846.043,38 (oitocentos 
e quarenta e seis vírgula quarenta e três vírgula trinta e oito metros quadrados) que representa um 
percentual 84,68% (oitenta e quatro vírgula sessenta e oito por cento) da propriedade. As áreas 
médias destinadas aos lotes são de 1250m², 2500m², 5000m² e 10000m². O uso predominante 
previsto para a área é a de terminais logísticos, observados os índices urbanísticos da Legislação 
Municipal específica, Quadras assim denominadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, o referido loteamento 
destina-se a uma zona industrial, devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Caaporã, nos 
termos do Decreto Municipal nº 029/2014 de 02 de setembro de 2014. E, para que toda a sociedade 
tome conhecimento expediu-se o presente Edital, que será publicado em Jornal local de grande 
circulação por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo máximo de quinze 
dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do Artigo 19 da citada Lei Federal nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979. Cidade de Caaporã, 27 de janeiro de 2015. Eu Fábio Bezerra 
Cavalcanti, Oficial de Registro da Comarca de Caaporã, datilografei e subscrevi.

Em testemunho (               ) da verdade.
Fabio Bezerra Cavalcanti

Oficial e Notário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33001/2015-SEDURB
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO da Prefeitura Mu-

nicipal de João Pessoa como contratante, e a CONSTRUTORA COSTA DO SOL EIRELI-EPP 
como contratada.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ACESSO E DA CASA DO GERADOR NA CECAF(Central de 
Comercialização da Agricultura Familiar) situada a Av. Hilton Souto Maior, em João Pessoa-PB.

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias corridos.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 33021/2014.
VALOR: R$ 526.075,78 (Quinhentos e vinte e seis mil, setenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos).
DOTAÇÃO: Classificação Funcional: 09.103.23.692.5191.1341;
        Elemento de Despesa: 4.4.90.51;
        Fonte de Recursos: 00;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 28 de janeiro de 2015.
João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.
Hildevânio de Souza Macedo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Limpeza para todas as Secretarias do Município 

de Poço Dantas - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: DAMIÃO FRANCISCO DE 

ARAÚJO ME - R$ 50.514,00; GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME - R$ 68.441,40.
Poço Dantas - PB, 30 de Janeiro de 2015

JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Material Gráfico para todas as Secretarias do Município de 

Poço Dantas PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00007/2015 - 30.01.15 - EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA - R$ 74.575,50
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Material de Limpeza para todas as Secretarias do Município de Poço Dantas - PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: DAMIÃO FRANCISCO DE ARAÚJO ME - R$ 
50.514,00; GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME - R$ 68.441,40.

Poço Dantas - PB, 30 de Janeiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Material Gráfico para todas as Secretarias do Município de Poço Dantas PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA - 
R$ 74.575,50.

Poço Dantas - PB, 30 de Janeiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

Licença Prévia – N nº 3595/2014
6.Armazenar os resíduos sólidos em recipientes fechados e em área coberta, encaminhando-os 

para coleta pelo serviço de limpeza municipal.
7.Atender ás exigências e recomendações previstas na Legislação Federal, Estadual e Municipal 

de cunho ambiental e urbanismo, notadamente o Código do Zoneamento de Uso e Ocupação do 
Solo do município.

8.Coletar, acondicionar e destinar adequadamente todos os resíduos sólidos gerados na im-
plantação do empreendimento, ficando proibido o seu descarte aleatório ou queima a céu aberto.

9.Manter esta licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condi-
cionantes ora estabelecidos, disponível á fiscalização da SUDEMA e aos demais órgãos do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

10.Requerer junto a SUDEMA, autorização de qualquer modificação no projeto analisado e 
aprovado neste órgão ambiental.

11.Apresentar em um prazo de 30(trinta) dias a contar da data de emissão da referida Licença 
Ambiental as publicações de emissão das respectivas Licenças no Diário Oficial do Estado e em 
jornal de Grande Circulaçãosob pena de perda de validade.

 
ESTADO DA PARAÍBA

MUNICÍPIO DE ARAÇAGI
RESUMO DA NOTIFICAÇÃO A SER PUBLICADA

NOTIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE ARAÇAGI, vem por meio desta, notificar a empresa ELY CONSTRUÇÕES 

LTDA – ME, CNPJ Nº 15.449.219/0001-40, para dar continuidade a obra, objeto do contrato nº. 
078/2013, tendo em vista que em 29/01/2014, foi devidamente pago pelo Município, à referida 
construtora, a parcela referente à última medição, aprovada pelo engenheiro da prefeitura. Em 
23 de janeiro de 2015, após emissão de parecer jurídico, atestando a regularidade da empresa, 
a partir da análise das certidões negativas, permitiu-se a efetivação do pagamento pelos serviços 
prestados, para possibilitar a continuidade da execução da obra. Deve-se considerar que a obra 
esteve paralisada, pelo fato da construtora ter encontrado dificuldades para apresentar as certi-
dões necessárias à demonstração da regularidade da empresa, junto às obrigações tributárias e 
trabalhistas, o que forçou o Município a suspender o pagamento, até a devida regularização. Seja, 
então, imediatamente, dado continuidade a execução do referido contrato.  

Araçagi, 29 de janeiro de 2015.
BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa para Fornecimento 
parcelado de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), câmaras de Ar e prote. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60008/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa para Fornecimento 
parcelado de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), câmaras de Ar e prote. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Serviços parcelados de confecções de materiais gráficos 
personalizados diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com/obs:Edital no SITEdo ORC

Duas Estradas - PB, 03 de Fevereiro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RETIFICAÇÃO

No  Extrato de  Contrato publicado  no dia 24 de Janeiro de 2015 no DOE pág 54 e no Jornal 
A União pág 26 onde se le    BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R$ 26.000,00 Leia-se 
BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R$  32.500,00. 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RETIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2015
Na Ratificação publicada no dia 24 de Janeiro de 2015 no DOE pág 54 e no Jornal A União pág 

26 onde se le    BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R$ 26.000,00 Leia-se 32.500,00.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 20 de Janeiro de 2015

MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS n° 001/2015
O município de São Bentinho/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna 

público para o conhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Contratação 
de Empresa Especializada nos serviços de engenharia para a Reforma da Creche Municipal de 
São Bentinho/PB, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, de conformidade 
com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes habilitação e propostas de preços será 
no dia 19 de fevereiro de 2015, às 08:45h (oito e quarenta e cinco horas), na sala da Comissão 
Permanente Licitação, situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. 
Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 02 de fevereiro de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2015

O município de São Bentinho/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna 
público para o conhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Contratação 
de Empresa Especializada nos serviços de engenharia para a Reforma do Prédio do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Município de São Bentinho/PB, na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, de conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento 
dos envelopes habilitação e propostas de preços será no dia 19 de fevereiro de 2015, às 10:15h 
(dez horas e quinze minutos), na sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Severino 
Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. Editais, anexos e demais informações, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 02 de fevereiro de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Presidente da C.P.L
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: C MENDES FEITOSA - R$ 937.019,50; MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS - R$ 
217.633,50; POLIANA ALENCAR DA COSTA - POLLY POLPAS - R$ 44.940,00.

Cajazeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: 02.090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1023.2021 - MANUT. 

DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 009 - RECEITA 
DE IMP. TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 - MANUT. DAS 
ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 009 - RECEITA DE IMP. 
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2024 - MANUTENÇÃO DA ME-
RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
001 - RECURSOS ORDINARIOS 005 - CONTRIBUIÇÃO DO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - 
QSE 12.361.1023.2026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 002 - TRANSFERENCIA DO FUNDEB (OUTROS) 12.365.1024.2028 - MANUT. 
DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAEF 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - 
RECURSOS ORDINARIOS 005 - CONTRIBUIÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 
12.361.1023.2029 - MANUT. O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 005 - CONTRIBUIÇÃO DO PROG.

ENSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.365.1024.2035 - MAN. DO PROG. NACIONAL DE ALI-
MENTAÇÃO RÉ-ESCOLAR - PNAEF 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS 
ORDINARIOS 005 - CONTRIBUIÇÃO DO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.366.1027.2036 
- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
001 - RECURSOS ORDINARIOS 005 - CONTRIBUIÇÃO DO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL 
- QSE 12.361.1023.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINA-
RIOS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 12.367.1025.2041 
- MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - AEE ATEN EDUC. ESPECIALIZADO 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 005 - CONTRIBUIÇÃO DO PROG. ENSINO 
FUNDAMENTAL - QSE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00020/2015 - 02.02.15 - C MENDES FEITOSA - R$ 937.019,50
CT Nº 00021/2015 - 02.02.15 - MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS - R$ 217.633,50
CT Nº 00022/2015 - 02.02.15 - POLIANA ALENCAR DA COSTA - POLLY POLPAS - R$ 44.940,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2015
Aos 02 dias do mês de Fevereiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Coronel Juvêncio 
Carneiro - Centro - Cajazeiras - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 
02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00007/2015 que objetiva o registro 
de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS - CNPJ nº 08.923.971/0001-15.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cajazeiras firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00007/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00007/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00007/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- C MENDES FEITOSA.
Item(s): 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 

25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 
- 58 - 64 - 65 - 66.

Valor: R$ 937.019,50.
- MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS.
Item(s): 3 - 14 - 18 - 31 - 33 - 37 - 39 - 45 - 47 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63.
Valor: R$ 217.633,50.
- POLIANA ALENCAR DA COSTA - POLLY POLPAS.
Item(s): 53 - 54 - 55 - 56.
Valor: R$ 44.940,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cajazeiras.
Cajazeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2015

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSI; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
C MENDES FEITOSA - R$ 124.284,40; FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA MERCEARIA 
- R$ 52.975,70; MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS - R$ 69.688,00.

Cajazeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE E DESCARTÁVEIS 

PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: 02.090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1023.2021 - MANU-

TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 - - MANUT. 
DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 009 - RECEITA DE 
IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUT. DO ENSINO FUNDA-
MENTAL - FUNDEB 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 002 - TRANSFERENCIA DO FUNDEB 
(OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. O PORGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.30 - MATE-
RIAL DE CONSUMO 005 - CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - QSE 
12.361.1023.2040 - MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDANÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00023/2015 - 02.02.15 - C MENDES FEITOSA - R$ 124.284,40
CT Nº 00024/2015 - 02.02.15 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA MERCEARIA - 

R$ 52.975,70
CT Nº 00025/2015 - 02.02.15 - MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS - R$ 69.688,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00008/2015
Aos 02 dias do mês de Fevereiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Coronel Juvêncio 
Carneiro - Centro - Cajazeiras - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 
02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00008/2015 que objetiva o registro de 
preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE E DESCARTÁVEIS 
PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E SEDE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS - CNPJ nº 08.923.971/0001-15.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cajazeiras firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00008/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00008/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00008/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- C MENDES FEITOSA.
Item(s): 2 - 5 - 7 - 8 - 11 - 15 - 18 - 23 - 26 - 30 - 31 - 32 - 33 - 46 - 49 - 55 - 58 - 59 - 66 - 67 - 70.
Valor: R$ 124.284,40.
- FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA MERCEARIA.
Item(s): 1 - 4 - 6 - 9 - 12 - 17 - 20 - 21 - 24 - 27 - 29 - 34 - 36 - 38 - 44 - 47 - 50 - 51 - 52 - 53 - 

56 - 62 - 63 - 64 - 65 - 69.
Valor: R$ 52.975,70.
- MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS.
Item(s): 3 - 10 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 35 - 37 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 48 - 54 - 

57 - 60 - 61 - 68 - 71.
Valor: R$ 69.688,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cajazeiras.
Cajazeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2015

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2015
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 IN00001/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS 
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, CONF; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS - EPP - R$ 78.000,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Janeiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS 

JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, CONF.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015.
DOTAÇÃO: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS 

ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00005/2015 - 08.01.15 - JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 

EPP - R$ 78.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS 

JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, CONF.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 06/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLIC; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE 
PÚBLICA LTDA - R$ 91.000,00.

Cajazeiras - PB, 08 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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

CONTÁBIL PARA A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLIC.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015.
DOTAÇÃO: 02.040 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA 04.123.2006.2013 - MANUT. DAS 

ATIV. DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00006/2015 - 08.01.15 - CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - R$ 91.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

CONTÁBIL PARA A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLIC.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 08/01/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Gê-
neros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas 
Federais e demais setores da Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3685-1073.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada, para a realização de exames de Ultrassonografia Geral, para atendimento de pacientes da 
Rede Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3685-1073.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14:30 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Ma-
terial de Limpeza e Higiênico, para atender as necessidades das diversas Secretarias deste Mu. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 30 de Janeiro de 2015
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2014, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis, lubrificantes, filtro de óleo, que tem como objeto abastecer a Frota de Veículos 
Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade, conforme especificado no anexo I do Edital; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO POSTO SÃO FRANCISCO 
LTDA - ME - R$ 574.095,00.

Sertãozinho - PB, 22 de Janeiro de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes, filtro de óleo, que tem como objeto 

abastecer a Frota de Veículos Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade, conforme especificado no 
anexo I do Edital.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2014.DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, FUS e PAB FIXO: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho e:CT Nº 00005/2015 - 23.01.15 - AUTO POSTO SÃO FRANCISCO 
LTDA - ME - R$ 574.095,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição de Leite 
In Natura, que tem como objetivo atender ao Programa de Distribuição de Leite com Crianças 
Carentes deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JOÃO MENEZES ALVES SIMÕES JUNIOR - R$ 50.625,00.

Sertãozinho - PB, 29 de Janeiro de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Leite In Natura, que tem como objetivo atender ao Programa de Distri-

buição de Leite com Crianças Carentes deste Município.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00001/2015.DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.32.01 - Material de Distribui-
ção Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e:CT Nº 00006/2015 - 30.01.15 - JOÃO MENEZES ALVES 
SIMÕES JUNIOR - R$ 50.625,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
OBJETO: Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar do 

Município de Várzea- PB.
REUNIÃO:  ás 08:30h do dia 19 de fevereiro de 2015, na sede da Prefeitura(Horário local). 

INFORMAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, 
localizada a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158

Várzea - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de material de consumo administrativo (papelaria) destinados as 

atividades das secretarias do município.
REUNIÃO:  ás 10:30h do dia 19 de fevereiro de 2015, na sede da Prefeitura (Horário local). 

INFORMAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, 
localizada a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158

Várzea - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial Nº 003/2015. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação 
de serviços de assessoria e processamento de dados na Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, conforme termo de referência. Data: 13/02/2015. Horário: 08h00min; Local: Sala de Reuni-
ões da CPL - Sede da Prefeitura a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, 
CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital: A ser adquirida por 
cópia ou CD virgem. 

Livramento/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 004/2015. Objeto: Aquisição de Trator agrícola de pneus com as seguintes 
especificações mínimas: Trator agrícola de pneus, ano 2013, equipado com motor de 04 cilindros, 
com 88 CV de potência, turbinado, injeção direta, escapamento do motor lateral, tração 4x4, direção 
hidrostática, equipado com controle remoto duplo, tomada de força com rotação de 540rpm, freio 
a disco em banho de óleo, pneus dianteiros 14.9 x 24R1 e pneus traseiros 18.4 x 34 R1, conforme 
contrato de repasse Nº 1009315-30/2013 – MAPA. Data: 13/02/2015. Horário: 09h30min; Local: 
Sala de Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, 
Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital: A ser 
adquirida por cópia ou CD virgem. 

Livramento/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial Nº 005/2015. Objeto: Aquisição parcelada de material de construção em 
geral, destinado atender às necessidades das secretarias na instalação, manutenção preventiva 
e corretiva, conforme termo de referência. Data: 13/02/2015. Horário: 11h00min; Local: Sala de 
Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/
PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital: A ser adquirida por 
cópia ou CD virgem. 

Livramento/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 006/2015. Objeto: Aquisição parcelada de material elétrico em geral, destinado 
atender às necessidades das secretarias na instalação, manutenção preventiva e corretiva, conforme 
termo de referência. Data: 13/02/2015. Horário: 14h30min; Local: Sala de Reuniões da CPL - Sede 
da Prefeitura a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, 
Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Comple-
mentar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem. 

Livramento/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape
Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, 

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

CONTRATADOS:
JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.863.876/0001-40
Valor: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), mensal.
Período contratação: 12 (Doze) meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso II e suas alterações posteriores.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação 

nº 001/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 08 de Janeiro de 2015. 

Mamanguape, PB – 09 de janeiro de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores  e a Lei 123/2006, que fará 
realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, 
sob regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa para 
executar Obra Civil Pública de ampliação das unidades básicas de saúde das localidades de: Sítio 
Tainha, Canafistinha, Pitombas e Santa Lucia todas na zona rural no Município de ARAÇAGI. em 
sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00hs 
do dia 24/02/2015, na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. 
Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 28 de Janeiro de 2015.
Walberto José da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2015
A CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO PARA ME e EPP, em sessão pública no dia 19/02/2015 as 11h00min, tendo 
como objetivo: contratação de empresa especializada para fornecer e instalar portas e vãos de 
vidro temperado, destinados a melhorias no prédio da Câmara Municipal. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal de Alhandra, Pc Nossa Senhora da Assunção 
nº 06 - Centro -  Alhandra/PB.

Alhandra, 30 de Janeiro de 2015.
JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA

Presidente da CPL 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 001/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 001/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, 

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

CONTRATADO: JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 12.863.876/0001-40
PRAZO: 31/12/2014
VALOR TOTAL: R$ 63.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), sendo R$ 5.300,00 (cinco 

mil e trezentos reais), mensal.
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 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

Mamanguape, 12 de Janeiro de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015
OBJETIVO: Serviços de terraplanagem em diversas obras do município de Patos/PB, conforme 

edital e seus anexos.
ABERTURA: 19/02/2015, às 08h30min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

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

PATOS - PB, 02 de fevereiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2015, no dia 19 de Fevereiro de 
2015 às 13:00 horas,  que tem como objetivo a Aquisição de Peças Automotivas e contratação de 
serviços mecânicos, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os 
interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 02 de Fevereiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, no dia 19 de Fevereiro de 2015 
às 14:00 horas,  que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de Locação mensal de veículos de passageiros fechado, com equipamentos obrigatórios 
de segurança, pintura de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, tacógrafo, lanterna de luz na parte 
superior dianteira e traseira, cintos de segurança para transporte diário de estudantes da zona rural 
para a rede estadual  e municipal de ensino na sede do município de Santa Helena -PB, conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o 
Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 02 de Fevereiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015 (PARA REGISTRO DE PREÇOS)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015, no dia 20 de Fevereiro de 2015 
às 13:00 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão 
retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 02 de Fevereiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

EDITAL DE LEILÃO N. 01/2015
OBJETO: Alienação de veículo, tipo caminhão, considerado inservível para administração 

pública, por estar em péssimas condições de  uso e por apresentarem elevados custos de manu-
tenção, conforme anexo I do Edital; DIA E HORA DA ARREMATAÇÃO: 23 de Fevereiro de 2015, 
às 10:30; NORMA LEGAL: Lei 8.666/93; EDITAL E INFORMAÇÕES: Na Prefeitura Municipal de 
Nazarezinho /PB, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis.

Nazarezinho - PB, 02 de Fevereiro de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de combustíveis para atender 

as necessidades da Prefeitura de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2015.

Nazarezinho - PB, 02 de Fevereiro de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
OBJETO REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material para kit escolar, destinado aos 

alunos do Município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2015.

Nazarezinho - PB, 02 de Fevereiro de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição parcelada de equipamentos e materiais, 

destinados a Unidade Básica de Saúde do Município. Data e Local, às 14:00 horas do dia 13/02/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/14 - FASE PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação convoca as empresas: CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
EXCLUSIVA LTDA – ME CNPJ: 17.809.782/0001-07 e a Empresa COSIMAR CONSTRUTORA 
SINCERA LTDA-ME CNPJ: 11.464.181/0001-23, cujas propostas de preços apresentaram o mes-
mo valor, bem como as demais licitantes habilitadas na Tomada de Preços nº 007/14 e a quem 
mais possa interessar, a participarem do sorteio para definição da classificação final do certame. 
A correspondente sessão pública será realizada no dia 06.02.15, às 10:00 horas, na sede da CPL: 
Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Itatuba - PB, 30 de janeiro de 2015

CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
LEILAO  Nº  00001/2015

AVIO DE RESULTADO DE LEILÃO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, vêm 

através deste AVISO, torna público para os interessados, o resultado de julgamento do LEILÃO nº 
00001/2015, cujo objeto é alienação de veículo, tendo como vencedor:

LOTE 01 – O Sr. Damião José de Sousa, com o lance no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Aguiar – PB, 28 de Janeiro de 2015

MARIA DALVANY GOMES LACERDA                                                                                          
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA - ESTADO DA PARAÍBA, 

usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 03.2014, funda-
mentado no RELATÓRIO E PARECER FINAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E 
PARECER JURÍDICO, ambos datados de 07.01.2015 e 16.01.2015, respectivamente, no valor de R$ 
162.809,61 – (Cento e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos), 
em favor da empresa NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ 
17.724.971/0001-87, que tem como objetivo, a Construção da Base do Serviço de Atendimento 
móvel de Urgência (SAMU). Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do instrumento 
de Contrato nos termos do instrumento convocatório.

PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA
Alagoinha, 02 de Fevereiro de 2015.

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a Retificação do Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº. 
002/2015, na Edição do DOE de nº. 15.741 do dia 24 de Janeiro de 2015, página 34, e na Edição do 
Jornal a União Ano CXXI nº 309, página 11 do dia 24 de Janeiro de 2015, onde se lê: contratação 
de empresa/profissional especializado(a) para realização de exames laboratoriais, cardiológicos, 
neurológicos, de imagens, etc; Data de abertura: 04/02/2015 às 09h00min (Horário Local) Leia-se: 
contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Data de abertura: 
19/02/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 02 de Fevereiro de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2014/043961 – GABES/SEAD - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.008/2015 
DATA DE ABERTURA: 13/02/2015 ÀS 09:00h - Horário de Brasília. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA O 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE 
COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS, PARA TRÁFEGO 
IP, INTERLIGANDO OS ÓRGÃOS (SECRETARIAS) QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. ALÉM DE CIRCUITOS DEDICADOS PARA ACESSO 
À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DENOMINADA INTERNET.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, sob o critério de menor valor global. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
573852. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar 
nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de 
apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-
9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail sead.copel@joaopessoa.pb.gov.b.

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Material de expediente. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: cplcapim@gmail.com
Capim - PB, 03 de Fevereiro de 2015

ANTONIO JOSE DA SILVA - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

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

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: KIT ESCOLARES. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: cplcapim@gmail.com
Capim - PB, 02 de Fevereiro de 2015

ANTONIO JOSE DA SILVA - Pregoeiro Oficial 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por inter-

médio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, 
no dia 19(dezenove) de fevereiro de 2015, ás 09h00min, horário local, que tem como objetivo de 
Aquisição de Combustíveis e óleos lubrificantes destinados a manutenção, funcionamento e con-
sumo desta Câmara, tendo como fonte Recursos Próprios da Câmara, descritos e especificados 
no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na sede da CÂMARA  
municipal, de segunda a sextas-feiras em horário de expediente.

SÃO JOSE DE PIRANHAS- PB, 02 de fevereiro de 2015 .
Denílson dos Santos Pessoa     

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por inter-

médio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, 
no dia 19(dezenove) de fevereiro de 2015, ás 08h00min, horário local, que tem como objetivo a 
Locação de 01 (um) veículo semi-novo, com capacidade para 05(cinco) passageiros incluindo 
o condutor, todo completo, para uso da presidência desta Câmara Municipal deste município, 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão 
retirar o edital na sede Câmara municipal, de segunda as sextas-feiras em horário de expediente.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB 02 de fevereiro de 2015.
Denílson dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

02/02/2015 
PROCESSO           Nº 001/2015 
INEXIGIBILIDADE N° 001/2015 
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade 

pública, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil 
e prestação de contas desta Câmara. 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. e
                D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. ME, 
OBJETO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade pública, 

na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil e 
prestação de contas desta Câmara, subordinado a Secretaria Geral da Câmara.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil 
e quinhentos reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros  - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015 .
SIGNATÁRIOS:

JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO - Pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB 
DOMINGOS SÁVIO ALVES DE FIGUEIREDO - Pela CONTRATADA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 001/2015
INEXIGIBILIDADE  Nº  001/2015
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PA-

RAÍBA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da 
Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas 
pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 001/2015;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que 
dos autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 001/2015
Objeto: contratação de 01 (uma) empresa especializada na área de contabilidade pública, 

para realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação de contas dessa Câmara Municipal.
HOMOLOGAR em favor da Empresa D & S Empreendimentos e Serviços Ltda. ME., com es-

critório a Rua João Martins nº 106, centro, Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba e portadora do 
CNPJ/MF Nº 15.224.591/0001-58, no valor global R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).      

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DO PRESIDENTE da Câmara Municipal de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, Estado da 

Paraíba, em 02 de fevereiro de 2015 .
JOSÉ BONALDO DIAS DE ARAUJO

PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 2.05.001/2015/SRP/CPL/SEMAS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°. 068 / 2014 / CPL / SEMAS. BASE LEGAL: LEI 8666/93 

E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 10.520/2002.TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2.05.020/2014/SRP/CPL/SEMAS OBJETO: SERVIÇOS DE REMA-
NUFATURAS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS A VÁCUO PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS 
DE JATO DE TINTA E LASER NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR 
REGISTRADO DO FORNECEDOR:  JET PRINT INFORMATICA LTDA – ME CNPJ 05.301.712/0001-
64/ LOTE ÚNICO 382.741,50 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA 
E UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS VALOR GLOBAL DA ATA - R$ 382.741,50 (TREZENTOS 
E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 
PRAZO: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA SUA ASSINATURA.  ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.39 FONTE DE RECURSOS: 060/016 CONTRATANTE: JOÃO DANTAS FORNECEDOR: 
FELIPE TEIXEIRA RIBEIRO DATA DA ASSINATURA: 23/01/2015

João Dantas
Secretario Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis diversos, mediante requisição diária e periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de 
assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - 
CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2026.2093 
- Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter ativi-
dades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.305.2027.2096 - Manter atividades 
de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00002/2015 - 02.02.15 - SAPÉ AUTO POSTO - R$ 606.000,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros diversos, mediante 

requisição diária e periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1003.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice-Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.062.1002.2013 - Manter atividade de apoio financeiro a co-
marca local e Ministério Público 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2032 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.3032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João 
e festas populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto Incentivo 
a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo Tempo 
e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, 
capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da 
Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro 
e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 
08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da 
Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00003/2015 - 02.02.15 - SAPÉ AUTO POSTO LTDA - R$ 1.054.350,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis diversos, mediante requisição diária e periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de Promo-

ção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter atividades 
do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção ao idoso - FNAS 
08.241.2021.2060 - Manter atividades do Centro de Convivência para Idosos 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Programa Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.244.2018.2064 - Manter atividades 
do Programa Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Progra-
ma IGD SUAS - FNAS 08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD 
BF - FNAS 08.244.2018.2068 - Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos 
- FNAS 08.244.2019.2069 - Manter atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 
- Manter atividades administrativas ao CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Con-
selhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e 
preconceito 08.244.2020.2074 - Manter atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vul-
nerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 
08.244.2020.2077 - Manter ações do Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades 
do Programa de Acesso ao Mundo Trabalho ACESSUS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação 
para operadores de programas sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de 
apoio a geração de emprego e renda 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00001/2015 - 02.02.15 - SAPÉ AUTO POSTO LTDA - R$ 145.070,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição de Combustíveis 
e Óleos Lubrificantes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTOS 
DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA - R$ 546.565,00.

Alagoa Grande - PB, 23 de Janeiro de 2015
SIMONE MARIA SILVA 

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Óleos Lubrificantes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00001/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Fundo Municipal 
de Saúde de Alagoa Grande (Recursos Ordinários): 02:070 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - 10.301.0918.2214 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 00001/2015 - 
23.01.15 - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA - R$ 546.565,00.

 
ESTADO DA PARAIBA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros diversos, mediante requisição diária e periódica; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SAPÉ AUTO POSTO LTDA 
- R$ 1.054.350,00.

Sapé - PB, 02 de Fevereiro de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis diversos, mediante requisição diária e periódica; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: SAPÉ AUTO POSTO LTDA - R$ 145.070,00.

Sapé - PB, 02 de Fevereiro de 2015
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis diversos, mediante requisição diária e periódica; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: SAPÉ AUTO POSTO - R$ 606.000,00.

Sapé - PB, 02 de Fevereiro de 2015
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014   
PROCESSO ADM. Nº. 3858/2014
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa, 

localizada na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa, PB, com base no Relatório 
Final de Julgamento da Comissão Permanente de Licitação, bem como no Parecer Anterior a 
Homologação Favorável da Assessoria Jurídica, comunica ao público em geral, em especial as 
empresas participantes da licitação em epígrafe, o HOMOLOGO o procedimento licitatório da 
Tomada de Preços nº 001/2014, referente à contratação de empresa de engenharia para executar 
serviços de reforma do refeitório da EMLUR. E ADJUDICO a celebração do contrato em favor da 
empresa Consultoria e Construções Santa Luzia LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.069.012/0001-06, 
com o seguinte valor: 139.654,46 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais 
e quarenta e seis centavos). Com prazo de execução indicado no Cronograma Físico-Financeiro, 
contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço. Aproveitamos o ensejo para comunicar 
aos interessados que toda documentação se encontra a disposição dos interessados na Sala de 
Reunião da CPL/EMLUR. Maiores informações na sede da EMLUR, situada na Av. Minas Gerais, 
177, Bairros dos Estados, João Pessoa-PB ou pelo fone: (083) 3214-7629

João Pessoa, 02 de Janeiro de 2015
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente
EMLUR

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 
material odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 02 de Fevereiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material gráfico diversos destinado 
ao fundo Municipal de Saúde de Marcação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Marcação - PB, 03 de Fevereiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material gráficos diversos desti-
nados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Marcação - PB, 03 de Fevereiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

TEXNOR TÊXTIL DO NORDESTE S.A.
CNPJ 02.667.971/0001-15 - NIRE 25.3.0000937-3
AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, 
à Rodovia BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Artigo 

133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014. 
Paraíba, 02 de fevereiro de 2015. A Diretoria.

TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.
CNPJ 01.797.251/0001-01 - NIRE 25.3.0000928-4
AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, 
à Rodovia BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Artigo 

133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014. 
Paraíba, 02 de fevereiro de 2015. A Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO-PB
AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2014
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação 

(CPL), torna público o resultado da fase de habilitação da licitação Tomada de Preços n.º 003/2014, 
realizada no dia 02/02/2014, cujo objeto é a contratação de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, especializada em realizar concurso público e processo seletivo para provimento de vagas para 
cargos públicos no Município de Bom Sucesso/PB. Compareceram a Sessão Inicial as empresas: 
Magno Hebreus Belchior Pires – ME, inscrita no CNPJ nº 14.600.206/0001-67 e Sandra Maijane 
Soares de Belchior, inscrita no CNPJ nº 10.309.248/0001-92. Após a análise da documentação de 
habilitação, foi considerada habilitada a empresa Magno Hebreus Belchior Pires – ME por atender 
as disposições do instrumento convocatório. A empresa Sandra Maijane Soares de Belchior foi 
considerada inabilitada por não atender ao item 7.1.4, “b”. Fica marcada a sessão de abertura e 
julgamento das propostas da empresa habilitada para a data de 11/02/2015, às 08:00h, abrindo-se 
prazo para que sejam protocolados recursos na foram da lei.

Bom Sucesso - PB, 02 de fevereiro de 2015
FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA PAULINO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n. º 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, torna público para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no 
dia 20/02/2015 as 11:00 horas, tendo como objetivo: Preparação e fornecimento de REFEIÇÕES 
para atender as necessidades das secretarias deste município; Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 alterações e demais normas 
inerentes a espécie; Maiores informações e aquisição do edital completo na RUA PRESIDENTE 
JOÃO PESSOA, 422/430 – CENTRO – ITABAIANA/PB – CEP: 58.360-000 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA 27 de JANEIRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n. º 002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, torna público para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no 
dia 20/02/2015 as 12:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de CARGA DE GAS DE COZINHA 
(GLP C/ 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei complementar 
123/2006 e demais normas inerentes a espécie; Maiores informações e aquisição do edital com-
pleto na CPL, RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422/430 – CENTRO – ITABAIANA/PB – CEP: 
58.360-000 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA 02 de FEVEREIRO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem 

por intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 002/2015, no dia 18 de fevereiro de 2015, ás 15h:00min, horário local, que tem como objetivo 
a contratação de uma empresa para o fornecimento parcelado de OXIGÊNIO, destinados as ati-
vidades do Fundo Municipal de Saúde e SAMU no ano civil de 2015, com Recursos Próprios do 
Município, descritos e especificados no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Os interessados 
poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal, situada a rua Inácio Lira, 363, Centro, São 
José de  Piranhas-PB.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 02 de FEVEREIRO de  2015.
Jose Idomar de Souza Bento

Pregoeiro  Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2015, no dia 18 de fevereiro de 2015, ás 14h:00min, horário local, que tem como objetivo a 
AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS, CARNES, FÍGADO BOVINO, FRUTAS 
E VERDURAS, DESTINADO AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 
no ano civil de 2015, com Recursos Próprios do Município, descritos e especificados no Termo 
de Referência – Anexo I do Edital. Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura 
municipal, situada a rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de  Piranhas-PB.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 02 de fevereiro de  2015.
Jose Idomar de Souza Bento

Pregoeiro  Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foram considerados HABILITADOS: O Sr. José Roberto de Araújo, a Srª. 
Francisca Regina de Lacerda, o Sr. Cícero Soares de Lacerda, o Sr. José Gomes Neto, o Sr. Iran 
Alves de Sousa, o Sr. João Alves Neto, o Sr. Geraldo Soares de Lacerda, o Sr. Damião Josias, a 
Srª. Marinha Enedina, o Sr. Damião José de Sousa, o Sr. Tiago de Lacerda, e a empresa Locadora 
de Veículos Santa Terezinha Eireli ME. Foi considerada INABILITADA a empresa Maria Liani Leo-
nardo ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 
109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes PROPOSTA DE 
PREÇOS será realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, às 08:30 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 02 de Fevereiro de 2015.
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a Retificação do Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº. 
002/2015, na Edição do DOE de nº. 15.741 do dia 24 de Janeiro de 2015, página 34, e na Edição do 
Jornal a União Ano CXXI nº 309, página 11 do dia 24 de Janeiro de 2015, onde se lê: contratação 
de empresa/profissional especializado(a) para realização de exames laboratoriais, cardiológicos, 
neurológicos, de imagens, etc; Data de abertura: 04/02/2015 às 09h00min (Horário Local) Leia-se: 
contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais. Data de abertura: 
19/02/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 02 de Fevereiro de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral

Pregoeiro

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N505/2014

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica,  
considerando que a primeira chamada foi DESERTO, para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no 
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos 
Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 23/02/2015 às 14h para:

Registro de preços para aquisição de combustível, destinado a Companhia de Desenvolvimento de 
Recursos Minerais - CDRM/PB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 14-02197-8
João pessoa, 02 de fevereiro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
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