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31o Máx.
24o  Mín.

31o  Máx.
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33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,872  (compra) R$ 2,874  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 2,840  (compra) R$ 2,950  (venda)

EURO   R$ 3,246  (compra) R$ 3,248   (venda)

ALTA

ALTA

03h23

16h08

0.8m

0.8m

baixa

baixa

09h51

22h34 

1.9m

1.8m

l Cinquenta Tons de Cinza estreia hoje em meio a polêmicas. Página 10

l Foliões lotam comércio em busca de fantasias e adereços. Página 14
 
l Três morrem em explosão de plataforma da Petrobras. Página 19
 
l Obama pede ao Congresso apoio contra o Estado Islâmico. Página 20

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Bloco Luzes do Vale
desfila hoje à tarde 

EM GRAMAME PágiNA 5 

Estudantes de Gramame integram o bloco
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LUCENA TREZE

MIRAMARSOUSA

PRF e Detran intensificam a ação em conjunto para evitar excessos e abusos no trânsito durante o Carnaval. 
A operação “Fique bem para voltar ano que vem”, do Detran, quer reduzir em 30% o índice de acidentes.  PÁGINA 13

‘Fique bem’
Controle intenso do trânsito começa amanhã

sEGURANÇA   Nesta semana, o Corpo de Bombeiros realiza instruções de salva-
mento aquático para 80 alunos soldados que atuarão no Carnaval.  PÁGINA 15

As pessoas ouvidas pediram ontem 
mais policiais nas ruas, e se possível den-
tro do transporte coletivo.  PÁGINA 13

Ângela Benevides

Rogério Costa

João Isidro Gomes

Renata Fonseca

OPINIÃO PÚBLICA 

Crime contra usuários de
ônibus é tema em debate

FOTOS: Edson MatosFOTO: Divulgação
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Políticas

Diversidade

Paraibanos estão contra 
deputado pernambucano 

Paraíba participa de
evento em Cingapura 

Parlamentar de Pernambuco quer 
barrar entrada de trabalhadores pa-
raibanos e é criticado.  PÁGINA 17

A Paraíba está participan-
do da Iccan, um dos principais 
eventos de tecnologia para 
Internet do mundo.  PágiNA 9

SÉTIMA RODADA 

o carnaval das Muriçocas é inesque-
cível, e ontem mais uma vez a alegria 
pintou com as cores da folia a emoção de 
viver uma tradição renovada.  PÁGINA 3

Carnaval 2015
Muriçocas mantêm
tradição e garantem
muita folia na avenida

 

Horário de Verão não 
será mais prorrogado 

ÚLTIMAS PÁGINA 3 



O pessimismo dos brasileiros, recen-
temente detectado em pesquisa do Da-
tafolha, não é uma coisa à toa. Os preços 
sobem nos mercados e feiras livres, e as 
contas de água e luz, também. O cenário 
da economia como um todo parece cada 
vez mais complicado. Tudo isso somado 
explica um pouco desta reação pouco es-
perançosa em relação a este ano de 2015. 
Mas nem tudo vai de água abaixo, como se 
o país estivesse à beira de um precipício 
econômico.

Na terça-feira passada, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística divulgou 
o resultado de um trabalho que, se não eli-
mina o acumulado das preocupações, ao 
menos nos livra de uma apreensão a mais: 
de acordo com o IBGE, o desemprego no 
Brasil no ano passado teve média de 6,8%, 
o que representa uma queda em compa-
ração com 2013, quando foi de 7,1%. Em 
2012, no início da série histórica, o desem-
prego médio foi de 7,4%. 

Esses dados agora divulgados fa-
zem parte da Pnad Contínua (Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua) e foram divulgados pelo IBGE 
nessa terça-feira (10). Ela leva em conta 
informações de mais de 210 mil domicí-
lios particulares permanentes distribuí-
dos em cerca de 3.500 municípios.No 4º 
trimestre de 2014, o desemprego chegou 
a 6,5%, registrando aumento na com-
paração com o mesmo período de 2013, 
quando foi de 6,2%. No trimestre ante-
rior, o índice era de 6,8%.

Duas constatações contidas no traba-
lho do IBGE não chegam a surpreender, 
embora constituam sempre uma preocu-

pação: a taxa de desemprego entre mu-
lheres é maior que a dos homens nas cin-
co regiões pesquisadas. No 4º trimestre, 
o nível entre as mulheres atingiu 7,7%, 
enquanto o dos homens foi de 5,6%. O 
desemprego entre jovens de 18 a 24 anos 
permaneceu maior do que a média total, 
chegando a 14,1% no último trimestre do 
ano passado.

O problema é que há certo consenso 
entre consultorias e analistas econômi-
cos de que, apesar de estar em patama-
res historicamente baixos, o índice de 
desemprego no Brasil deve aumentar 
ao longo do ano - a dúvida é quando e 
para que patamar. O aperto começou a 
ser sentido em alguns setores antes do 
que em outros. 

Há os que já enfrentam demissões co-
letivas, como as montadoras. Em outros, a 
perspectiva de que trabalhadores sejam 
dispensados nos próximos meses é parti-
cularmente forte. Há alguns anos, a área 
de petróleo era considerada uma das mais 
promissoras para se construir uma carrei-
ra, em função dos planos de investimento 
no pré-sal e dos altos preços do petróleo. 
Agora, com a queda do preço do óleo e a 
crise na Petrobras - que tem afetado dura-
mente fornecedores e prestadores de ser-
viço da estatal -, as perspectivas do setor 
são incertas. Mas estas avaliações não po-
dem ser vistas como favas contadas. Pro-
jeções econômicas se condicionam a tan-
tos fatores que tudo pode ser o contrário. 
Afinal, o Brasil – ensinava o historiador 
Caio Prado Júnior – é useiro e vezeiro em 
dar dribles na história. Quem sabe, esteja-
mos às vesperas de mais um. 

Editorial

Crise sem desemprego
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

Cinzas do passado  

Ontem foi Quarta-feira de Fogo, não é 
isso? Hoje, portanto, seria Quinta-feira de 
Cinzas, tudo bem? Nem tanto. Nos meus 
tempos de folião, os costumes eram outros 
(“O tempora, o mores!”). Muriçocas me pi-
quem (versão carnavalesca de “macacos me 
mordam”, desculpem...,), mas na minha épo-
ca de frequentador dos bailes de carnaval 
nos clubes Astréa e Cabo Branco, as Cinzas 
pertenciam à Quarta-feira. O dia seguinte 
servia, no máximo, para apagar vestígios do 
sinal na fronte. O risco em forma de cruz, 
como se sabe, é aposto na testa do fiel pelo 
celebrante da missa, seguindo-se a frase 
“Lembra-te que és pó e que ao pó voltarás” 
(ou, em uma variação, “Convertei-vos e cre-
de no Evangelho”).

Bom, na verdade, nem cheguei a ser um 
folião nos moldes dos que se esbaldavam 
freneticamente na pista dos bailes de clu-
be. Sempre fui um cara meio “jegue”, por 
desajeitado nos passos, neste quesito. Até 
conheci foliões dos quais, confesso, sentia 
inveja pela forma como se derramavam em 
piruetas no salão. Lembro-me agora da fa-
mília do tenente Rubinho Falcão, toda ela 
adepta do frevo no pé, até mesmo o saudoso 
Everardo Gurgel, abstêmio por convicção, 
mas capaz de animar a mesa e a cobrinha 
(fila indiana percorrendo a pista do Cabo 
Branco) como se tivesse tomado todas.

       Outra lembrança dos carnavais de 
clube em João Pessoa quem costuma curtir 
é Ipojuca Pontes. Sempre que, em bate-papo 
com amigos, a folia de outrora pede passa-
gem, ele narra que testemunhou certa vez, 
justo na madrugada da quarta-feira ingrata 
(“...chega tão depressa/ só pra contrariar”, 

cantarolava Claudionor Germano), uma fila 
indiana partindo do Astréa em direção à 
Praça Antônio Pessoa, sob os acordes da Or-
questra do Maestro Vilô, marcando assim a 
despedida do último baile carnavalesco do 
ano em Tambiá. O detalhe na curtição de 
Ipojuca é que, em sua versão, o grupo era 
formado apenas pela ala masculina. E ele 
infunde o seu veneno às gargalhadas: “Wills 
Leal, morador da praça vizinha, era o último 
da cobrinha dos homens”. Imaginem a cena! 

Nos velhos tempos, além das soirées e 
das matinês no Cabo Branco e no Astréa, 
havia as matinais na AABB, destinadas 
ao público infantojuvenil (em salões dis-
tintos; um para a criançada, outro para a 
moçada). Fui frequentador bissexto, tanto 
(ainda guri) na sede da Rua das Trinchei-
ras como (já galalau) no chamado “palácio 
de vidro” da Avenida Pedro II. E o bom fo-
lião pessoense ainda encontrava tempo (e 
fôlego) para o corso de automóveis pelas 
ruas centrais da cidade. Sem contar que 
clubes menores, como o Internacional de 
Cruz das Armas, o América do Varjão e o 
Veteranos de Jaguaribe, além dos Boêmios 
Brasileiros, no Ponto de Cem Réis, também 
promoviam bailes carnavalescos (“Confe-
te, pedacinho colorido de saudade..”, cho-
ramingava a letra de David Nasser). 

       Nos dias atuais, cabe ressaltar 
o esforço do Cabo Branco para resgatar 
a memória da folia de antigamente, rea-
lizando, com sucesso, a prévia Vermelho 
& Branco e dois bailes infantis (domingo 
e terça-feira) no ginásio do Miramar. Do-
mingo levarei meus netos lá. Depois eu 
conto.

  Ipojuca Pontes infunde, às gargalhadas, o seu veneno: Wills Leal 
era o último da cobrinha dos homens”

UNInforme

DEvER DE cASA

A PEc DA DIScóRDIA

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) abriu seleção para servi-
dores da Justiça Federal, Eleito-
ral ou Trabalhista que queiram 
ministrar curso remunerado 
sobre Educação a Distância para 
servidores da Justiça Federal. 
Currículos devem ser enviados 
até domingo, 15, para capaci-
tacao@cjf.jus.br. É necessário 
comprovar experiência profis-
sional na área.

Logo pós o Carnaval, dias 23 e 
24, os assessores de deputa-
dos neófitos farão treinamen-
to para conhecer os trâmites 
de funcionamento do Poder 
Legislativo e todas as normas 
do Regimento Interno da Casa. 
Na prática, aprenderão a dis-
tinguir os projetos que são de 
iniciativa do Poder Executivo 
daqueles que são da alçada dos 
deputados que representam.

A votação foi apertada: 34 
votos contra 33. Assim, o de-
putado Leonardo Picciani (RJ) 
foi eleito ontem líder do PMDB 
na Câmara dos Deputados, 
superando Lúcio Vieira Lima 
(BA). Após a eleição, Picciani 
ofereceu ao adversário uma 
“compensação”: a presidência 
da CPI da Petrobras. O deputa-
do baiano, porém, já disse que 
não aceitará a oferta.
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CHEFE DE REPORTAGEM
conceição coutinho

O PT ficou dividido na votação da proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo (PEC 
358/13), aprovada por 452 votos a 18. A PEC estabelece a execução obrigatória das emendas parla-
mentares ao orçamento até o limite de 1,2% da receita corrente líquida (RCL) realizada no ano ante-
rior, o que significará, em 2015, R$ 9,69 bilhões em emendas. Apesar de o partido ter orientado seus 
deputados a votarem pela aprovação, houve 10 votos contrários à matéria de deputados petistas, 
entre eles do paraibano Luiz Couto (foto). Ainda não está claro o porquê de os parlamentares terem 
contrariado a orientação do líder, até porque a PEC é benéfica para os Estados. O presidente da Casa, 
Eduardo Cunha (PMDB), resumiu bem a importância da aprovação: o governo não poderá mais con-
dicionar a liberação dos recursos de emendas à votação de propostas de seu interesse. “Isso acaba 
com uma prática, que vai ser enterrada agora, que é a prática de os parlamentares ficarem reféns de 
liberação de emendas”, alfinetou.

TRF DETERMINA POSSE NA IFPB
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou ontem que o Instituto Federal de Educação da 
Paraíba (IFPB), Campus Guarabira, terá que empossar um servidor público de PE no cargo de professor. 
O servidor fora aprovado em 1º lugar no concurso de 2012, mas o IFPB alegou incompatibilidade de 
horários para o desempenho da função, por ser ele oficial de Justiça. A decisão derruba a negativa de 
provimento, da 3ª Vara Federal da Paraíba, que entendeu que o autor da ação não conseguiria cumprir 
as duas funções. A assessoria do TRF5 divulgou apenas as iniciais do servidor: F.J.C. 

O CRM disse que a falsificação de ates-
tados médicos vem causando grande 
impacto financeiro nas empresas. Numa 
delas, foram computadas mais de dois 
mil dias de atestados. Os falsificadores 
usam talonários de hospitais públicos, 
mandam confeccionar carimbos e falsifi-
cam assinaturas de médicos já falecidos 
ou de outros Estados.

O presidente do Conselho Regional de Medicina da 
Paraíba (CRM-PB), João Medeiros, disse ontem que 
“existe uma gang de falsificadores de atestados 
médicos” atuando na Paraíba. O CRM realizou duas 
reuniões com representantes da Federação das 
Indústrias da Paraíba (Fiep) para discutir medidas 
conjuntas de combate aos falsificadores.

ATESTADO FALSO 1
ATESTADO FALSO 2

REMUNERADO NÃO AcEITA

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet



Muriçocas do Miramar arrastam 450 
mil pela Via Folia em João Pessoa
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O bloco que completou 
29 anos homenageou o 
escritor Ariano Suassuna

Últimas

Espalhando alegria e 
emoção, as Muriçocas de 
Miramar invadiram ontem, 
a avenida Epitácio Pessoa, 
com cerca de 450 mil foliões, 
que participaram da quar-
ta-feira de fogo, dentro do   
folia de Rua. Com o slogan 
“Muriçocariano”, uma home-
nagem a ariano Suassuna, o 
bloco completou 29 anos de 
existência, ao som de oito 
trios elétricos que contou 
com os artistas alceu Valen-
ça, Mestre fuba, Lucy alves 
e Os Gonzagas, que terminou 
no Busto de Tamandaré.

Este ano, o estandarte do 
bloco foi confeccionado por 
Lucas Suassuna Wanderley 
- que desfilou com o estan-
darte em mãos -  neto do ho-
menageado, o escritor ariano 
Suassuna. a festa começou na 
Praça das Muriçocas, no bair-
ro do Miramar, com o show 
do grupo Nação Maracahyba 
no palco principal. Em segui-
da, Mestre fuba saiu com a 
multidão cantando o clássico 
hino das Muriçocas, para dar 
largada ao desfile com desti-
no à Praia de Tambaú. Para 
uma das coordenadoras do 
Bloco das Muriçocas, Marília 
Rosado Maia, a homenagem 
para ariano Suassuna é uma 
referência de uma das perso-
nalidades paraibanas a nível 
nacional. 

Segundo ela, resgata a 
“paraibanidade”, apesar de 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

ter se radicado em Pernam-
buco, nunca deixou de ter 
laços com a Paraíba, terra 
onde nasceu. “foi uma ho-
menagem justa para um ar-
tista histórico,  que ficará na 
memória de todos pelo que 
fez pela cultura brasileira. 
foi um gesto de agradeci-
mento que o bloco fez para 
um gênio”, disse. Sobre a fes-

ta, Marília, ressaltou que a 
cada ano aumenta o número 
de foliões, na principal festa 
da prévia carnavalesca de 
João Pessoa. “Temos pessoas 
de várias partes do Brasil que 
estão encantadas com a orga-
nização. fruto do trabalho de 
todos que organizaram um 
bloco que virou tradição no 
carnaval da capital”, avaliou. 

Lilian e Gustavo, que 
estão passando férias na ca-
pital, participaram o máxi-
mo da festa, enaltecendo a 
dimensão do evento cultural 
para o Carnaval do Nordeste. 
Eles afirmaram que no pró-
ximo ano estarão presentes 
nas Muriçocas de Miramar 
fazendo parte  de um dos 
maiores bolocos de arras-

tão que vivenciaram. “Estou 
empolgado e feliz pela opor-
tunidade de participar de 
uma grande festa que reúne 
culturas diferenciadas e um 
povo feliz e contagiante. Já 
combinei com o meu marido 
que no próximo ano estare-
mos novamente na quarta-
feira de fogo, participando 
da alegria desta multidão”, 

avaliou Lilian. Mais de 880 
policiais civis, militares e 
bombeiros fizeram a segu-
rança dos foliões, além dos 
Distritos Integrados de Po-
lícia em Manaíra e Manga-
beira. Três postos fixos fun-
cionaram próximo ao Clube 
Cabo Branco, outro na altura 
do Pão de açúcar e o terceiro 
perto do Posto Ello.

A alegria contagiou os foliões nesta Quarta-feira de Fogo. Ao som de oito trios elétricos que arrastou a multidão que encerrou a festa no Busto de Tamandaré

Estelionatário do 
RN é preso em JP

Policiais da Delegacia de De-
fraudações de João Pessoa prende-
ram, no inicio da tarde de ontem, 
Francinaldo Severiano, 43 anos, do 
Rio Grande do Norte, por falsifica-
ção de documento público e uso de 
identidade falsa. Ele foi abordado 
quando estava tentando contrair 
um empréstimo em uma agência 
bancária no bairro de Mangabeira, 
Zona Sul da capital, usando docu-
mento de identidade com o nome 
de Petrônio Vieira dos Santos. O 
casal, que estava aguardando Fran-
cinaldo dentro de um carro parado 
próximo à agência, conseguiu fugir. 
Quando os agentes de investigação 
perguntaram de quem era o docu-
mento, o acusado disse que era fal-
so e que o nome verdadeiro dele era 
Marinaldo Laurentino de Azevedo.

Inquérito já apura 
os crimes no Róger

A Delegacia de Homicídios da 
Polícia Civil da capital abriu inquéri-
to para apurar a morte de dois ape-
nados no presídio do Róger ontem. 
Segundo a Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap), após a 
visita finalizada às 16h, os agentes 
de segurança da Penitenciária De-
sembargador Flósculo da Nóbrega 
(presídio do Róger) encontraram 
no corredor do Pavilhão 4 os corpos 
dos apenados Ederson Evangelista 
dos Santos Gonzaga, de 25 anos, 
que respondia pelos crimes de 
homicídio e porte ilegal de arma; 
e Jonathas da Silva Campos, de 26 
anos, que respondia por homicí-
dios e tráfico de drogas, reclusos 
respectivamente nas celas 2 e 4 
daquele pavilhão.

Atualmente em R$ 788, o salário 
mínimo atingiu, em janeiro, o maior po-
der de compra desde agosto de 1965, 
revela levantamento divulgado pelo 
Banco Central (BC). De acordo com o 
Boletim Regional do BC, apresentado 
em Porto Alegre, apenas no período en-
tre julho de 1964 e julho de 1965 o salá-
rio mínimo comprava mais do que hoje, 
em valores corrigidos pela inflação.

De acordo com o Banco Central, a 
valorização do salário mínimo tem de-
terminado, em parte, a elevação da ren-

da real dos trabalhadores nos últimos 
anos, principalmente dos empregados 
que ganham menos e dos beneficiários 
da Previdência Social. De 2003 a 2014, 
o rendimento médio da população ocu-
pada com renda de até um salário míni-
mo cresceu 52% a mais do que o salário 
mínimo. O movimento pode ser expli-
cado pela formalização do mercado de 
trabalho, que atraiu profissionais que 
ganhavam menos que o mínimo.

Para a população que ganha de 1 
a 1,5 salário mínimo, o rendimento mé-
dio real do trabalhador subiu 1% a mais 
que o mínimo de 2003 a 2014.

Mínimo atinge seu maior poder de compra
Em 50 aNos

O Governo federal deci-
diu não prorrogar a vigência 
do horário de verão, como 
havia sido cogitado. após re-
união com a presidente Dilma 
Rousseff, o ministro de Minas e 
Energia, Eduardo Braga, disse 
que o governo avaliou que não 
vale a pena estender o horário, 
que em vigência nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Braga disse que, com mais 
um mês de horário de verão, 
algumas localidades ficariam 
com um período da manhã 
mais escuro, acarretando mais 
consumo. Ele disse também 
que a economia no final da 

tarde não seria tão expressiva, 
já que o pico de consumo tem 
se deslocado do final da tarde 
para o início da tarde.

“Do ponto de vista da 
energia, parte do país ficaria 
pela parte da manhã no escuro, 
e nós teríamos, portanto, mais 
consumo de energia. Em que 
pese, na parte da tarde, poder-
mos ter um ganho de energia 
que seria mais importante se a 
ponta de carga estivesse se con-
firmando, coisa que, graças as 
medidas, conseguimos atenuar 
e também, porque estamos 
passando o período de feverei-
ro e o mês do verão”, explicou.

Horário de verão vai 
até o próximo dia 22

sEm PRoRRogação

Hoje, o expediente das 
repartições públicas esta-
duais terá início após o meio-
dia. a medida é válida apenas 
para João Pessoa por causa 
do desfile do bloco pré-car-
navalesco Muriçocas do Mi-
ramar, que ocorreu ontem. a 
alteração contempla tanto a 
administração direta quanto 
a indireta. a portaria da Se-
cretaria de Estado da admi-
nistração, que determinou a 
alteração, foi publicada esta 
semana no Diário Oficial do 
Estado (DOE). 

além do expediente de 
12 de fevereiro, a portaria 

nº 081/SEaD, assinada pela 
secretária de administra-
ção, Livânia farias, também 
determinou o funcionamen-
to das repartições do Esta-
do para o período de car-
naval. assim, nos dias 16 e 
17 o ponto dos funcionários 
será facultativo e os órgãos 
estaduais em toda a Paraíba 
estarão fechados. as ativi-
dades voltam ao normal 
às 12h de 18 de fevereiro 
(quarta-feira de Cinza). No 
entanto, o funcionamento 
dos serviços essenciais está 
preservado durante todo o 
período momesco.

Expediente na capital 
começa após meio-dia

REPaRtIçõEs EstaduaIsPrédio público 
vai economizar 
30% de energia 
e água no país

O governo deve publi-
car hoje, no Diário Oficial da 
União, uma portaria estabele-
cendo regras para economia 
de água e energia nos prédios 
públicos. Segundo o ministro 
de Minas e Energia, Eduardo 
Braga, que participou na tarde 
de ontem de uma reunião com 
a presidente Dilma Rousseff, 
o objetivo é diminuir o consu-
mo em cerca de 30%. “Há uma 
instrução do Ministério do Pla-
nejamento a todos os prédios 
públicos do Governo federal 
para que possamos economi-
zar energia e água”, disse Braga.

FOTO: Marcos Russo

SM atingiu, em janeiro, maior poder de compra desde agosto de 1965

FOTO: Reprodução/Internet
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Bloco Luzes do Vale, da Escola Viva Olho do Tempo, realiza desfile  
em Gramame, utilizando a linguagem musical no processo criativo

Maracatu

Mais de 50 foliões, entre 
crianças e adolescen-
tes, todos alunos da 
Congregação Holística 
da Paraíba Escola Viva 
Olho do Tempo (Evot), 
integram o Bloco Lu-
zes do Vale, que des-

fila hoje à tarde em Gramame, localizado 
em João Pessoa. A concentração começa 
a partir das 14h30, na sede do Cejube 
(Centro de Atividades Padre Juarez Bení-
cio), saindo do local às 16h até chegar, às 
17h30 - depois de percorrer cerca de dois 
quilômetros - no ponto final do percurso, 
que é na lateral do Terminal de Integração 
de ônibus do conjunto habitacional Gervá-
sio Maia. O cortejo, que também vai estar 
aberto à participação da comunidade, uti-
lizará a linguagem do maracatu de baque 
virado para contar as histórias do Vale do 
Gramame. 

“O Bloco Luzes do Vale, que, em 2015, 
vai desfilar pelo sétimo ano, é uma inicia-
tiva da Escola Viva Olho do Tempo com 
objetivo pedagógico, pois os alunos estão 
colocando em prática o que aprenderam 
na instituição”, disse para o jornal A União 
Jânia Paula, coordenadora pedagógica da 
Evot, uma Organização Não Governamen-
tal (ONG) sem fins lucrativos. Ela anteci-
pou que, pela linguagem do maracatu de 
baque virado, serão contadas as histórias 
do Vale do Gramame, por meio das artes 
integradas, que são representadas pelas 
danças do grupo Deusas do Vale, o canto 
do grupo Vozes do Vale, bem como pelo 

FOTOS: Thiago Nozi / Penhinha Teixeira

O batuque dá o tom do 
cortejo que movimenta 
os becos e ruas da região 
e arrasta moradores que 
seguem o bloco anualmente

Crianças e jovens se divertem 
com o colorido das fantasias e 

os personagens folclóricos

repertório musical do grupo Tambores 
do Tempo e a trupe do teatro da própria 
entidade, que traz, através de seus perso-
nagens, o imaginário do Vale do Gramame.

Durante o desfile, a coordenadora 
pedagógica ainda informou que o bloco 
estará representando os aspectos das di-
ferentes etnias que compõem a formação 
do povo brasileiro, que são os índios e ín-
dias, negros quilombolas, pescadores e la-
vadeiras, além de personagens folclóricos, 
porta estandarte, Rei, Rainha e Dama do 
paço e criaturas mitológicas, a exemplo da 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

cobra grande, todos incluídos nas conta-
ções das histórias do povo. 

“A atividade ainda tem o objetivo de 
dar visibilidade ao resultado das forma-
ções culturais dos alunos da Escola Viva 
Olho do Tempo, estimulando a comunida-
de, pais, crianças e adolescentes no forta-
lecimento da cultura popular”, disse Jânia 
Paula, referindo-se ao Bloco Luzes do Vale, 
que foi fundado em 2008. 

A Escola Viva Olho do Tempo vem 
desenvolvendo desde 2004, quando 
foi fundada, um trabalho inspirado nos 

olhares, sorrisos e sonhos que movem as 
crianças e jovens de oito comunidades 
que caminham sobre as margens do Rio 
Gramame. São histórias, saberes e faze-
res que se encontram e propiciam o fluir 
do diálogo entre o rural e o urbano; o 
contemporâneo e o tradicional; o mestre 
e o aprendiz; o quilombola e o indígena. 
São culturas que se somam e enriquecem 
o cotidiano do Vale do Gramame. A Evot 
se inseriu nesse contexto de diversidade 
cultural para realizar ações de fortaleci-
mento da autoestima e da manutenção 
dos vínculos familiares e comunitários, 

por meio da formação continuada de 
crianças, jovens e seus fami-

liares. 
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Durante muitos anos, quando se analisava 
o número de candidatos ao Ensino Superior, 
era comum saber que disputavam a liderança 
os cursos de Direito e Medicina. Administra-
ção e Pedagogia, nem pensar.

Em consequência de fatos ocorridos na dé-
cada de 90, no âmbito de atuação do Conselho 
Nacional de Educação, a procura por Adminis-
tração deu um salto – e fui testemunha disso, 
relatando em dois anos mais de 800 pedidos 
de autorização. O resultado é que, hoje, quan-
do o Ministério da Educação abre as portas 
do Sisu para a oferta de vagas em instituições 
públicas de Ensino Superior, por um inteligen-
te sistema online, verifica-se que a liderança 
ficou com Administração, cujas inscrições 
alcançam a impressionante cifra de 312.991 
alunos.

Direito ficou em segundo lugar, com 
262.255 inscritos e Pedagogia, para surpresa 
geral, em terceiro lugar, com 249.348. Nessa 
linha de frente, temos Medicina, tão necessá-
ria em todo o país, com 237.267 candidatos (4o 
lugar).

Revelamos nossa surpresa com a coloca-
ção de Pedagogia em virtude do pouco apreço 
social de que gozam os mestres, parte devido 
à perda progressiva de status, parte por causa 
dos seus baixíssimos salários, causa de suces-
sivas e resistentes greves do magistério em 
diferentes unidades do país.

As vagas oferecidas pelo Sisu chegam ao 
total de 205.514, o que na verdade não é pouca 
coisa. Não se pode revelar um grau elevado de 
satisfação com esse número, inclusive porque 
há certas distorções que merecem reparo. 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Estamos mesmo 
evoluindo?

Conquanto a gente deva sempre achar, 
com a fé que Deus nos deu e a sabedoria do 
entendimento, que o mundo e o ser humano 
tendem a evoluir, são muito desanimadoras as 
impressões advindas dos fatos atuais e do ca-
minho trilhado pela humanidade. As escrituras, 
as religiões, inclusive o Espiritismo pregam a 
esperança em um mundo melhor, ainda que 
previsões sombrias estejam anunciadas para 
drásticas transformações futuras que ganham o 
nome de Apocalipse, Juízo Final, Transição dos 
Mundos, etc, há a consciência dos movimentos 
periódicos, pelos quais o planeta se destrói e se 
recompõe para novas eras, como sempre foi.

A frase de Allan Kardec: “Nascer, morrer, 
renascer ainda, tal é a lei, progredir sempre”, 
define uma evolução cíclica em que a vida no 
planeta se renova, trocando de roupagem – no 
caso, o corpo material – em todos os reinos bio-
lógicos, e assim garante a marcha da evolução 
infinitamente progressiva e confiante na gran-
deza e na perfeição das leis divinas que regem 
os quinquilhões de galáxias deste fenômeno 
chamado Universo.

Mas a observação dos acontecimentos e 
dos rumos de nosso mundo, ao longo da Histó-
ria, aponta para uma deterioração irrefutável da 
qualidade de vida, das consequências nefastas 
dos erros cometidos pela injusta organização 
social, desde a divisão que fatiou o mundo em 
nações, idiomas e fronteiras, todos constituídos 
sob os grilhões do egoísmo, do capitalismo sel-
vagem, do interesse imediatista e, praticamente, 
sem nenhuma consciência de liberdade, igual-
dade e fraternidade, o trio de virtudes que com-
põem, utopicamente, o lema do povo francês.

Uma rápida varredura pelo passado de 
apenas um século, por exemplo, é suficiente 
para perceber como a qualidade de vida, do 
meio ambiente, do meio urbano, das artes, da 
convivência, do respeito mútuo mudou para 
pior.

Quem pode de sã consciência avaliar como 
superior a produção artística atual, em compa-
ração com a de antigamente? Com todo respeito 
aos movimentos vanguardistas e contemporâ-
neos, não conseguimos sentir que a pintura mo-
derna é mais bonita do que a renascentista ou a 
clássica, assim como não dá pra sentir evolução 
na música, seja erudita ou popular. E a poesia 
moderna, que gasta uma página inteira em 
branco, com apenas um monossílabo no canti-
nho?... E os filmes clássicos, cheios de pureza, 
lirismo e romantismo, que foram trocados por 
socos, tiros, explosões, palavrões e toneladas de 
sangue, renomeados como “filmes de ação”?

No campo das relações humanas, nem se 
fala. Não se cumprimenta, não se dá mais um 
bom dia, não se pede licença, não se respeita o 
sossego alheio, não há solidariedade no trânsi-
to, não se põem mais cadeiras na calçada, nada 
de bom e cordial que dantes existia...

Quando assistimos ao jornal, só vemos no-
tícias de assaltos, homicídios, estupros, violên-
cia de todo tipo. Se sairmos, enfrentamos con-
gestionamentos caóticos, transportes públicos 
precários e insuficientes, não há mais os bu-
cólicos e ecológicos trens e bondes, encheram 
as ruas de poluição sonora de todo tipo, que 
gritam desrespeitosamente as promoções de 
tomate da quitanda da esquina, ou de colchões 
na loja do final da rua. Até avião teco-teco anda 
fazendo barulho no céu anunciando um circo na 
cidade.

E agora, por conta do Carnaval, são ine-
vitáveis as saudosas poéticas lembranças dos 
confetes, serpentinas, lança-perfumes e das do-
ces marchinhas de Carnaval. Será que estamos 
mesmo evoluindo?... 

Germano 
RomeroAdministração na liderança

O Nordeste Brasileiro fala 
o português mais arcaico do 
mundo, próximo ainda da língua 
da galícia. Conserva ainda al-
guns fósseis linguísticos, como 
o “ôxente”, abreviado para “ôxe”. 
Essa expressão é apenas o voca-
tivo “ô gente”. O som do “gê” anda 
hoje inexiste no galego, que usa 
o “xis” em palavras como “xente” 
e “vixe”, esta última no lugar de 
“virgem”. Vixe Maria!, ou simples-
mente “vixe!” É quase o mesmo 
som de “gê”. 

No Semiárido 
Irregular (Sair), 
essa permanência é 
mais notável. Deve-
se isso ao fato de 
que o Semiárido não 
é um polo receptor 
de imigrantes. O 
Sair é um polo emis-
sor de migração, 
fato que se mani-
festa com maior 
intensidade nos 
frequentes períodos 
de seca, quando as 
estiagens prolon-
gadas se fazem sentir em ciclos 
aproximados de cinco em cinco 
anos. Nenhum estrangeiro quer 
emigrar para o Sair. Eles prefe-
rem o Sul e o Sudeste, com suas 
chuvas mais regulares e clima 
bem mais ameno. 

Esses estrangeiros trazem 
algo mais que seus olhos azuis e 
sua mão de obra especializada. 
Trazem a língua materna, que vai 
influenciar fortemente o sotaque 
local. Isso se dá em todos os paí-
ses do mundo que se apresentam 
como polo receptor de imigra-
ção. Em toda crise histórica 
que o mundo atravessa, o Brasil 

agasalha grande quantidade de 
imigrantes. É uma consequência 
natural do grande espaço bra-
sileiro e do caráter acolhedor 
da sociedade brasileira, aberta 
para gregos e troianos, e até para 
baianos. 

Assim foi na Guerra Civil dos 
Estados Unidos, na Revolução 
Francesa, na Revolução de 1917 
da Rússia, na Guerra Civil Espa-
nhola, na ditadura de Salazar em 
Portugal, na ditadura fascista de 

Mussolini, na 
ditadura nazis-
ta, no período 
pós-revolucioná-
rio das colônias 
portuguesas da 
África etc. Os 
exilados trou-
xeram um novo 
sotaque no ma-
tulão. Nada mais 
natural. O perío-
do pós-abolicio-
nista favoreceu 
a importação 
de mão de obra 
europeia para 

substituição dos escravos re-
cém-libertos. 

Daí a presença de cabelos 
dourados e olhos azulados nos 
estados do Sul e Sudeste, e de 
sons que o português não tem 
– como o “r” palatal em substitui-
ção do “l”. É o que se ouve em “ar-
moço” por “almoço”. Não tenho 
nada contra essas importações 
linguísticas, trazidas pelos arte-
sãos e artífices de outros mundos 
que vieram fazer um novo Brasil. 
O sotaque faz parte de um povo 
como sua arquitetura, culinária, 
indumentária, suas crenças e 
costumes. 

O que é inevitável (e lamen-
tável) é que o falar nativo se 
deixe contaminar pelo sotaque 
novel. É o que acontece com o 
sotaque nordestino, acima re-
ferido, contaminado pelos sons 
alienígenas aportados ao Sul/
Sudeste. São exemplos o “txi” e 
o “dxi”, inexistentes nas línguas 
neolatinas, à exceção do italiano. 
O francês não tem, o espanhol 
também, o português idem, seja 
o português europeu ou o africa-
no.

O português do Sul e Su-
deste do Brasil é quem vai ter 
o “txi” e “dxi”, com esse “xis” 
intercalado entre as consoantes 
“t” e “d” e as vogais “e” e “u”. 
O português do Nordeste está 
sendo contaminado pelo retorno 
dos retirantes da seca, ou pelo 
retorno dos paus de arara que 
vão vender sua mão de obra nos 
mercados urbanos do Sul/Sudes-
te. São os paraíbas-de-obra que 
voltam chiando dos canteiros 
dos rios-de-janeiro. 

Mas nem é preciso sair em 
busca do salário mínimo do Sul 
para se contaminar com o falar 
do novo e rico Brasil. As matrizes 
das emissoras de TV e de rádio 
estão no eixo Sul/Sudeste, com 
seus locutores e cantores bem 
produzidos. O sotaque euro-
peu inundou a locução local do 
Nordeste, por imitação, sem ser 
necessário que os brasileiros do 
“Parmeiras” e do Corínthians 
cá viessem. Às vezes o sotaque 
chega ofegante, na entrevista do 
craque depois do jogo. Já ouvi um 
dizer “gor”.

(Sitônio escreve terça, quinta 
e sábado)

O xis da questão

FAROLITO

Arnaldo Niskier Membro da ABL, presidente do CIEE/RJ e doutor em Educação - aniskier@ig.com.br

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Artigo

É o caso da Engenharia, que ficou em 7o lu-
gar, quando se sabe das necessidades desses 
profissionais no quadro do desenvolvimento 
brasileiro. Só Petróleo e Gás apresentam uma 
extraordinária demanda. O que fazer sem os 
necessários recursos humanos? Aliás, não só 
em Nível Superior, mas também em nível in-
termediário.

Para os preocupados com o nosso futuro, 
vale a pena mostrar as demais colocações, no 
quadro de inscrições do Sisu 2015: em 5o lugar 
Educação Física (192.866 inscritos), 6o lugar 
Ciências Biológicas (141.182), 7o lugar Engenha-
ria Civil (como já vimos), 8o lugar Enfermagem 
(123.532), 9o Psicologia (112.306) e 10o lugar 
Ciências Contábeis (109.550), esta uma sur-
presa, pois estimava-se que o curso estivesse 
a caminho da extinção.

Graças aos números de que o nosso sis-
tema hoje é pródigo, podemos analisar com 
mais propriedade o que está acontecendo. E, é 
claro, tirar importantes ilações, como pensar 
nas razões pelas quais ainda não temos, nas 
primeiras colocações, os cursos ligados à In-
formática. O Brasil tem mais celulares do que 
habitantes e, não obstante isso, revela-se uma 
carência de pessoal qualificado no setor, o que 
parece não ter muito sentido. Já existem bons 
autores que preveem o fim da internet para 
daqui a alguns anos. O receio é de que uma 
boa parcela da nossa população não esteja 
devidamente preparada para enfrentar esses 
desafios, passando ao largo do progresso es-
timado. Isso para nos situarmos no campo em 
que Steve Jobs e outros menos votados brilha-
ram e brilham intensamente.

Nem é preciso
sair em busca
do Sul para se
contaminar com
o falar do novo
e rico Brasil
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Corações de Ferro

Biblioteca da Funesc é uma das opções para leitores

Durante o final da Segunda Guerra Mundial, um grupo de cinco 
soldados americanos é encarregado de atacar os nazistas dentro 
da própria Alemanha. Apesar de estarem em quantidade inferior e 
terem poucas armas, eles são liderados pelo enfurecido Wardaddy 
(Brad Pitt), sargento que pretende levá-los à vitória, enquanto 
ensina o novato Norman (Logan Lerman) a lutar.

ÁRVORES

Humor 

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

SERVIÇO  

Deus está por toda parte, e se o mundo é capitalista, 
lá, na cédula de papel da moeda brasileira, o real, Ele 
também está. A presença divina para os que creem e os 
que não creem é das maiores distorções na concepção 
de um Estado laico e, ao mesmo tempo, democrático de 
direito. Mas nós, da imprensa brasileira, nos acostuma-
mos. A sociedade é vítima sempre que um jornalista se 
acomoda.

Os deputados na Assembleia Constituinte foram 
lúcidos quando asseguraram, ao menos na Constituição 
Federal de 1988, o Estado laico. Em seu art. 19, prevê 
que “ É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios: estabelecer cultos religiosos ou igre-
jas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento 
ou manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público”.

E onde fica a nossa inquietação? Talvez esteja cega. 
Assim como cegam os olhos quando lemos um texto 
que escrevemos, imediatamente após o término. Se 
existe algum erro, passa batido. Embaralha-se na mente 
mesmo estando lá, na cara, como o “Deus seja louvado” 
impresso por toda parte.

Deve ficar claro que as leis vigentes no país não 
são para garantir a cidadania da maioria, mas de todo 
cidadão nascido em solo brasileiro, ou estrangeiro que 
tenha escolhido nossa terra multicultural para ganhar 
a vida. Enquanto a imprensa não comprar a briga, mais 
casos de intolerância religiosa vão continuar se espa-
lhando Brasil afora. 

É preciso que jornalistas se assombrem sempre 
que uma sessão for aberta numa casa legislativa com a 
leitura bíblica, e que tenham calafrios ao entrar em um 
prédio público se deparando com símbolos religiosos - 
cruzes! - que só reforçam a cultura da maioria opresso-
ra. Claro, sem ofender a crença de ninguém. Os hábitos 
são saudáveis, mas em ambientes privados. Nos espaços 
públicos devem ser suprimidos. Isso é pauta, sim, todo 
santo dia!

O que parece uma perseguição boba contra a religião 
milenar na verdade é pela defesa da integridade das pes-
soas que sofrem preconceito. Guerras são travadas até 
hoje somente por conta da fé. Enquanto o chamado ‘cida-
dão de bem’ continuar com seu discurso de “não tenho 
nada contra religiões afro, mas…”, muita gente continuará 
sendo perseguida, vivendo à margem da sociedade. De-
pois do “mas” sempre vem uma opinião cretina. 

Seremos felizes quando Olorum, Buda, Krishna, 
Alá, Zeus, Jeová e tantos outros sentarem à mesa juntos, 
regozijando-se em verdadeiro júbilo, com a proteção 
de Xangô, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Oxum, Iansã e quem 
mais quiser chegar, unidos no ensinamento que Cristo 
nos deixou. Oxalá que seja em muito breve. 

FOtOS: Divulgação

Programa Latino-Americano de Bibliotecas Públicas 
tem por objetivo qualificar ainda mais a Educação

Filme mostra difícil missão passada para guerrilheiros 

Felipe Gesteira
Jornalista 
ontato@felipegesteira.comCom o objetivo de 

consolidar as bibliotecas 
públicas como espaços de 
livre acesso à informação 
e à leitura, trabalhar para 
a inclusão social e ajudar 
a qualificar a educação e 
desenvolvimento, o Pro-
grama Latino-Americano 
de Bibliotecas Públicas, 
(Iberbibliotecas), realiza 
um convite anual à Aid 
destinada a bibliotecas pú-
blicas nos países membros 
e cidades.

Iberbibliotecas é lide-
rado pela Secretaria-Geral 
Americana, Segib e carac-
terísticas de coordenação 
do Centro Regional de Re-
serva de Desenvolvimento 
na América Latina e no Ca-
ribe, Cerlalc, como Secre-
taria Técnica.

As linhas de ações 
prioritárias Iberbiblio-
tecas tentam cobrir uma 
ampla variedade de pro-
jetos e atividades no do-
mínio das bibliotecas pú-
blicas. Estes são: Projetos 
de desenvolvimento, for-
talecimento, moderniza-
ção e avaliação de redes 
e sistemas de bibliotecas 
públicas na região, apoiar 
iniciativas para biblio-

BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 92 min. Classificação: 
Livre. Direção: Paul Tibbitt. Com Tom Kenny, Bill 
Fagerbakke, Clancy Brown. Incomodado com 
o sucesso do Siri Cascudo, a lanchonete do Sr. 
Sirigueijo que tem a exclusividade na produção 
do hambúrguer de siri, Plankton, o dono da 
lanchonete Balde de Lixo, resolve traçar uma 
verdadeira estratégia de guerra para roubar a 
fórmula da iguaria, que é a base da alimentação da 
população da Fenda do Biquíni. Mas alguma coisa 
sai errado e a fórmula desaparece, deixando a 
uma vez pacata comunidade à beira do apocalipse. 
Agora, Bob Esponja, o funcionário padrão do Siri 
Cascudo, vai ter que unir forças com o ambicioso 
Plankton em uma viagem no tempo e no espaço 
para tentar recuperar a receita, contando com a 
ajuda da leal estrela-do-mar Patrick, do sarcástico 
Lula Molusco, da esquilo cientista Sandy e também 
o mercenário Sr. Sirigueijo. Outro interessado na 
fórmula é o malvado pirata Barba Burguer (Antonio 
Banderas), que os heróis terão de enfrentar em 
uma batalha fora da água. Manaíra6: 14h45 e 
17h10 Manaíra7: 13h45 e 15h45 Manaíra10/3D: 
14h15, 16h15 e   18h30 CinEspaço 3: 14h, 15h50 
e 17h40  Tambiá 6/3D:  14h20 e 16h20

BUSCA IMPLACÁVEL 3 (FRA 2014). Gênero: Comé-
dia. 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). Cinespaço1: 14h, 18h e 22h  Ma-
naíra 6: 19h20  e 21h45Tambiá 3: 14h20 e 18h40

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. Tambiá1: 14h e 16h 

O DESTINO DE JUPITER (EUA, 2014). Gênero: Bio-
grafia. Duração: 115 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Andy Wachowski, Lana Wachowski Com: 
Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean Jupiter Jo-
nes (Mila Kunis) é a descendente de uma linhagem 
que a coloca como a próxima ocupante do posto 
de Rainha do Universo. Sem saber disto, ela segue 
sua vida pacata trabalhando como empregada 
doméstica nos Estados Unidos, país onde vive 
após deixar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita 
de Caine (Channing Tatum), um ex-militar alterado 
geneticamente que tem por missão protegê-la a 
todo custo e levá-la para assumir seu lugar de 
direito. Manaíra3:12h45, 15h40, 18h40 e 21h30 
Cinespaço2: 14h, 16h30 e 21h30 Tambiá6/3D:  
18h20 e 20h40

CAMINHOS DA FLORESTA (EUA 2014). Gênero: Fan-
tasia, musical. Duração: 124 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Rob Marshall. Com Meryl Streep, Ja-
mes 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.Manaíra11:  14h 
CinEspaço 2:  19h 

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 108 min. Classificação: 14 anos. Direção:  
Roberto Santucci. Com  Ingrid Guimarães, Tatá 
Werneck, Márcio Garcia Cinebiografia Malu 
(Ingrid Guimarães) tem 40 anos e trabalha como 
secretária de Samuel (Márcio Garcia), o homem de 
sua vida. Apesar de estarem namorando há três 
anos, não há o menor indício de que um pedido de 
casamento esteja por vir. Um dia, Malu percebe 
que faltam algumas camisinhas no estoque pes-
soal 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 8:  12h50 e 15h30  Tambiá3: 
16h30 e 20h50

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). Gênero: 
Drama. Duração: 125 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Sam Taylor-Johnson. Com Jamie Dornan, 
Dakota Johnson, Jennifer Ehle.Anastasia Steele 
(Dakota Johnson) é uma estudante de literatura 
de 21 anos, recatada e virgem. Uma dia ela deve 
entrevistar para o jornal da faculdade o poderoso 
magnata Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce 

uma complexa relação entre ambos: com a des-
coberta amorosa e sexual, Anastasia conhece 
os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se 
o objeto de submissão do sádico Grey. Manaíra 5: 
13h30, 16h30, 19h30 e 22h30   Manaíra 7: 18h 
e 21h Manaíra9:  13h, 16h,   19h  e 22h Manaíra 
11: 17h e 20h CinEspaço 4: 21h10. Tambiá 5: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h 

CORAÇÕES DE FERRO (EUA 2014). Gênero: Drama, ação. Du-
ração: 134 min. Classificação: 16 anos. Direção: David Ayer. 
Com Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman. Durante o final 
da Segunda Guerra Mundial, um grupo de cinco soldados 
americanos é encarregado de atacar os nazistas dentro 
da própria Alemanha. Apesar de estarem em quantidade 
inferior e terem poucas armas, eles são liderados pelo 
enfurecido Wardaddy (Brad Pitt), sargento que pretende 
levá-los à vitória, enquanto ensina o novato Norman 
(Logan Lerman) a lutar.  Tambiá1:  17h45 e 20h45 Manaíra  
2 :  13h15, 16h10, 19h10 e 22h15

A CASA DOS MORTOS (EUA 2015). Gênero: terror, 
suspense. Duração: 90 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Will Canon. Com Maria Bello, Frank Grillo, Cody 
Horn. Um massacre acontece numa casa abandonada 
deixando cinco estudantes mortos. Um policial (Frank 
Grillo) e uma psicóloga (Maria Bello) vão investigar 
o caso, que ocorreu enquanto os jovens tentavam 
evocar fantasmas.. Manaíra 1:  14h30, 16h45, 18h50 
e 21h15  Tambiá 2: 14h50, 16h50, 18h50  e 20h50

O  IMPERADOR (EUA 2015). Gênero: Ação. Duração: 99 
min. Classificação: 14 anos. Direção: Nick Powell. Com 
Nicolas Cage, Hayden Christensen, Yifei Liu. Após se 
tornar alvo de seu irmão mais velho, o herdeiro de um 
trono decide procurar a ajuda de sua irmã e de um 
cavaleiro desacreditado, Jacob (Nicolas Cage), que 
precisa enfrentar vários problemas pessoais. Juntos, 
eles buscam o apoio de Gallain (Hayden Christensen), 
um lendário cavaleiro conhecido como Fantasma 
Branco. Manaíra  8:  18h15 e 20h30 Tambiá4: 
14h30, 16h30, 18h30  e 20h30

tecas públicas, especial-
mente aqueles localizados 
em mais vulneráveis ou 
isoladas e tem o apoio dos 
municípios e localidades, 
suporte para propostas 
de pesquisa em bibliote-
cas e seu impacto sobre o 
desenvolvimento das co-
munidades, com o apoio 
de universidades e outros 
centros de pesquisa, os 
programas de desenvol-
vimento para a formação 
contínua de bibliotecas 
públicas e intercâmbio 
de experiências e conhe-
cimentos entre os profis-
sionais e gestores de bi-

bliotecas públicas, apoio a 
projetos de cooperação ou 
bibliotecas públicas, pro-
mover o conhecimento e 
a circulação da produção 
cultural regional e apoio 
a projetos e serviços de 
biblioteca que promovam 
o desenvolvimento local 
e participação da comuni-
dade.

Poderão participar as 
bibliotecas públicas, co-
munidade e populares dos 
países membros e cidades, 
associações, redes e siste-
mas de bibliotecas públi-
cas nos países membros 
ou cidades e as organiza-

Val Fonseca

ções públicas e privadas 
que prestam serviços de 
bibliotecas públicas nos 
países membros e cidades.

Inscrição
As propostas devem 

ser apresentadas em Espa-
nhol ou Português usando 
o formulário de inscrição 
que estará disponível para 
download no site www.
iberbibliotecas.org. Esta 
deve ser enviada comple-
tamente preenchida, junta-
mente com os respectivos 
anexos de email iberbi-
bliotecas@cerlalc.org com 
o assunto: ‘Formulário de 
Inscrição 2015 + Nome do 
projeto’, a partir da aceita-
ção de todos os termos do 
presente pedido de ajuda.
Leve em conta apenas o 
primeiro formulário en-
viado e pedidos incomple-
tos ou atrasados não serão 
aceitos.

As decisões tomadas 
nos processos de triagem 
e seleção final são finais 
e estão publicadas no site 
do programa www.iberbi-
bliotecas.org e suas redes 
sociais Facebook: Iberbi-
bliotecas e Twitter: iberbi-
blioteca.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de fevereiro de 2015

Carnaval

  

Exposição registra um século de emoções 
do animado carnaval de Campina Grande

Malandros do Morro, do bairro da Torre, desfila há 59 anos 
com muita alegria e consegue unir tradição e modernidade

Uma oportunidade para se conhecer 
mais sobre as festas dedicadas ao Rei Momo 
realizadas na cidade, ao longo dos últimos 100 
anos. É o que proporciona ao público a expo-
sição intitulada Carnaval de Campina Grande - 
Um Século de Emoções, que prossegue aberta 
aos visitantes até a próxima quarta-feira, dia 
18, no hall de entrada da Secretaria de Cultura 
(Secult) da Prefeitura Municipal da Rainha da 
Borborema, sempre no período das 8h às 18h. 
O evento - cuja curadoria é do memorialista 
Walter Tavares - tem o apoio da Associação 
Campinense das Escolas de Samba e Troças 
Carnavalescas (ACESTC).

“O evento é da maior importância e a popu-
lação precisa aproveitar a oportunidade para ver 
essa mostra”, disse o presidente da Associação 
Campinense das Escolas de Samba e Troças Car-
navalescas, José Almeida Silvano. Nesse sentido, 
a exposição objetiva apresentar aos estudantes, 
pesquisadores, historiadores e visitantes em 
geral as peças e objetos que caracterizaram as 
festas do Momo em Campina Grande.

Ao longo do século XX, eram realizados, 
em Campina Grande, carnavais de rua e de 

salão de porte, os quais costumavam atrair 
multidões de foliões para as artérias e ave-
nidas, mas também aos clubes, nos dias de 
festa na cidade.   

Em Campina Grande, o Carnaval come-
çou a ser brincado há um século. Já a partir 
da década de 1920, se estendendo até 1950, 
se destacava o Clube 31, além de desfiles de 
blocos de frevo que se realizavam na Rua 
Maciel Pinheiro, que era considerada, na época, 
como o quartel-general do frevo. Os foliões 
também se divertiam com as escolas de samba 
e a Orquestra de Negros do Clube Ipiranga, que 
durante décadas arrastou multidões.

Outro fato a ser destacado é o surgi-
mento, nos anos 1990, do poético Bloco da 
Saudade, cujos estandartes eram confec-
cionados de forma luxuosa, promovendo um 
carnaval de frevos e marchinhas que encantou 
gerações na Rainha da Borborema. Nesses 
carnavais era comum o uso de confetes e ser-
pentinas, além do uso, na hora da brincadeira, 
de fantasias e máscaras pelas pessoas, numa 
festa que registrava, também, a participação 
de muitos artistas e boêmios.

Samba de gerações

O Carnaval é uma festa popular 
,festa de muita folia e alegria. 
A festa popular mais celebrada 
no Brasil ao longo do tempo, 
tornou-se elemento da cultura 
nacional. É neste período que 
as escolas de samba entram 
na avenida com muita alegria 

e descontração animando os foliões. Durante 
este período momesco, é  que elas desfilam 
com seus integrantes prontos para darem o 
melhor de si e manter viva a tradição que há 
anos encantam a avenida. 

Tradições e práticas que são herdadas 
nesta festa popular, que é o Carnaval. A ideia 
está diretamente ligada ao orgulho de pre-
servar a memória de seus ídolos e os cos-
tumes de seus antepassados. O orgulho e a 
força para lutar que passam de pai para filho. 
E fazem as escolas nascerem, com intensa 
atividade.

A reportagem do jornal A União, visitou 
a Escola de Samba Malandros do Morro, uma 
das agremiações mais conhecidas do Carna-
val da Capital, no bairro da Torre que há 50 
anos leva o samba para avenida, mas também 
desenvolve diversos programas de cunho so-
cial, de inclusão da sua clientela e da comuni-
dade do bairro em geral (bateria-show, esco-
linha de ritmistas, oficina da fantasia, oficina 
da alegoria e encontros socioculturais com 
seus agregados).

Folia momesca da Rainha da Borborema é animada e repleta de cores

Escola de samba 
consegue dar 

continuidade ao 
trabalho com 

dedicação, que passa 
de pai para filho

Lucas Duarte
Especial para A União

De acordo com Mestre Romero, mes-
tre sala da Escola de Samba Malandros do 
Morro, a expectativa para o Carnaval 2015 
são as melhores, é que a escola entra na ave-
nida com 350 integrantes entre adultos e 
crianças “Este ano o tema é o do Chacrinha, 
bastante irreverente e é com este tema que 
a gente vai para avenida, com bastante va-
riações de cores e com vários tons é que a 
gente pretende mais uma vez trazer o título 
de carnaval”, afirmou.

A Malandros do Morro já foi regida por 
uma média de 15 diretorias (nomeadas ou 
eleitas) e nestes anos de existência, com o 
carnaval passando a ser competitivo em 
1961, conquistou 23 títulos de campeã do 
Carnaval Tradição de João Pessoa. A par-
tir do ano 2000, a escola passou a apostar 
numa linha de produção, criando o seu Gru-
po de Carnaval que a cada ano trabalha defi-
nições para os seus enredos.

De acordo com Helton Sousa, responsá-
vel pela harmonia da Escola de Samba Ma-
landros do Morro, ver o filho que tem quatro 
anos e que há dois anos acompanha ele nos 
Carnavais é emocionante, já que é uma he-
rança deixada pelo seu pai que foi integran-
te da Malandros do Morro e de outras 
escola de samba de João Pessoa. “Estou 
fazendo parte da Malandros do Morro 
há cinco anos, preservar e levar esta cul-
tura é uma bagagem cultural que estou 
cultivando, sou músico e aqui na escola 
de samba eu sou intérprete, a proposta 
aqui é que cada um tenha uma função, 

na Malandros do Morro somos um conjunto 
e cada um tem uma função, sou responsável 
pela harmonia do conjunto” disse.

Em João Pessoa as escolas de samba que 
desfilam são: Malandros do Morro, Império 
do Samba, Independente de Mandacaru, Pa-
vão de Ouro, Clubes de Orquestras, Ciganos 
do Esplanada, São Rafael Frevo e Folia, Sai 
da Frente Dona Emília, Gigantes do Frevo, 
Acorda de Frevo do Bairro da Torre, Adoles-
cente e Criança Feliz, Alegria do Frevo, Ban-
deirantes da Torre, Tribos Indígenas, Tupi-
nambás, Tabajara, Guanabara, Tupi Guarany, 
Xavantes, Ubirajara, Pele Vermelha, Flecha 
Negra, Tupi Guanabara, Papo Amarelo, Ur-
sos e batucadas, Urso anos Dourados, Urso 
Verde, Urso Panda, Urso Celebridade, Urso 
Gavião, Urso Jamaica, Urso Amigo Batucada, 
Urso Sem Lenço e Documento, Urso Re-
boliço, Urso Santa Cruz, Urso Macaco 
Louco, Urso Simpático, Urso Preto, 
Urso Cachorro Louco, Urso Carnava-
lesco Canibal, Urso da Paz, Águia de 
Ouro e Nova Liberdade.

O que são escolas de samba?
É um tipo de agremiação 

popular que se caracteriza 
pelo canto e dança do 

samba, quase sem-
pre com intuito 
c o m p e t i t i v o . 
Sendo um tipo 

de associa-
ção ori-

ginária da cidade do Rio de Janeiro, as esco-
las de samba se apresentam em espetáculos 
públicos, em forma de cortejo, onde repre-
sentam um enredo, ao som de um samba-en-
redo, acompanhado por uma bateria; seus 
componentes (que podem ser algumas cen-
tenas ou até milhares)  usam fantasias alusi-
vas ao tema proposto, sendo que a maioria 
destes desfila a pé e uma minoria desfila 
sobre ‘carros’, onde também são colocadas 
esculturas de papel machê, além de outros 
adereços. Sendo agremiações quase sempre 
de cunho local, oriundas em grande parte de 
comunidades carentes ou subúrbios, as es-
colas de samba costumam representar nos 
desfiles determinado bairro, sub-bairro ou 
conjunto de bairros, num desfile que cos-
tuma ter caráter municipal, onde todas ou 

pelo menos as principais escolas da ci-
dade se reúnem para disputar en-

tre si o título de melhor do ano. 
Neste desfile, são avaliadas por 
uma comissão de julgadores 

escolhida previamente por 
seus dirigentes ou pela 

entidade re-
p r e s e n -

tativa.

Foto: Divulgação

Fo
to

: L
uc

as
 D

ua
rt

e

Foto: Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de fevereiro de 2015

Página 10

Filme polêmico Cinquenta 
Tons de Cinza chega às 
telas de cinemas de JP hoje

O futuro da internet
PB participa de congresso em Cingapura

A Paraíba está sendo repre-
sentada no Congresso da Internet 
Corporation for Assigened Names 
and Numbers (Icann2), realizado 
em Cingapura, que começou no úl-
timo dia 4 e se estende até amanhã 
13, pelo presidente da Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq), Cláudio Benedi-
to Silva Furtado. A Icann2 é uma 
entidade sem fins lucrativos, su-
bordinada ao Governo dos Estados 
Unidos da América, responsável 
pela alocação do espaço de endere-
ços do Protocolo da Internet e pela 
administração de sistema de nomes 
de domínios. 

O Congresso da Icann trata com 
setores governamentais, empresa-
riais e acadêmicos sobre vários te-
mas, como governança, segurança, 
neutralidade, bem como o futuro 
da internet no mundo. Durante o 

Icann52, junto com o CGI-BR (Fó-
rum de Governança da Internet) e 
o Ministério das Relações Exterio-
res e representantes da ONU, dis-
cutirão a organização do Fórum de 
Governança da Internet que será 
realizado em João Pessoa, em no-
vembro deste ano. De acordo com 
o presidente da Fapesq, está sendo 
muito boa a repercussão da realiza-
ção do IGF na Paraíba, com vários 
participantes de todos os setores 
confirmando presença no evento. 

O presidente da Fapesq está 
ralizando visitas a instituições 
científicas, sediadas em Cingapura, 
que resultarão em novos incentivos 
para a pesquisa, desenvolvimento e 
inovação do Estado. Conforme afir-
mou o presidente da Fapesq, nas 
reuniões, em Cingapura, o Estado 
irá encaminhar à Icann, por meio 
da Fapesq, a candidatura de João 

Pessoa para sediar um congresso 
da Icann em 2016 ou 2017. “A Paraí-
ba possui excelente infraestrutura, 
com um moderno centro de con-
venções em João Pessoa, que possui 
equipamentos e instalações com 
nível de eventos no mundo inteiro, 
e grande potencial na área para se-
diar os eventos da Icann”, salientou. 

O 10º Fórum de Governança da 
Internet (IGF, na sigla em inglês), 
agendado para novembro de 2015, 
em João Pessoa, já vem sendo de-
batido desde o final do ano passa-
do por representantes de diversos 
setores e diferentes nacionalidades. 
O CGI.br representa um modelo 
multissetorial de governança da In-
ternet reconhecido internacional-
mente. No período de 2003 a 2014, 
o Brasil, por intermédio do CGI.br, 
sediou cinco encontros internacio-
nais, dentre eles quatro relaciona-

dos a governança da Internet: duas 
reuniões da Icann (2003 e 2006), 
uma do IGF (2007), a conferên-
cia WWW (2013) e o NETmundial 
(2014). 

Continuidade do IGF 
O IGF é um evento criado a 

partir da Cúpula Mundial para a 
Sociedade da Informação (CMSI), 
que possuía um mandato de cin-
co anos, renovado em 2010. O 10º 
IGF, que será realizado no Brasil, é 
o último fórum do segundo ciclo. A 
expectativa é que o evento em João 
Pessoa recomende mais uma reno-
vação de mandato – que deve durar 
no mínimo mais cinco anos – e que 
seja apreciada durante a Assem-
bleia Geral da ONU, em dezembro 
de 2015. Já em Istambul, no IGF de 
2014, houve manifestação para que 
o fórum seja permanente e não pre-

cise sofrer renovações de mandato.  

Gestor da web no Brasil 
O Comitê Gestor da Internet no 

Brasil, responsável por estabelecer 
diretrizes estratégicas relaciona-
das ao uso e desenvolvimento da 
Internet no Brasil, coordena e in-
tegra todas as iniciativas de servi-
ços Internet no país, promovendo 
a qualidade técnica, a inovação e 
a disseminação dos serviços ofer-
tados. Com base nos princípios do 
multissetorialismo e transparência, o 
CGI.br representa um modelo de go-
vernança da Internet democrático, 
elogiado internacionalmente, em 
que todos os setores da sociedade 
são partícipes de forma equânime 
de suas decisões. Uma de suas for-
mulações são os 10 Princípios para 
a Governança e Uso da Internet 
(http://www.cgi.br/principios).

Cingapura (ou Singapura) é uma 
das três cidade-estado com autori-
dade suprema remanescentes no 
Planeta, ao lado do Vaticano e de Mô-
naco, embora seja bem mais extensa, 
ocupando uma região que alcança os 
710,2 km². Ela está situada na pon-
ta sul da Península malaia, ao Norte 
da região equatorial e da Indonésia, 
constituindo o país de menor porte 
do Sudeste da Ásia.

Por estar situada em um terri-
tório de intersecção entre diversas 
vias de intercâmbio comercial com o 
exterior, seu potencial exportador foi 
amplamente explorado e Cingapura 
se transformou em importante nú-
cleo financeiro, atuando nesta região 
como valioso empório, no qual circu-
lam livremente as riquezas produzi-
das neste circuito. Além disso, ocupa 
a posição de terceiro maior reduto de 
refinação de petróleo do mundo. 

Esta rica nação, expressamente 
povoada, teve uma origem modesta; 
nasceu como uma singela comuni-
dade de pescadores malaios, na gar-
ganta do Rio Singapura. Ela era então 
habitada também por nativos Orang
-Laut, que se espalhavam ao longo do 
Litoral, dos rios e das ilhas de menor 
extensão.

Em 1819 a Companhia Britâni-
ca das Índias Orientais, comandada 
por Sir Stamford Raffles, criou nesta 
região insular uma administração 
liderada por um feitor, a qual atuou 
como um porto na via das especia-
rias. A partir de então Cingapura foi 
gradualmente se transformando em 
uma das mais significativas esferas 
comerciais e bélicas da Inglaterra; 
um núcleo do Império Britânico no 
Sudeste asiático.

Foi no transcurso da Segunda 
Guerra Mundial que a colônia caiu 
nas mãos dos japoneses, depois da 
Batalha de Singapura; mas em 1945 
a Inglaterra resgatou Cingapura, que, 
em 1963, conquistou a almejada au-
tonomia, unindo-se a Malaya, Sabah 
e Sarawak para gerar o território da 
Malásia. Após dois anos, porém, a 
cidade-estado se emancipou desta 
constelação e se tornou uma repúbli-
ca independente no dia 9 de agosto 
de 1965.

República parlamentarista, Cin-
gapura constitui atualmente uma 
economia de mercado fundamentada 
no capitalismo financeiro e industrial 
vigente na era contemporânea. Ela 
exporta principalmente maquinário 
e avançados utensílios eletrônicos. 
Com vocação para a industrialização, 
esta cidade-estado não dispõe de 
possibilidades para se dedicar à ativi-

dade agrária, pois lhe faltam espaço e 
matéria-prima. Sua economia expor-
tadora, porém, não cessa de se desen-
volver e de impulsionar Cingapura ao 
mesmo nível em que se encontram os 
demais países em fase de emersão. O 
padrão de existência da sua popula-
ção se elevou radicalmente depois da 
conquista da autonomia. Os investi-
mentos econômicos atingem princi-
palmente os campos da indústria, da 
educação e do planejamento urbano.

A atividade industrial da ilha 
privilegia especialmente as multina-
cionais originárias de outros países; 
os raros empreendimentos de Cinga-
pura estão intensamente vinculadas 
aos órgãos oficiais. Esta cidade-es-
tado é hoje o 5º país mais próspero 
do globo no que se refere ao Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita.

A Icann tem muitas fun-
ções e coordena componen-
tes técnicos da internet. É 
seu papel controlar o uso de 
nomes de domínios – as ter-
minações finais no endereço 
de um site, como o “.com” –, 
além de estabelecer os parâ-
metros técnicos que permi-
tem que um computador con-
verse com outro em qualquer 
lugar do planeta. Ou seja, o 
acesso de qualquer máquina 
a qualquer página se deve 
à existência de um sistema 
central que compreende o 
endereço da página como 
algo único. Sem essa centra-
lização, a internet seria caó-
tica, com mais de uma página 
tendo endereço idêntico. Por 
isso, atribuir e conceder os 
chamados top-leveldomain 
(TLD, domínios de topo da 
internet, que também podem 
aparecer como gTLD) é uma 
das atribuições da Icann, que 
ainda centraliza as informa-
ções de todos os “servidores
-raiz” da rede.

Um domínio de topo é 
identificável pelo que vem 
após o “ponto” nos endere-
ços. Por exemplo: “www.goo-
gle.com” está no domínio de 
topo “.com”. O que vem an-
tes do ponto seria equivalen-
te, num endereço físico, ao 
número de uma casa, e o que 
vem após, à rua em que ela 
se localiza. Para atribuir os 
endereços referentes aos ca-
sos “.com”, “.net”, “.name”, 
“.tv” e “.cc”, a Icann tem 
um contrato com a empresa 
americana de segurança de 
redes VeriSign, atualmente a 
responsável por essas termi-
nações.

Cada país possui um 
gTLD específico, chamado de 
ccTLD — “cc” corresponde ao 
“código de país”. É o caso, 
por exemplo, do “.br” brasi-
leiro. Assim como os gTLD co-
muns, os ccTLDs respondem a 
diferentes entidades que fa-
cilitam a localização dos en-
dereços cadastrados. O “.br”, 
por exemplo, é de responsa-
bilidade do “registro.br”, um 
departamento do NIC.br.

As várias atribuições da Icann
Thiago Domenici

Economia do “tigre asiático” se destaca
Ana Lúcia Santana
Do InfoEscola

Cidade-estado é o 5o 
país mais próspero do 
globo no que se refere 
ao PIB per capita;
indústria e finanças 
se sobressaem

País de menor porte do
Sudeste da Ásia, Cingapura
ostenta a posição de 3o 
maior reduto de refinação
de petróleo do mundo

FOtO: Reprodução/Internet
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Fenômeno estreia hoje na tela do cinema
cinquEnta tons dE cinza

Abordagem da figura
feminina na obra
gera controvérsias

Estreia hoje nos cinemas 
de todo o Brasil a tão aguar-
dada adaptação para o cinema 
do livro que se tornou um dos 
maiores sucessos editorias da 
história recente, o best seller 
Cinquenta Tons de Cinza, da 
escritora Erika Leonard James 
(E. L. James). O filme homôni-
mo chega às telas prometendo 
causar frisson no público, es-
pecialmente o feminino.

O enredo do filme gira 
em torno do envolvimento 
da jovem recatada e inocente 
Anastasia Steele (Dakota Jo-
hnson) com o multimilionário 
Cristian Grey (Jamie Dornan), 
um homem poderoso e sedu-
tor que a introduz no mundo 
dos jogos eróticos e do sado-
masoquismo.

Parte do sucesso arre-
batador da série de livros, 
composta por três títulos 
(Ciquenta Tons de Cinza, Cin-
quenta Tons Mais Escuros e 
Cinquenta Tons de Liberda-
de) é explicado pelo apelo que 
exerce no público feminino. 
Abordando o sexo da pers-
pectiva de uma mulher, a obra 
percorre os dilemas, conflitos, 
oscilações e desejos mais ínti-
mos de alguém que se vê pro-
gressivamente envolvida num 

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

l Folia dE Rua 
Hoje é o dia dos blocos da Saudade, Canto do Tetéu, 

Cordão do Frevo Rasgado, Galo do 13 de Maio e das Viúvas 
do Bela Vista saírem dentro da programação do Folia de Rua 
2015 nos bairros de Manaíra, Tambaú, Cristo, 13 de Maio e no 
Conjunto Funcionários I.

l condE
O Carnaval de Jacumã 2015 começa amanhã e vai até a próxima 
terça-feira 17. O ponto da folia é na quadra que fica na beira-
mar da praia, tendo como atrações musicais a cantora baiana 
Margareth Menezes e o paraibano Ramon Schnayder. Na abertura 
do evento principal, a partir das 20h, as bandas Sedutora e Lado 
B e o cantor Yegor Gomez vão fazer a animação dos foliões. 
Este ano, a folia homenageia o fundador do carnaval da cidade, 
Almir Corrêa. Um total de 26 blocos carnavalescos que vão 
desfilar, com o apoio de três mini trios elétricos e uma carreta 
trio, para animar os foliões nas praias de Jacumã, do Amor, 
Tabatinga e no centro do Conde e Gurugi.

l REtiRo
Para quem procura a tranquilidade neste Carnaval, 
o rumo certo a percorrer é em direção ao retiro de 
carnaval “Reviver”. Com o tema “A felicidade está aqui”, a 
Comunidade Católica Shalom de João Pessoa, realizará de 
domingo a terça-feira de carnaval a 11a edição do retiro. O 
evento é gratuito e será realizado no ginásio do Colégio 
Interativo (Rua Monsenhor Walfredo Leal, 439, Centro). A 
programação contará com teatros, palestras, momentos 
de oração, confissão, aconselhamento e a santa missa 
e é aberto a todos os públicos, inclusive às crianças que 
têm espaço garantido no Reviver Kids. 

l cabEdElo
O carnaval de rua no município de Cabedelo será aberto hoje a 
partir das 23h, com a performance tradicional do Bloco Acorda, 
que despertará os foliões cabedelenses levando “bonecões 
dorminhocos” às ruas centrais e a “Corda” que puxa o carnaval 
da cidade. Hoje à tarde três blocos, formado por funcionários 
municipais, iniciam as prévias carnavalescas: Rosa Choque 
(Secretaria da Mulher), Carnaval Saúde e Paz (Secretaria de 
Saúde) e Alegria (Secretaria de Educação). Todos contarão com 
a animação de orquestras de frevo e também terão um caráter 
educativo, levando às ruas temas como a violência contra a 
mulher e a importância do uso da camisinha.

l HosPitais
Atenção turista folião. Para garantir o atendimento da população 
no período da festa considerada a mais agitada do ano, o 
Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa colocará mais 
30% dos profissionais de sobreaviso, além da equipe de plantão 
(médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos e várias outras 
especialidades). Já o Complexo de Pediatria Arlinda Marques, 
no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, o setor de Urgência e 
Emergência do Hospital funcionará normalmente, durante 24 horas. 
O esquema especial será executado a partir de amanhã até a 
Quarta-feira de Cinzas. O mesmo vai ocorrer no Hospital Regional 
de Emergência e Trauma em Campina Grande, Hospital Regional de 
Cajazeiras, Hospital Regional de Mamanguape, Hospital Regional 
de Pombal e no Hospital Regional de Patos, onde as equipes 
trabalharão normalmente, em regime de plantão.

Foto: Arquivo a união
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l imPREnsados 
Amanhã na programação do Projeto Folia de Rua 
de João Pessoa é o dia dos blocos Imprensados, 
Cafuçu, Jacaré e os Elefantes da Torre. Este ano, 
os Imprensados vai sair com o irreverente Bloco do 
Cafuçu, tendo a sua concentração a partir das 18h na 
Associação Paraibana de Imprensa- API, no Centro, 
acompanhada de uma banda de frevo para animar os 
foliões da imprensa.O Terraço Cultural da API, também 
ficará disponibilizado para os associados que quiserem 
assistir de camarote, o desfile dos Cafuçus pela Avenida 
Visconde de Pelotas.

l João PEssoa 
O “Carnaval Tradição 2015” de João Pessoa, 

cujo tema é “João Pessoa de Todos os Ritmos”, será 
realizado no período de sábado a terça-feira próxima, 
na Avenida Duarte da Silveira, bairro da Torre. Ao todo, 
cinco escolas de samba, dez tribos indígenas, dez clubes 
de orquestra de frevo, quinze ursos carnavalescos 
e duas batucadas passarão pela avenida, sendo as 
tribos e as escolas de samba nos 10 e 20 dia, ursos e 
batucadas no 30 dia e no 40 dia os clubes de orquestras. 
A estrutura contempla duas arquibancadas com 
capacidade para 12 mil pessoas, dispostas dos dois 
lados da Beira Rio, camarotes para jurados, imprensa 
e portadores de deficiência, um pórtico e um painel de 
led, que fará a contagem do tempo para a passagem 
das agremiações. Cinquenta banheiros (dez desses 
adaptados) também serão instalados.  

Sandro Alves de França
Especial para A União

Os Estados e os mu-
nicípios que ainda não 
informaram os gastos 
com saúde realizados 
em 2014 têm até 2 de 
março para incluir a in-
formação no Sistema de 
Informações sobre Or-
çamentos Públicos em 
Saúde (Siops).

O prazo legal ter-
minou no último dia 30 
de janeiro, mas nenhum 
Estado e menos da me-
tade dos municípios 
transmitiu os dados até 
a data. Confira a situa-
ção de entrega dos Esta-
dos e municípios.

O envio dos dados 
ao Siops é uma exigên-
cia da Lei Complemen-
tar 141/2012. A lei de-
termina que a ausência 
desses dados motive a 
suspensão dos repasses 
de recursos dos Fundos 
de Participação dos Es-
tados (FPE) e dos muni-
cípios (FPM). Os entes 
federados que se man-
tiverem inadimplentes 

até a data limite terão 
as transferências de re-
cursos suspensas no dia 
10 de março, até o cum-
primento da norma. 

O ministro-chefe 
da Secretaria de Rela-
ções Institucionais da 
Presidência da Repú-
blica, Pepe Vargas, en-
viou um comunicado 
a todos os prefeitos e 
governadores do país 
alertando sobre a im-
portância da compro-
vação dos gastos na 
data fixada para evitar 
penalidades.

O Siops é um ins-
trumento de planeja-
mento, gestão e con-
trole social do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
sobre gastos realizados 
com recursos públicos. 
A Constituição Federal 
determina que os go-
vernos estaduais invis-
tam no mínimo 12% da 
receita corrente bruta 
em saúde, e os municí-
pios 15%.

Município e Estado 
têm que prestar conta

Gastos com saÚdE

perigoso e excitante jogo de 
sedução. Apesar de abordar 
uma situação inusitada, que é 
um clássico dos folhetins (mo-
cinha jovem apaixonada por 
milionário excêntrico e miste-
rioso) o público feminino con-
cebe Anastasia como uma mu-
lher real, com sentimentos e 
desejos que lhes são comuns, 
provocando empatia e identi-
ficação.

Há, entretanto, contro-
vérsias envolvendo a abor-
dagem do livro em relação 
às mulheres. A professora da 
UFPB, Margarete Almeida, co-
ordenadora do GEM (Grupo 
de Estudo e Pesquisa em Gê-

nero e Mídia) e estudiosa das 
relações de gênero e da con-
dição feminina, discorre sobre 
essa polêmica gerada pela sé-
rie de livros e agora reavivada 
pelo lançamento do filme. 

“A sociedade não está 
pronta para ver a mulher 
como protagonista dos seus 
desejos e da sua sexualidade. 
Durante anos de repressão, 
disciplinamento e conserva-
dorismo dos corpos femininos 
ainda choca, em pleno século 
XXI, ver a mulher numa po-
sição mais ativa e ousada. A 
série traz uma discussão da 
relação de submissão e tam-
bém de fetiche da sexualidade 

que surpreende pelo interesse 
de mulheres do mundo inteiro 
pela temática do desejo”, avalia 
a professora. “Ainda se chocam 
com o fato da mulher gostar 
de sexo.”, conclui ela. Viviane, 
leitora dos livros e integran-
te do movimento feminista, 
considera que a obra “expõe a 
fragilidade da condição femi-
nina ao abordar a submissão 
da protagonista aos desejos e 
caprichos de um homem rico, 
bonito e poderoso”.

A direção é assinada por 
Sam Taylor-Johnson, o roteiro 
foi escrito por Kelly Marcel, 
com colaboração de E. L Ja-
mes, autora do livro. 

“Sociedade ainda se choca com o fato da mulher gostar de sexo”, diz professora da UFPB

Foto: Divulgação/Internet
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Insa divulgará bioma entre jovem e criança
Caatinga

O Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa), Unidade 
de Pesquisa do Ministério 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), desenvol-
verá ações de incentivo à 
leitura e inclusão produtiva 
por meio do Projeto “Lendo 
é que se faz”. O projeto, em 
parceria com as Secretarias 
Municipais da Agricultura, 
da Educação (Seduc) e da Ci-
ência e Tecnologia de Cam-
pina Grande, irá contemplar 
inicialmente 10 escolas mu-
nicipais e iniciará suas ações 
em março de 2015.

A ação, que terá uma 
duração de dois anos, tem o 
intuito de popularizar o co-
nhecimento científico e tec-
nológico sobre o bioma Caa-
tinga entre jovens e crianças 
e contribuir no processo de 
formação de novos leitores,

A responsável pela Bi-
blioteca do Insa e coorde-
nadora do projeto, Cláudia 
Mara B. Ribeiro, destaca a 
importância do “Lendo é que 
se faz”. “Através do projeto e 
utilizando a leitura simples 
e acessível como forma de 
popularizar a ciência, vamos 
propor e instigar o conheci-
mento em crianças e jovens”, 
ressalta.

O projeto contribuirá 
para a inclusão social, cul-
tural da sociedade e conta-
rá com diversas atividades 
como, por exemplo, aulas de 
campo, palestras, oficinas, 
clube de leitura, rodas de 
intercâmbio, entre outros. A 
meta é atuar em escolas, co-
munidades e assentamentos 
com uso da minibiblioteca 
como ferramenta de apoio 
didático-pedagógico. 

As escolas selecionadas 
localizam-se no entorno da 
sede do Insa, em Campina 
Grande, e já sediaram outro 
projeto do Instituto: Ensaio 
Ambiental. Esta iniciativa de 
educação ambiental contex-
tualizada auxiliou na implan-
tação da coleta seletiva nes-
tes colégios e foi idealizada 
pelo técnico em Agropecuária, 
Paulo Luciano da Silva San-
tos que também coordena o 
Projeto “Lendo é que se faz”. 
As 10 escolas totalizam cerca 
de 3.500 alunos.

Chamada pública 
Em 2014, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), por 
meio do Projeto Minibiblio-
tecas, abriu a chamada públi-
ca para seleção de projetos 
de estímulo à leitura e inclu-

são produtiva. Esta chamada 
premiaria 25 instituições de 
todo o Semiárido brasileiro 
com um kit de publicações 
para auxiliar a execução des-
tes projetos.

Dentre tantas institui-
ções participantes, o Insa 
ficou em primeiro lugar e 
receberá o acervo contendo 
um kit expositor, livros ilus-
trados e escritos em lingua-
gem acessível, cartilhas, ví-
deos e CDs produzidos pela 
Embrapa. O material contém 
informações tecnológicas e 
conhecimentos gerados pela 
pesquisa sobre práticas agrí-
colas sustentáveis, meio am-
biente, segurança alimentar 
e agroindústria familiar.

O acervo é formado por 
120 títulos de publicações 
impressas, 80 reportagens 
do Programa Dia de Campo 

na TV e 160 áudios do pro-
grama radiofônico Prosa 
Rural, produzidos semanal-
mente pela Embrapa.

Minibibliotecas
O Projeto Minibibliote-

cas é uma iniciativa da Em-
brapa Informação Tecnológi-
ca (Brasília, DF) em conjunto 
aos Ministérios do Desenvol-
vimento Social e Combate 
à Fome (MDS) e do Desen-
volvimento Agrário (MDA). 
Surgido em 2003, o projeto 
visa levar informações que 
contribuam para o desenvol-
vimento sustentável do meio 
rural, por meio de cartilhas 
ilustradas e em linguagem 
simples e uso de audiovisuais, 
como vídeos e áudios. 

Visando atender escolas 
rurais, Institutos Federais de 
Educação, secretarias mu-

nicipais e organizações so-
ciais sem fins lucrativos dos 
municípios que compõem 
14 territórios da cidadania 
atendidos pelas ações do 
Plano “Brasil sem Miséria”, 
a iniciativa  abrange os nove 
Estados nordestinos e Minas 
Gerais.

Os territórios con-
templados com o projeto 
são: Irecê (BA), Velho Chi-
co (BA), Alto Sertão (SE), 
Agreste (AL), Sertão do Ara-
ripe (PE), Borborema (PB), 
Alto Oeste (RN), Inhamuns 
Crateús (CE), Cariri (CE), 
Vale do Guaribas (PI), Baixo 
Parnaíba (MA), Cocais (MA), 
Serra Geral (Janaúba, MG), 
além do município de Cam-
po Formoso que faz parte do 
território Piemonte Norte 
do Itapicuru (BA).

A tecnologia de captação 
de água da chuva que trans-
formou a vida de mais de 
quatro milhões de pessoas 
no Semiárido pode ajudar a 
população das regiões Su-
deste e Centro-Oeste a convi-
ver com a estiagem.

A cisterna – solução sim-
ples e de baixo custo – garan-
te água de qualidade para 
uma família de cinco pessoas 
em um período de seca de 
até oito meses.

Para o coordenador do 
Programa Água para a Vida 
da organização não gover-
namental WWF-Brasil, Glau-
co Kimura de Freitas, é ne-
cessário dar atenção a esta 
tecnologia de baixo custo e 
de fácil acesso que é desen-
volvida no país.

“A seca é um fator novo 
para o Sudeste. Já os habitan-
tes do Semiárido convivem 
com a estiagem desde o século 
XVI. Não há nada mais justo do 
que utilizar essa tecnologia já 
consagrada para acumular a 
água da chuva”, afirma.

Kimura alerta também 
para o consumo consciente. 
“As pessoas vão ter que mu-

dar os seus hábitos para re-
duzir o consumo de água. Se 
conseguimos captar a água 
de chuva, mesmo que não 
seja para beber, vamos libe-
rar a água potável para fins 
mais nobres.”

Convivência
Mais de 1,1 milhão de 

unidades para captação de 
água da chuva foram entre-
gues nas cidades do Nor-
deste e do Norte de Minas 
Gerais, o que representa 
uma capacidade de armaze-
namento de 17,8 bilhões de 
litros de água.

“Os investimentos con-
tínuos ao longo dos anos, so-
mados a uma parceria forte 
entre o Governo Federal, Es-
tados, municípios e socieda-
de civil, tem possibilitado ao 
Semiárido brasileiro convi-
ver com os efeitos da seca, e 
não mais combatê-los, como 
era a cultura no passado”, 
afirmou o secretário nacio-
nal de Segurança Alimentar 
e Nutricional do Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), Ar-
noldo de Campos.

Tecnologia pode ajudar 
Sudeste e Centro-Oeste

CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO NORDESTE

Um avião de caça Gripen 
da Força Aérea da África do 
Sul realizou com sucesso o 
lançamento real de um mís-
sil A-Darter, um projeto bina-
cional entre o Brasil e África 
do Sul. O alvo, uma aerona-
ve não tripulada, estava em 
uma rota a 90° da aeronave 
lançadora e se distanciava. 
Apesar disso, o sistema de 
mira do míssil conseguiu 
“travar” no alvo, que também 
estava em uma altitude 600 
metros mais elevada.

De acordo com o ge-
rente do projeto pelo Brasil, 
coronel aviador Júlio César 
Cardoso Tavares, da Força 
Aérea Brasileira, a principal 
característica dos mísseis de 
última geração é exatamente 
a capacidade de realizar ma-
nobras de alto desempenho. 
“O sensor de guiagem detec-
ta o alvo e o míssil também 
calcula a melhor rota”, expli-
ca o coronel. 

Com 2,98 metros de 
comprimento e 90kg de peso, 
o A-Darter se destaca pela 
ausência das pequenas asas 
usadas para as manobras. No 
lugar delas, o modelo tem ca-
pacidade de direcionar o em-
puxo do seu motor-foguete. 
Desse modo, consegue reali-
zar manobras que o leva a so-
frer até 100 vezes a força da 
gravidade (100 G). Os caças 
de combate mais modernos 

não passam de 9 G. Guiado 
por calor, o A-Darter também 
consegue “enxergar” em mais 
de uma frequência de infra-
vermelho e desse modo evi-
tar ser enganado por “flares”, 
iscas incandescentes lança-
das para confundir os mís-
seis. O alcance máximo é de 
12 quilômetros.

Investimento
O sucesso da missão 

é uma das etapas finais do 
desenvolvimento do míssil. 
De acordo com o gerente do 
projeto pelo Brasil, com esse 
lançamento, A-Darter está 
mais de 90% concluído. A 
previsão é de o projeto estar 
pronto no primeiro semestre 
de 2016 e possa futuramente 
equipar os caças Gripen NG 
da FAB. Trezentos milhões 
de reais foram investidos até 
agora, sendo a metade dire-
tamente em empresas locali-
zadas no país.

As empresas brasileiras 
Mectron, Avibras e Optoele-
trônica já recebem tecnolo-
gia transferida pela Denel, da 
África do Sul. A parceria para 
o desenvolvimento começou 
em 2006 e o objetivo é que 
os dois países produzam 
componentes para futuras 
exportações. “No futuro, as 
vendas serão compartilha-
das. Já há entendimento en-
tre as empresas”, explica o 

coronel Tavares. De acordo 
com ele, é possível perceber 
que algumas soluções tecno-
lógicas desenvolvidas para 
o A-Darter já fazem parte 
de outros produtos criados 
pela indústria nacional. Ele 
lembra ainda que o papel do 
Brasil não foi apenas apren-
der com os sul-africanos. 

“Os nossos técnicos par-
ticipam das decisões”, afir-
ma. Os algoritmos de pro-
gramação dos sistemas do 
míssil, por exemplo, foram 
desenvolvidos por um en-
genheiro militar da FAB. “O 
período dele na África do Sul 
iria acabar e eles solicitaram 
a prorrogação”, conta o ge-
rente do projeto.

Porém, o foco foi passar 
conhecimento para o parque 
industrial brasileiro. “Não fa-
zia sentido a gente absorver 
conhecimento só para a FAB, 
e sim para as empresas tam-
bém”, explica. 

A África do Sul, com ex-
periência de desenvolvimen-
to de mísseis desde a década 
de 60, buscou a parceria com 
o Brasil por conta da comple-
xidade do projeto. “É um mís-
sil de alta tecnologia”, explica 
o coronel Tavares. Segundo 
ele, o A-Darter tem inova-
ções dominadas por poucos 
países do mundo e que não 
são transferidas quando há a 
compra  de armamento.

Em teste, novo míssil da Força 
Aérea Brasileira atinge alvo

Avião de capa Gripen lança com sucesso um míssil A-Darter sobre uma aeronave não tripulada

Governo Federal
capacita futuros 
moradores da 
VPR na Paraíba

Futuros moradores da 
Vila Produtiva Rural (VPR) 
Jurema, do Projeto de Integra-
ção do Rio São Francisco, par-
ticiparam de ação de estímulo 
à cidadania.

É que o Ministério da In-
tegração Nacional (MI), por 
meio do Programa Ambiental 
de Reassentamento das Po-
pulações, promoveu no final 
de janeiro a oficina “Ética e 
Relações Humanas”, em São 
José de Piranhas - a VPR, que 
deve ser entregue neste ano e 
beneficiará 120 famílias. A ca-
pacitação integra um conjunto 
de ações que visam fortalecer 
as inter-relações sociais, eco-
nômicas e ambientais das fa-
mílias que residem na faixa de 
obra do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco. Durante 
o evento, os participantes ela-
boraram, em conjunto, um do-
cumento chamado “Código de 
Convivência Coletiva”, que ser-
virá como base para estabe-
lecer valores e compromissos 
a serem adotados, de forma a 
garantir o bem-estar coletivo. 

Os futuros reassentados 
aprovaram a oficina. “O assun-
to é muito importante para a 
gente desenvolver, dentro da 
comunidade, uma consciência 
de que cada um deve fazer a 
sua parte para que todos pos-
sam viver em harmonia”, acre-
dita o agricultor Manuel Gon-
çalves, morador de São José 
de Piranhas. “Levaremos um 
novo aprendizado para a vila 
e para as pessoas que viverão 
com a gente”, explica a dona 
de casa Maria de Fátima, que 
também vive na cidade. 

As oficinas promovidas 
por meio do Programa de Re-
assentamento das Populações 
capacitaram mais de 2,3 mil 
pessoas desde 2010. 

Realizadas em fases e mó-
dulos diferenciados, as ações 
abrangem temas relacionados 
a mobilização, participação 
social e organização comuni-
tária, produção e sustentabi-
lidade, relações institucionais 
e implementação de projetos, 
entre outros. O objetivo é pro-
mover o fortalecimento, o pro-
tagonismo e a autonomia das 
famílias. 

A construção das cister-
nas gera renda nas cidades, 
promovendo o desenvolvi-
mento local. Já foram inves-
tidos mais de R$ 3 bilhões na 
compra de insumos e na capa-
citação e pagamento de mão 
de obra.

O coordenador-geral de 
Acesso à Água do MDS, Igor 
Arsky, explica que toda a co-
munidade é mobilizada para 
atuar no projeto. “Este é um 
aspecto central do modelo de 
tecnologia social apoiado pelo 
ministério, gerando um sen-
timento de conquista e apro-
priação que contribui com o 
processo de gestão da água e 
do equipamento instalado.”

Desde 2003, foram ca-
pacitados mais de 22 mil pe-
dreiros por meio do Programa 
Cisternas, do Governo Federal. 
Além disso, todas as famílias 
beneficiadas participam de 
cursos de formação sobre a 
gestão e o tratamento da água 

armazenada. O acesso à água 
também tem impacto na me-
lhoria da qualidade de vida 
e da saúde das famílias. As 
maiores beneficiadas são mu-
lheres e crianças, sobre quem 
recaía a tarefa de ter que cami-
nhar longas distâncias e per-
der várias horas do dia para 
buscar água.

Antes das cisternas, cada 
família perdia, em média, até 
seis horas por dia para ir bus-
car água em açudes – tempo 
que hoje pode ser dedicado a 
outras tarefas e para a melho-
ria da convivência familiar.

A captação da água da 
chuva tem ajudado ainda o 
agricultor familiar a voltar a 
produzir alimentos e criar ani-
mais. Por meio do Plano Bra-
sil Sem Miséria, entre 2011 e 
2014, foram entregues mais 
de 98,6 mil tecnologias so-
ciais que podem armazenar 
até 52 mil litros de água para 
produção.

Cisternas consumiram R$ 3 bilhões

FOTO: Divulgação/FAB



Desembargador Luiz Sílvio 
Ramalho Júnior, ex-dire-
tor geral do TRE, Márcio 
Roberto Soares Ferreira, 
Sras. Cláudia Camelo, 
Laurinete El-Khoury, Maria 
Diva Mendonça e Rose 
Maria Cop, advogado e 
professor Einstein Almeida, 
decoradora Martha Lins 
de Albquerque, empresá-
rio Ademar Carneiro Agra, 
Francisco Nunes de Farias 
e Maria Helena Gadelha, 
contadora Zenilda Chaves 
de Góes, engenheiro Expe-
dito Marcos Thoma.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A The Body Shop marca 
que atua em 63 países e com 
loja na Av. Ruy Carneiro, está 
sugerindo a linha Hortelâ neste 
Carnaval.

  São quatro produtos que 
trazem alívio e frescor  aos pés 
dos foliões.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Edu Lobo
QUEM VIVEU ou 

aprecia os aconteci-
mentos culturais da 
década de 60 não 
poderá deixar de ler 
o livro “Edu Lobo 
- são bonitas as 
canções”, do escritor 
Eric Nepomuceno. 

Recebi um exem-
plar de presente e me 
deliciei com a biogra-
fia bem escrita sobre 
Edu Lobo, nosso ídolo 
musical daquela época 
que tem uma obra 
belíssima na música 
popular brasileira.

A aniversariante de hoje, Martha Lins de Albuquerque e Verônica Holanda

“Nosso cérebro é o 
melhor brinquedo já criado: 
nele se encontram todos 
os segredos, inclusive o 
da felicidade”

“Às vezes você tem 
que parar e pensar, 
começar a ouvir o seu 
cérebro se quiser salvar 
seu coração”

CHARLES CHAPLIN MARIANA LOBO

Show
FOI INICIADA  a 

venda de ingressos 
pela internet, no site 
Eventick, para o show 
da cantora Céu que vai 
acontecer no dia 28 de 
março no Cabo Branco.

Além da paulista, 
se apresenta a banda 
Seu Pereira e Coletivo 
401 com seu sam-
ba-rock nordestino e a 
DJ Sarah Blackbird.

FOTO: Goretti Zenaide

Beleza da designer de joias Maria Melo na loja Tok de Casa

   A cantora Paula Lima será a grande atração no desfile da Escola de Samba do 
Viradouro no grupo especial do Rio de Janeiro. A escola abre os desfiles neste domingo 
com o enredo “Nas veias do Brasil, é a Viradouro em dia de graça” em homenagem ao 
negro brasileiro, onde Paula desfila ao lado de Deise Nunes, única Miss Brasil negra.

Estimados Val Menezes e Niere com Jocezilda Molla nos festejos do Vermelho e Branco

FOTO: Goretti ZenaideFOTO: Goretti Zenaide

Felicidade em família: Janete Lins com a filha Mariana que noivou com 
Edy Gonzaga

Crea
O CONSELHO Re-

gional de Engenharia e 
Agronomia da Paraíba 
- CreaPB empossou os 
profissionais que irão 
compor sua diretoria, 
conselho e câmaras 
especializadas.

A sessão foi na 
última segunda-feira, 
tendo na presidência 
Giucélia Figueiredo, que 
foi reeleita com mais 
de 93% dos votos.

FOTO: Goretti Zenaide

Desembargadores Silvio Ramalho Júnior, que hoje aniversaria, Fátima Bezerra e Romero Marcelo

Literatura

SERÁ realizado  no 
próximo dia 17 o 5o En-
contro de Literatura Con-
temporânea na Sala de 
Vídeo do Sesc no Centro 
de João Pessoa.

O evento, organizado 
pelo poeta Bruno Gaudên-
cio, contará com palestras 
e bate-papos literários 
com Bráulio Tavares, 
Hélder Pinheiro, Lau 
Siqueira, Flaw Mendes, 
Teo Lorent, Bruno Ribei-
ro, Jhésus Tribuzi Lula, 
João Matias de Oliveira 
e Maria Nazaré Rezende, 
esta última inclusive 
receberá o Troféu Ble-
caute de Literatura.

Em memória de Lêda
A CADEIRA de História do Direito, do curso de 

Direito do Unipê, por recomendação do vice-reitor e co-
ordenador Oswaldo Trigueiro do Valle, está dedicando o 
primeiro encontro deste semestre à memória da jurista 
Lêda Boechat Rodrigues, recentemente falecida.

Um dos livros do professor Oswaldo Trigueiro sobre 
o STF foi prefaciado pela saudosa jurista.

O ATLETA paraense Jucelino Alves garantiu, no 
último sábado em Cali, na Colômbia, uma vaga entre os 
melhores saltadores de penhasco do mundo que irão 
disputar a edição do Red Bull Cliff Diving.

É a primeira vez que o Brasil terá em todas as 
etapas do circuito, um representante nesta modalidade 
que, desde o ano passado, é reconhecida pela Federação 
Internacional de Natação.

Salto de penhasco

HOJE TEM desfile dos blocos “Educação com Alegria”, 
“Folia, Saúde e Paz” e “Rosa Choque” pelas ruas de Cabe-
delo, com concentração na Praça Pedro Américo a partir 
das 16h, seguindo depois até a Praça Getúlio Vargas com 
animação do Grupo Lula Maluca, da Agitada Gang.

No domingo a pedida é o menor e melhor bloco da folia 
cabedelense que é o “Tire o Cavalinho da Chuva”.

Folia em Cabedelo

PONTOS convergentes entre a Justiça Comum e 
a Justiça do Trabalho, trocas de experiências adminis-
trativas e futuras parcerias foram a pauta do encontro 
entre os desembargadores Marcos Cavalcanti e Ubiratan 
Delgado, presidentes, respectivamente do TJPB e TRT/PB, 
realizado na semana passada. 

Presentes na reunião os desembargadores José 
Ricardo Porto, Arnóbio Alves Teodósio e Eduardo Sérgio 
e o juiz Ricardo Freitas.

Futuras parcerias

OS LOJISTAS paraibanos que forem participar 
da Movexpo - Feira Nacional de Móveis para a Região 
Norte/Nordeste vão contar com a comodidade de viajar 
de ônibus ou vans sem pagar nada. A iniciativa é do 
Sindicato das Indústrias de Móveis do Estado de Per-
nambuco e da Reed Exhibitions Alcantara Machado e o 
transporte estará disponível saindo de João Pessoa no 
dia 19 de maio. 

As solicitações para a cortesia devem ser enviadas 
para o email karla.nunes@reedalcantara.com.br.

Feira de móveis

   O supermercado Extra está premiando 50 clientes com pares de ingressos para 
o camarote Vip do bloco Galo da Madrugada que invade as ruas do Recife neste sábado.  Os 
sortudos ainda vão ganhar kits com produtos de marcas exclusivas.
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Motorista acusado de 
atropelar e matar mulher 
se apresenta à polícia
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Ações são intensificadas no Carnaval
segurança nas estradas

Detran espera redução 
de 30% no número de 
acidentes este ano 

O reforço na Operação 
Carnaval dos órgãos que fazem 
a segurança do trânsito na Pa-
raíba começa amanhã e segue 
até a Quarta-feira de Cinzas. 
De acordo com a Polícia Rodo-
viária Federal, a operação con-
ta com o apoio do Governo do 
Estado para reduzir o número 
de acidentes e apreensões de 
veículos durante o período. A 
expectativa do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran) 
é uma redução de 30% no nú-
mero de acidentes em relação 
ao Carnaval do ano passado, 
quando foram registrados 72.

O inspetor do Núcleo de 
Comunicação da PRF, Eder 
Rommel, informou que todo o 
efetivo vai atuar durante o pe-
ríodo carnavalesco no Estado, 
priorizando as BRs 230 e 101, 
que ligam a capital ao interior 
e litoral e também a Pernam-
buco. O inspetor ressaltou 
que está sendo montada uma 
grande operação, mas que é 
necessário o apoio da popula-
ção para que o resultado seja 
positivo. “Queremos dividir 
essa responsabilidade com 
a população. Basta seguir as 
normas. É simples”, disse.

Além da fiscalização para 
o cumprimento da Lei Seca, 
os veículos serão vistoriados 
para constatar o uso dos equi-

rogério Costa de Medeiros 
Vigilante

Ivanilda Valentim
Profissional liberal

Vamberto rodrigues
Promotor de vendas

João Isidro gomes
Taxista

severino Batista da silva
Vendedor

Ângela Benevides
Dona de casa

renata Jesus Fonseca
Engenheira de alimentos

aélida silva
Estudante

Maioria quer policiais dentro dos ônibus

EnquEtE 

Alguns serviços são especialmente 
pensados para tornar mais prática a rotina 
dos usuários de transporte coletivo, como 
por exemplo, faixas exclusivas para ôni-

bus. Outra ferramenta é o passe legal, ou 
seja, o cartão magnético para a cobrança 
da passagem de maneira eletrônica. Isso 
torna o processo mais ágil e seguro. 

Mas após o ato de vandalismo na 
Avenida Epitácio Pessoa, que por pou-
co não acabou em tragédia, o jornal 

a união foi às ruas ouvir as pessoas 
sobre o que deve ser feito para me-
lhorar a segurança nos transportes co-
letivos. De um modo geral, a respos-
ta da maioria foi a colocação de mais 
policiais nas ruas da capital, se possí-
vel dentro dos ônibus. Outra ação que 

melhoraria a segurança nos ônibus seria 
mais educação para a população. Para os 
entrevistados, mais segurança nas ruas 
melhoraria e muito a qualidade da pres-
tação do serviço de transporte de passa-
geiros. Veja a opinião das pessoas que 
participaram da enquete desta semana:

“Acho que a polícia 
deveria estar mais 

presente nas ruas e 
as empresas deve-
riam colocar mais 
câmaras nos ôni-

bus. Sem câmaras, 
o motorista, o co-

brador e os passageiros 
ficam reféns dos assaltantes. Acho que 
um transporte coletivo com pelo menos 
duas câmaras intimidaria mais os assal-
tantes. Antes de pensarem em realizar 
um assalto, eles poderiam desistir”.

“Acho que os donos 
das empresas deve-

riam colocar  fun-
cionários para dar 
um apoio, inclusi-
ve para os cadei-

rantes. Muitas ve-
zes os motoristas não 

veem as pessoas descen-
do ou subindo no veículo e acabam dando 
partida e machucando essas pessoas. Um 
funcionário da empresa deveria ser man-
tido no ônibus para ajudar nesses casos”.

“O que melhoraria 
a segurança nos 
ônibus seria mais 
policiamento nas 
ruas, principal-
mente no perío-

do da noite, turno 
em que os assaltos 

são mais frequentes. Sei 
que a polícia não pode estar em todos 
os lugares ao mesmo tempo, mas se eles 
circulassem mais nos bairros em suas 
viaturas poderiam evitar mais assaltos”.

“Acho que a seguran-
ça nos transportes 

coletivos depende 
muito das políti-
cas públicas. Acho 
que os gover-

nantes precisam 
investir mais nos 

profissionais para com-
bater a bandidagem com mais inteligên-
cia. Uma polícia agindo com mais inteli-
gência defenderia mais os usuários dos 
transportes públicos”.

“Acredito que van-
dalismo e assalto 

se combate com 
mais segurança 
nas ruas. Mas vejo 
que nem a polícia 

vem dando conta 
dos inúmeros assaltos 

que acontecem dentro 
dos ônibus. Eles até chegam a prender os 
culpados, mas no dia seguinte os bandi-
dos estão soltos porque são adolescentes. 
Assim não tem polícia que dê jeito”.

“Acho que só policia-
mento não resolve 

a segurança nos 
ônibus. As pessoas 
precisam mais é de 
educação e acho 

que a população 
também tem culpa. O 

que vemos são adolescentes 
exibindo celulares caríssimos nos ônibus. 
Pra mim, os que se exibem estão pedin-
do para serem assaltados e fica difícil o 
trabalho da polícia com os jovens tendo 
esse comportamento”. 

“Nós todos preci-
samos de mais 

segurança, de 
educação e de 
mais emprego. 
A gente paga 

os impostos mais 
caros do mundo e 

não se sente segura. 
Acho que os policiais precisam ser mais 
ágeis e circularem nos bairros onde os 
assaltos acontecem dentro dos ônibus. 
Acho que tudo se resume em mais se-
gurança”.

“Tenho uma propos-
ta que mudaria 

toda essa onda 
de assalto e atos 
de vandalismo 
nos transportes 

coletivos. Eu co-
locaria um policial à 

paisana dentro dos ôni-
bus. Com um policial à paisana dentro 
dos ônibus todos os assaltantes iriam 
se dar mal e os assaltos nos transportes 
acabariam. Essa é a minha proposta e 
tenho certeza que daria certo”.

Foto: Edson Matos
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José Alves
zavieira2@gmail.com

Andrêza Andrade 
Especial para a União 

pamentos necessários ao trá-
fego, a exemplo de extintores 
de incêndio, cadeiras de apoio 
a crianças e calçados adequa-
dos ao condutor, como tam-
bém a documentação.

O Detran, que já está atu-
ando nas prévias carnavales-
cas da capital, intensificará os 
serviços em conjunto com a 
PRF na Operação Lei Seca nos 
principais pontos da folia na 
Paraíba, principalmente nas 
praias de Jacumã e Lucena, 
que atraem o maior público 

folião, e também em Campina 
Grande, que vai sediar eventos 
religiosos.

O órgão está desenvol-
vendo a campanha “Carnaval 
Seguro, Detran adverte: fique 
bem para voltar ano que vem”, 
que informa as medidas de se-
gurança a serem tomadas:

- Se for beber, não dirija
- Antes de pegar a estra-

da, verifique sempre as condi-
ções do veículo (freios, faróis, 
luzes de advertência, pneus, 
câmbio, embreagem, etc)

- Pratique a direção de-
fensiva: mantenha uma dis-
tância segura do veículo à 
frente e sinalize cada manobra 
que for fazer.

- Só ultrapasse com se-
gurança e em locais permi-
tidos, sempre pela faixa da 
esquerda.

- Não use celular, não fume, 
não coma enquanto dirige.

- Usa sempre o cinto de 
segurança ou o capacete e exi-
ja que todos os ocupantes ou 
caronas façam o mesmo. 

SAIBA MAIS

FIquE AtEntO

Em 2014, foram registrados 72 acidentes, com 36 feridos e a 
mesma quantidade de óbitos, que coincidentemente se repete 
por três anos consecutivos. Do total de acidentes ocorridos 
no Carnaval, 42 não tiveram vítimas.

A PRF alertou para pelo menos sete trechos de maior risco 
nas rodovias federais que cortam a Paraíba: os quilômetros 65 
e 66 da BR-230 e os quilômetros 94, 94.4, 94.8, 96, 115 e 116 
da BR-101.

Todo o efetivo da PRF vai atuar nas BRs que cortam o Estado; além do cumprimento da Lei Seca, serão vistoriados equipamentos e a documentação dos condutores



Foliões lotam comércio em 
busca de fantasias e adereços

Mesmo feve-
reiro sendo 
considerado 
pela Câmara 
dos Dirigentes 
Lojistas um 
mês “morno” 
para vendas, 

por ser curto e cheio de fes-
tas, o segmento de lojas de 
produtos carnavalescos está 
vendendo e muito. O folião 
que participa do Folia de 
Rua e do Carnaval nas praias 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa, a cada ano, quer 
uma fantasia diferente para 
brincar no seu bloco. 
 Para o gerente de 
uma das lojas de fantasias 
situada no bairro do Vara-
douro, João Batista, as lojas 
do segmento de fantasias 
esperam um aumento em 
torno de 30% nas vendas 
em relação ao mesmo perí-

odo do ano passado. Cerca 
de duas mil pessoas, por dia, 
estão sendo atendidas nas 
lojas que vendem fantasias 
na Avenida Amaro Coutinho, 
no bairro do Varadouro, ao 
lado do Quartel da Polícia 
Militar. Ontem, todas as lo-
jas do ramo estavam lotadas, 
com muitos foliões querendo 
comprar fantasias e adereços 
para o Carnaval.

Mas de acordo com o 
Procon-JP, o folião deve ficar 
atento para a diferença nos 
preços dos produtos carna-
valescos encontrada em pes-
quisa. A variação ficou entre 
0,2% e 298%, a exemplo do 
colar havaiano em plástico, 
com o menor valor a R$ 0,50 
e o maior a R$ 1,99. A menor 
variação foi a do cornetão, 
com preços entre R$ 4,99 e 
R$ 8,00.

As maiores variações fo-
ram constatadas nos preços da 
buzina apito (206%); chapéu 
pirata (115,%); meia máscara 
em latex narigudo (81,72%); 
serpentina (81,36%); fantasia 
bruxinha (79,67%); trombo-
ne médio (76,32%); e fantasia 
pirata (75,99%).

Lojistas esperam aumento 
de vendas de 30% em
relação ao ano passado

A rede hoteleira da Região 
Metropolitana de João Pessoa 
não tem do que reclamar da 
folia de Momo. Nos dias que 
antecedem o Carnaval, a taxa 
de ocupação dos hotéis deve 
variar entre 95% a 97%, se-
gundo previsões da Associação 
Brasileira de Hotéis na Paraíba 
(ABIH-PB). A capital, Litoral 
e Norte possuem um total de 
14.384 leitos que deverão es-
tar totalmente ocupados até a 
Quarta-feira de Cinza.  

Desde a semana passada, 
segundo o empresário Inácio 
Júnior, da ABIH-PB, a média de 
ocupação dos empreendimen-
tos hoteleiros da capital parai-
bana girou em torno de 80%. 
“Já temos hotéis com 100% de 

ocupação na cidade antes mes-
mo da chegada do Carnaval, 
mas ainda há algumas vagas 
que deverão ser ocupadas até 
sexta-feira”, disse Júnior.

 Um dos hotéis que já está 
com todos os apartamentos 
reservados é o Tropical Tam-
baú. De acordo com o setor de 
reservas do hotel, todos os 175 
apartamentos estavam reser-
vados há mais de um mês, e se 
tivessem mais unidades certa-
mente seriam ocupadas, tendo 
em vista o volume de ligações 
de turistas consultando sobre 
possíveis reservas para o perío-
do. Os pacotes vendidos foram 
para o período de 13 (sexta-
-feira) a 18 (quarta-feira) ou 21 
(sábado).

 O Littoral Hotel, que fica 
na Praia do Cabo Branco, es-
gotou as reservas de seus 120 
apartamentos há  pelo menos 
20 dias. No próximo final de 
semana, segundo o setor de re-
servas, o empreendimento está 
com todas as instalações ocu-
padas. O mesmo ocorre com as 
pousadas que ficam na Costa 
do Conde. Não há mais vagas 
para quem pretende curtir o 
período de Carnaval naquela 
região.      

“Para o nosso turismo, 
o principal é mostrar que a 
Paraíba tem sido um grande 
destino de lazer e descanso em 
família”, disse a presidente da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), Ruth Avelino.
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A programação hoje em 
João Pessoa para o Folia de 
Rua 2015 promete muita 
alegria e descontração nos 
bairros de Manaíra, Tambaú, 
Treze de Maio, Cristo e Fun-
cionários I. Os blocos forma-
dos pela comunidade local 
puxam foliões em diversos 
pontos  dos bairros.

Em Manaíra, por exem-
plo, o bloco Cordão do Frevo 
Rasgado inicia a folia a partir 
das 19h, com concentração na 
Praça Álvaro Gaudêncio, loca-
lizada por atrás do Mag Shop-
ping. Ele sai da concentração 
às 21h com duas orquestras 
de frevo, puxando os morado-
res até o quiosque Arruda, no 
Bessa, onde um palco aguarda 
os foliões para continuar a fes-
ta. Dentre as atrações do bloco 
está o cantor Lizz Albuquer-
que, um dos fundadores junto 
com o artista plástico Dadá 
Venceslau, que assina a arte 
dos estandartes.  O Cordão do 
Frevo Rasgado já tem 16 anos 
de folia e, segundo Liz Albu-
querque, a expectativa dos 

Blocos levam alegria hoje a 
vários bairros de João Pessoa

Hotéis registram ocupação 
de 97% durante o Carnaval

FOLIA DE RUA 2015

TURISMO PARAIBANO

José Alves
zavieira2@gmail.com

O Instituto de Metrologia e Qualidade In-
dustrial da Paraíba (Imeq-PB), realizou para o 
período do Carnaval a “Operação Especial Boa 
Viagem” nos municípios de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Patos e Cajazeiras. O objetivo da 
operação foi realizar uma pesquisa para verifi-
car a qualidade e a segurança dos produtos que 
estão sendo vendidos no mercado, visando prin-
cipalmente a segurança dos consumidores. 

Entre os dias 2 e 6 deste mês foram fiscali-
zados os seguintes produtos: pneus para moto-
cicletas, pneus novos para automóveis, capace-
tes, rodas automotivas, dispositivos de retenção 
para crianças, vidros de segurança temperados e 
pneus reformados. Todos passaram pelo contro-
le de qualidade do Imeq-PB, segundo o diretor 
superintendente do órgão, Arthur Gaudino.

Imeq

Ainda segundo a Secre-
taria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP), quem preten-
de brincar o Folia de Rua e 
o Carnaval em João Pessoa 
deve ficar de olho nos preços 
das bebidas alcoólicas. Isso 
porque uma pesquisa cons-
tatou variação de até 130% 
no preço do Licor Cointreau 
700/ml,  que está sendo ven-
dido a R$ 68,80 no Super-
mercado  Latorre, na Torre, 
e a R$ 29,90 no Hiper Bom-
preço.

O item foi o que apresen-
tou a maior variação entre os 
79 pesquisados pelo órgão 
nos dias 9 e 10 deste mês, em 
sete estabelecimentos da ca-
pital. A bebida que apresen-
tou a menor variação foi o 
Whisky Chivas Regal 12 anos 
1000/ml, com apenas 1,86%, 
sendo o maior preço do pro-
duto cobrado no Supermer-
cado Bem Mais do bairro dos 
Bancários e Supermercado 
Manaíra, em Manaíra, com o 
valor de R$ 109,99. O menor 
preço do mesmo produto foi 
verificado no Supermercado 
Latorre, por R$ 107,98.

O preço do Whisky 
Black e White 1000/ml 
teve variação de 105,73%. 
O maior preço cobrado 

pelo produto foi encontra-
do no Supermercado La-
torre. Lá, o item custa R$ 
64,99. Já o menor preço do 
mesmo produto foi encon-
trado no Supermercado 
Santiago, com o valor de 
R$ 31,59. 

Outros itens pesqui-
sados que apresentaram 
variação foram: Serra Pre-
ta lata 600/ml (56%), com 
maior preço de R$ 19,90 e 
menor de R$ 12,69; Red Bull 
(44,07%), com maior preço 
de R$ 9,35 e menor de R$ 
6,49; cerveja Itaipava (latão), 
maior preço de R$ 2,45e me-
nor de R$ 2,09,  e refrigerante 
Soda Limonada 2L (33,44%), 
com maior preço de R$ 3,99 e 
menor de R$ 2,99.

Os estabelecimentos 
pesquisados foram o Carre-
four, no Bessa; Supermerca-
do Extra da Avenida Epitácio 
Pessoa; Hiper Bompreço, 
Bessa; Bem Mais, Bancários; 
Supermercado Latorre, na 
Torre; Supermercado Santia-
go, na Torre e Supermerca-
do Manaíra, na Avenida João 
Câncio, em Manaíra. A pesqui-
sa completa pode ser conferi-
da no seguinte link: http://
www.joaopessoa.pb.gov.br/
pesquisa-de-preco/bebidas-
-para-o-carnaval-2015/

Pesquisa de bebidas Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

organizadores é de levar 2.000 
pessoas pelas ruas de Manaíra.

O bloco do Galo do Tre-
ze de Maio sai da Praça Assis 
Chateaubriand, no bairro Tre-
ze de Maio, às 18h. O arrasto 
dos foliões começa às 21h e 
promete levar o bairro intei-
ro atrás da banda. Já os foliões 
que preferirem a praia, a opção 
para hoje é o bloco Canto do 
Tetéu, que se concentra no 
Busto Tamandaré a partir das 
18h e sai às 20h30, puxando 

os foliões que ainda estão no 
pique da folia.

Na concentração, a par-
tir das 19h, hoje o bloco da 
Saudade faz a sua festa na 
Praça Lauro Vanderley, no 
conjunto Funcionário I. Já As 
Viúvas do Bela Vista se con-
centram a partir das 16h na 
Rua Humberto Paiva de Car-
valho, no conjunto Bela Vista 
em frente a Antiga Associa-
ção de Moradores do bairro 
do Cristo.

l Volume do som - O som dos trios elétricos que vão 
garantir a animação do Folia de Rua e do Carnaval em 
João Pessoa não poderão ultrapassar o volume de 80 
decibéis, no caso dos veículos maiores, e 70 e 75 deci-
béis para os de menor porte. Para garantir que a re-
gra não seja burlada, fiscais da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (Semam) estarão fazendo a aferição 
dos trios, três horas antes da saída dos blocos.

l Horário dos blocos - O horário dos desfiles também 
está estipulado em meia-noite para os blocos menores e 
até duas da madrugada para os grandes, além disso, os 
trios elétricos só poderão desfilar se estiverem licencia-
dos pela Semam. Os fiscais também estarão atentos aos 
carros de som, que não poderão interferir nos desfiles 
dos blocos.

Saiba mais

Consumidores devem ficar atentos aos preços dos produtos carnavalescos; Procon constatou variação de 298% no comércio

O custo de vida 
de João Pessoa, repre-
sentado pelo Índice de 
Preços ao Consumidor 
(IPC), apresentou um 
acréscimo de 1,13% 
nos preços médios de 
produtos e serviços 
em janeiro. Com esse 
resultado, o acumula-
do do índice nos últi-
mos 12 meses ficou em 
10,43%. A informação 
é do Instituto de De-
senvolvimento Munici-
pal e Estadual (Ideme). 

Dos sete gru-
pos que compõem o 
estudo econômico, 
quatro apresentaram 
aumento nos preços 
médios: Artigos de 
Residência (8,46%), 
Transporte e Comuni-
cação (4,16%), Servi-
ços Pessoais (3,14%) e 
Habitação (0,20%). Já 
a queda nos preços do 
IPC ocorreu nos grupos 
Alimentação (1,95%), 
Saúde e Cuidados Pes-
soais (3,73%) e Vestuá-
rio (1,32%).

A alta de preços 
do grupo Artigo de Re-
sidência foi a maior re-
gistrada nos últimos 12 
meses e um dos princi-
pais impulsionadores 
do IPC de janeiro. A úl-
tima alta expressiva de 
preços de Artigos de 
Residência foi registra-
da em junho, quando 
alcançou 5,24%. 

Levando-se em 
consideração apenas 
os reajustes individuais, 
os produtos cujos pre-
ços mais aumentaram 
em janeiro foram: pas-
sagem aérea (57,64%), 
camisa de crianças 
(49,59%), feijão mula-
tinho (30,22%), feijão 
macassar (27,88%), uva 
branca (26,57%), ca-
marão fresco (24,22%), 
bacalhau (23,18%), en-
tre outros. Para confe-
rir o estudo na íntegra 
acesse www.ideme.
pb.gov.br 

Custo de 
vida tem 
aumento 
de 1,13%
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Bombeiros treinam alunos para 
reforço das ações no Litoral da PB
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Paraíba
15

Os soldados foram 
aprovados no último
concurso do Estado Pela cidade

“Estamos digitalizando a transmissão 
da rádio e da TV Câmara (na internet), e um 
equipamento, que não tinha na região, nem em 
João Pessoa, nem em Recife, teve que vir de São 
Paulo e atrasou quinze dias, mas já chegou”, 
detalhou Pimentel Filho.

l Sonho
Agora suplente de vereador em exercício, Aragão 

Júnior (PSD), que é ex-prefeito da cidade de Matinhas, 
afirmou que mesmo com a carreira política em outro 
município, jamais deixou de sonhar com um mandato 
em Campina Grande, sua terra natal. 

l Fila
“Sempre mantive residência em Campina, jamais 

me desvinculei da vida na cidade”, afirmou Aragão 
Júnior, que ficou numa distante quarta suplência, mas 
assume porque três vereadores se elegeram deputado 
e Jóia Germano permanece secretário na PMCG.

nome
 

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) fez um 
longo pronunciamento durante a solenidade de 
abertura do ano legislativo. Em meio ao discurso, 
ele anunciou a ex-deputada estadual Eva Gouveia, 
do PSD, para a Secretaria de Assistência Social. A 
nomeação de Eva, que é esposa do deputado federal 
Rômulo Gouveia, presidente estadual do PSD, era tido 
como certa. A Secretaria Adjunta deve ficar com o 
primeiro secretário do PROS em Campina, o pastor 
Mário Cézar.

alta
Por falar em Romero, ele admitiu que o valor da 

tarifa dos transportes coletivos urbanos de Campina deve 
subir. A comissão de transportes ainda não discutiu o 
reajuste, mas as empresas do setor já estão preparando as 
famosas planilhas para justificar o aumento.

Preocupação
O prefeito, contudo, já sinalizou que deve 

aprovar o pedido de reajuste, tendo em vista, 
segundo ele, que todos os insumos do setor subiram 
recentemente. O receio da população é de um 
reajuste tão elevado quanto o dos combustíveis e da 
energia elétrica.

Pró-Enem 2015
A UEPB lançou edital para formação de novas 

turmas do Pró-Enem 2015. Ao todo, são oferecidas 
700 vagas. As inscrições serão realizadas de 19 a 
21 deste mês. Os interessados deverão se dirigir 
à antiga Faculdade de Administração, na Avenida 
Getúlio Vargas, Centro, portando cópias dos seguintes 
documentos: CPF, RG e comprovante de conclusão ou 
declaração que esteja concluindo o Ensino Médio em 
escolas da rede pública estadual.

o programa
O Pró-Enem é uma ação extensionista gratuita, 

mantida pela UEPB e voltada às pessoas de baixa renda 
de Campina e municípios vizinhos, com o objetivo 
de proporcionar uma preparação para o exame aos 
jovens que concluíram ou que estejam concluindo o 
Ensino Médio em rede pública estadual. O corpo de 
monitores responsáveis pelas aulas é constituído, 
prioritariamente, por alunos e ex-alunos dos cursos de 
Licenciatura da UEPB.

atraso

Trabalhos
A Câmara Municipal de Campina Grande realizou 

ontem pela manhã a abertura dos trabalhos legislativos 
2015. Por conta da reforma no Plenário da Câmara, 
a solenidade – que começou com grande atraso – foi 
realizada no Teatro Municipal Severino Cabral. 

na prática
Os trabalhos do Legislativo só começarão realmente 

após o Carnaval. O presidente da CMCG, Pimentel Filho 
(PROS), disse que a obra no Plenário atrasou porque um 
equipamento não foi entregue no prazo, mas deverá ser 
concluída até a próxima semana.

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
realiza, durante toda esta 
semana, instruções de salva-
mento aquático com a tur-
ma de 80 alunos do Curso de 
Formação de Soldados BM. 
O grupo, que foi aprovado 
no concurso público realiza-
do pelo Governo do Estado 
em 2014, está em treina-
mento para a atuação den-
tro da Operação Verão, com 
foco na prevenção aquática 
no Litoral paraibano duran-
te o feriadão de Carnaval.

Conforme o chefe da 
Seção de Relações Públicas 
do CBMPB e um dos instru-
tores do curso, major Tiago 
Aragão, durante as aulas 
estão sendo abordados co-
nhecimentos como: noções 
de oceanografia, técnicas de 

salvamento com e sem o au-
xílio de equipamentos, clas-
sificação e tratamento de 
afogamento, além de orien-
tações para prevenção de 
acidentes aquáticos. 

“O treinamento está 
sendo feito dentro dos pro-
tocolos mais modernos de 

salvamento e atendimento 
pré-hospitalar, para que es-
ses alunos estejam altamen-
te capacitados para reforçar 
o serviço de praia”, destacou 
Tiago Aragão, ao citar que os 
soldados em formação estão 
se desenvolvendo bem den-
tro do treinamento.

De toda forma, ao final 
do curso, nesta sexta-feira 
(13), os alunos serão sub-
metidos a um teste final, que 
avaliará quem estará apto 
para o serviço de praias du-
rante o Carnaval. O treina-
mento acontece nas praias 
de João Pessoa.

FOTO: Secom-PB

A subseção da OAB da ci-
dade de Sousa realizou uma 
mobilização para cobrar do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba a reativação do Fórum 
Dr. José Mariz. A reforma foi 
inaugurada há duas semanas 
e já apresenta rachaduras nas 
paredes e ainda não tem ener-
gia elétrica. Sem condições de 
trabalho, os advogados resol-
veram se mobilizar e cobrar 
providências.

O presidente da  subse-
ção local, o advogado Lincoln 
Abrantes, disse que manteve 
contato com o presidente da 
ordem em nível de Paraíba, 
Odon Bezerra, para que as 
dificuldades fossem repassa-
das à nova direção do Poder 

Judiciário paraibano.
“A população está sem 

prestação jurisdicional. As 
pessoas cobram dos advoga-
dos os resultados das ações 
manejadas na Justiça, mas 
em virtude da suspensão dos 
prazos processuais e da falta 
de condições de trabalho não 
podemos fazer nada. Estamos 
com o apoio da OAB estadual 
no sentido de voltarmos a ter a 
prestação jurisdicional”, disse.

O advogado Francisco Val-
demiro disse que dirigentes do 
Tribunal de Justiça estiveram 
em Sousa e apenas inaugura-
ram a placa do Fórum Dr. José 
Mariz, porque de forma efeti-
va a estrutura ainda não vem 
prestando serviços à comuni-
dade.

“Reafirmo que inaugurou 
a placa, o prédio não”. Para 

inaugurar o fórum ele tem que 
ter funcionalidade. Ele tem 
que atender à população e aos 
advogados. Agora a placa foi 
inaugurada. Havia uma pressa 
enorme porque ela estava dei-
xando o cargo de presidente 
do Tribunal e precisava dei-
xar o nome ali. O prédio está 
rachado. Inauguraram a obra 
com rachaduras e sem ener-
gia”, afirmou.

Segundo informações, a 
prestação de serviço no Fórum 
Dr. José Mariz, em Sousa, deve-
rá ser retomada após o Carna-
val com a reativação dos pra-
zos processuais. Os advogados 
durante a mobilização em 
frente ao Fórum de Sousa fize-
ram uso de carros de som para 
manifestarem apelo à direção 
do Tribunal de Justiça para 
que resolva as pendências.

Polícia prende 
19 e apreende 20 
armas na região 
de Princesa Isabel

As Polícias Civil e Militar 
da Paraíba realizaram, nessa 
quarta-feira (11), a Operação 
Ciclone, que cumpriu 37 man-
dados de busca e apreensão e 
resultou na prisão de 19 pes-
soas na região de Princesa Isa-
bel. Mais de 20 armas de fogo, 
incluindo revólveres, espingar-
das calibre 12 e metralhadoras, 
também foram apreendidas. 
Ao todo, 150 homens e mu-
lheres das forças de seguran-
ça participaram da ação, que 
teve como objetivo enfrentar o 
comércio de armas de fogo na 
16ª Área de Segurança Pública 
(Aisp), que abrange sete cida-
des.

De acordo com o delega-
do Cristiano Jacques, titular 
da Delegacia Seccional, os po-
liciais civis e militares cumpri-
ram mandados em Princesa 
Isabel, e ainda em Água Branca, 
Tavares e Imaculada. As inves-
tigações foram iniciadas a par-
tir de informações repassadas 
pela população ao número 197 
– Disque Denúncia da Secreta-
ria da Segurança e da Defesa 
Social. “A apuração dos fatos 
foi feita e os pedidos de busca 
e apreensão encaminhados às 
comarcas de Princesa Isabel e 
Água Branca. Tivemos conhe-
cimento de que essas pessoas 
presas estavam comerciali-
zando armas na região e ainda 
intimidando a população, com 
porte em via pública. Demos a 
resposta necessária, tanto com 
a apreensão desse material 
quanto com a prisão dos envol-
vidos. A principal intenção foi 
fazer uma varredura nas cida-
des, por isso o nome Ciclone”, 
explicou o delegado. 

O comandante da 5ª Com-
panhia Independente, major 
Elder Muderno, destacou que 
o resultado da operação é de 
fundamental importância para 
a redução dos índices de cri-
minalidade na região. “Como 
a área é bastante extensa, a 
retirada dessas armas de circu-
lação e a prisão dos suspeitos 
facilita nosso trabalho de pre-
venção e combate à criminali-
dade, de forma bastante signi-
ficativa”, frisou.  

O motorista que atro-
pelou e provocou a morte 
de uma mulher e ferimentos 
em seu filho de 7 anos na  Via 
Folia, se apresentou ontem, 
na Delegacia de Acidentes da 
capital paraibana.

Segundo informações do 
delegado Fernando Barbosa, 
o motorista Francisco Paulo 
Alves, padeiro de 50 anos, 
estava saindo da praia em di-
reção ao centro e dirigia pela 
via direita quando não con-
seguiu desviar o carro dos 
pedestres que caminhavam 
nas proximidades, devido 
uma caminhonete que vinha 
pelo lado esquerdo, atingin-
do a vítima e seu filho.

Foi aberto inquérito cri-
minal e Francisco foi indiciado 
pelos artigos 129, 302 e 305 
do código penal e de trânsito 
brasileiro, que autuam como 
homicídio culposo, não pres-
tação de socorro às vítimas 
de acidente provocado e lesão 
corporal, respectivamente. As 

penas, somadas, podem levar 
até 6 anos de prisão.

Fiscalização 
Um dos fatores que teria 

contribuído para provocar o 
acidente foi a distância entre 
as barracas de comércio e as 
vias de tráfego. As barracas 
ocupavam parte do espa-
ço das calçadas, o que teria 
obrigado os pedestres a ca-
minhar mais próximos da via 
de tráfego de veículos.

Responsável pela regu-
lamentação das barracas, 
a  Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano de João Pes-
soa (Sedurb) informou que 
procedeu através de edital 
público que definia a quan-
tidade de comerciantes que 
atuariam no Carnaval e de-
pois realizou sorteio dos 
comerciantes e das áreas de 
ocupação. 

Segundo o titular da 
Sedurb, o secretário Hilde-
vânio Macêdo, a instalação 
das barracas para o Folia de 
Rua teve o acompanhamento 
do órgão, orientando como 

deveria ser o procedimento 
de instalação das barracas, 
com recuo e proibindo a ins-
talação de mesas e cadeiras. 
De acordo com ele, os co-
merciantes selecionados as-
sumiram o compromisso de 
respeitar os critérios de utili-
zação da barraca e comercia-
lização dos produtos, tanto 
nas principais áreas – Ave-
nida Epitácio Pessoa, Praia e 
Centro - como nos polos de 
festejo nos bairros.

“Observamos que a cau-
sa do acidente não foi ocu-
pação da via. Como pode 
ser verificado nas imagens 
de segurança, o motorista 
estava dirigindo a uma velo-
cidade acima da permitida e 
estava muito próximo à área 
do passeio público. Face ao 
ocorrido, intensificamos o 
processo de fiscalização para 
garantir o cumprimento do 
que foi acordado “,  concluiu 
Hildevânio.

Até o fechamento dessa 
matéria, o Ministério Público 
ainda não havia se pronun-
ciado sobre a questão.

Motorista que atropelou e matou 
mulher na Via Folia se apresentou

OAB cobra fórum ao TJ-PB

hoMiCÍDio CUlPoSo

SoUSa

Sandro Alves de França
Especial para A União

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

O treinamento é uma atividade rotineira da corporação, mas vai apoiar salvamentos  no Carnaval 
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Deputados repudiam bairrismo
EM DEFESA DO TRABALHADOR PARAIBANO
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Explosão mata três 
trabalhadores em 
navio-plataforma 
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Silvio Costa Filho (PTB) 
não quer vizinhos com 
vínculo em Pernambuco

Repercutiu mal entre os 
parlamentares paraibanos a 
declaração do deputado esta-
dual Silvio Costa Filho (PTB-
-PE) em querer evitar que 
paraibanos e norte-rio-gran-
denses trabalhem nas fábri-
cas e indústrias que estão 
sendo construídas no Estado 
vizinho, a exemplo da Fiat, em 
Goiana. Ontem, deputados 
paraibanos criticaram a atitu-
de do político pernambucano, 
e concordaram, inclusive, que 
“ele foi muito infeliz nas suas 
palavras discriminatórias, 
descabidas e preconceituo-
sas”.

Na última terça-feira, 
10, Silvio Costa Filho defen-
deu, em entrevista à Rádio 
Goiana FM, que haja uma 
grande mobilização para 
fortalecer a economia e o 
emprego na Zona da Mata 
Norte de Pernambuco, onde 
está instalada a Fiat, inserin-
do no debate a opção para 
que as vagas sejam preen-
chidas por pernambucanos 
e não por paraibanos e po-
tiguares. “Os espaços de em-
prego dos pernambucanos 
têm sido ‘invadidos’ pelos 
vizinhos ao lado”, reclamou.

Na Paraíba, o deputado 
estadual Tião Gomes (PSL) 
rechaçou a opinião do de-
putado Silvio Filho, dizendo 
que “estamos em um país 
livre, onde podemos andar 
e trabalhar onde quisermos. 
Ele foi muito infeliz na sua 
declaração preconceituosa, 
uma vez que nós, nordesti-
nos, somos todos irmãos”. 

Tião disse ainda que 
é verdade que o Estado de 
Pernambuco precisa cres-
cer assim como a Paraíba e 
o Rio Grande do Norte. “Nós 

temos técnicos qualificados 
para trabalhar em qualquer 
lugar desse país”, destacou. 

O paraibano acha que 
é “uma falta de vergonha 
desse deputado pregar a de-
sunião entre seus Estados 
vizinhos, como aconteceu há 
poucos dias com as regiões 
Norte e Sul. Ele além de ig-
norante é preconceituoso e 
eu não posso concordar com 
esta atitude”, desabafou.

Para o deputado Trócolli 
Júnior (PMDB), o parlamen-
tar do PTB de Pernambuco 
foi extremamente preconcei-
tuoso, “porque somos Esta-
dos coirmãos e declarações 
como estas têm que ser repu-
diadas por toda a população 
paraibana e pelos represen-
tantes da classe política do 
Estado”. 

Trócolli declarou tam-
bém que a Paraíba nunca 
teve essa prática e jamais 
nenhum dos nossos parla-
mentares praticou este tipo 
de discriminação com a po-
pulação pernambucana. “Eu 
acredito que essa declara-
ção não terá nenhum apoio, 
até porque todos os homens 
que governaram o Estado de 
Pernambuco tiveram uma 
grande relação com nosso 
Estado. Esta foi uma precipi-
tação do deputado com a po-
pulação paraibana e do Rio 
Grande do Norte”, concluiu.

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com,br

Tião Gomes (E) e Tróccoli Júnior (D) concordam que a declaração do deputado estadual pernambucano teve cunho preconceituoso

Quem também demonstrou 
total descontentamento com a 
opinião do político de Pernam-
buco foi o deputado João Bosco 
Carneiro (PSL). De acordo com o 
parlamentar, esta é uma declara-
ção descabida. “Primeiramente, 
porque um dos princípios consti-
tucionais brasileiros é pela igual-
dade, ou seja, a não discriminação 
de nenhum cidadão. Depois, um 
fator determinante para o candi-
dato assumir uma vaga de empre-
go, principalmente nas empresas 
privadas, é a sua qualificação pro-
fissional, sua capacidade técnica”, 
e prosseguiu:

“Se existe hoje um número 
maior de pessoas da Paraíba ou 
de outro estado para ocupar car-
gos na fábrica da Fiat, por exem-
plo, é por conta da sua competên-
cia e não porque pertence a este 
ou aquele Estado. Mas este é um 
debate desnecessário e sem ampa-
ro legal como também do ponto 
de vista político-social”, avalia.

O paraibano, no entanto, res-

peita a opinião do colega do Esta-
do vizinho, com ressalvas. “Acredi-
to que o caminho não é este. Cada 
Estado deve desenvolver políticas 
públicas para capacitar os jovens 
e o cidadão de uma maneira geral 
para que conquistem seu espaço 
no mercado de trabalho em qual-
quer lugar. Eu acredito que nem 
a população pernambucana vai 
aceitar essa colocação”, acrescen-
tou Bosco Carneiro.

Mais protestos
“É um absurdo!”, classificou o 

deputado Renato Gadelha (PSC). 
“O trabalho é um bem do cidadão 
e os paraibanos são acostumados a 
trabalhar fora do seu Estado, seja 
em Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Brasília ou Minas Gerais. E agora 
que nós temos uma fábrica impor-
tante próximo ao nosso território 
nada mais justo que o trabalhador 
paraibano qualificado possa pres-
tar seus serviços”, defendeu. Além 
do mais, disse ele, muitos que com-
põem a diretoria da Fiat, ala mais 

qualificada da empresa, moram na 
Paraíba porque o trânsito facilita a 
chegada dessas pessoas ao seu lo-
cal de trabalho. “É muito mais fácil 
morar na região de Alhandra e Ca-
aporã, por exemplo, do que morar 
em Recife e trabalhar na empresa, 
em Goiana”, exemplificou.

Outro que também repudiou 
a atitude do pernambucano foi o 
deputado Zé Paulo (PCdoB). “Ele 
radicalizou na sua opinião. Em um 
processo de contratação democrá-
tico e público de qualquer inicia-
tiva privada não está discriminado 
que o candidato àquela vaga tem 
que ser do município ou Estado 
onde ela está instalada”. Segun-
do Zé Paulo, se o candidato tem 
qualificação e capacitação para 
determinada vaga, ele pode sim 
concorrer ao cargo disponível in-
dependentemente de seu Estado 
de origem. “E a Fiat é uma multi-
nacional que está instalada em um 
local estratégico justamente visan-
do beneficiar as populações dos 
Estados circunvizinhos”, notou.

Descontentamento tomou conta da ALPB

“Ele foi muito 
infeliz na sua 
declaração
preconceituosa, 
uma vez que 
nós, nordestinos, 
somos todos 
irmãos”
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A Câmara Municipal de Campi-
na Grande abriu oficialmente na ma-
nhã de ontem o ano legislativo 2015. 
Como o plenário da sede do Poder 
Legislativo municipal está passando 
por reformas, a solenidade aconte-
ceu no Teatro Municipal Severino 
Cabral. No plenário improvisado, a 
Mesa Diretora ficou no palco, en-
quanto os demais vereadores foram 
posicionados na primeira fileira da 
plateia do teatro. O presidente do 
Legislativo, Pimentel Filho (Pros), se 
desculpou pelo improviso. “Estamos 
fazendo uma reforma, que tinha 
data marcada para ser inaugurada, 
mas estamos digitalizando a trans-
missão da rádio e da TV Câmara, e 
um equipamento, que não tinha na 
região, veio de São Paulo e atrasou 
quinze dias”, justificou, prevendo 
que a reforma já deverá estar conclu-
ída após o Carnaval.

Durante a solenidade, dois su-
plentes tomaram posse. João Dantas, 
do PSD, que até o início da semana 
respondeu pela Secretaria de Assis-
tência Social (Semas), foi efetivado 
no mandato. Ivonete Ludgério e 
Anderson Maia, ambos do PSB, já 

Câmara de Campina retoma trabalhos
ANO LEGISLATIVO 2015TCE aprova 

contas de 2012 
da Secretaria de 
Estado da Saúde

Juiz Ricardo 
Freitas toma 
posse na Corte 
do TRE-PB

O Tribunal de Contas 
da Paraíba julgou regula-
res as contas de 2012 do 
ex-secretário de Estado da 
Saúde, Waldson Dias de 
Souza. A decisão, tomada 
ontem por maioria, con-
forme entendimento do 
relator André Carlo Torres 
Pontes, teve voto divergen-
te do conselheiro Fernando 
Catão, autor de pedido de 
vista ao processo.

Na mesma sessão ti-
veram as contas de 2013 
aprovadas pelo TCE as 
Câmaras Municipais de 
Caraúbas e Ingá. Os pro-
cessos constantes da pau-
ta de julgamento repre-
sentavam movimentação 
de recursos da ordem de 
R$ 884.950.610,85. Con-
duzida pelo presidente 
Umberto Porto, a sessão 
plenária teve as partici-
pações dos conselheiros 
Arnóbio Viana, Arthur 
Cunha Lima, Fábio No-
gueira, Nominando Diniz, 
Fernando Catão e André 
Carlo Torres Pontes.

Acontece hoje, na sede 
do Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB), a 
solenidade de posse do juiz 
Ricardo da Costa Freitas, que 
assumirá o mandato como 
membro efetivo da Corte 
do TRE-PB, substituindo o 
magistrado Eduardo José de 
Carvalho. A cerimônia está 
marcada para as 16h, na 
Sala de Sessões do Tribunal.

Ricardo é formado em 
Direito, com pós-graduação 
concluída através de um 
convênio da Escola Superior 
da Magistratura e Unipê. O 
juiz ingressou na magistra-
tura em 1997, ocupando o 
cargo de juiz substituto, no 
Estado de Pernambuco. Na 
Paraíba, atuou como juiz 
nas comarcas de Campina 
Grande, Sousa, Boqueirão e 
João Pessoa. Atualmente é 
juiz titular na 9ª Vara Cível 
da capital.

 O magistrado vem atu-
ando na 64ª Zona Eleitoral, 
onde foi designado como 
Juiz da Propaganda Eleitoral 
nas Eleições Gerais de 2014. 

haviam sido empossados na semana 
passada. Os três foram efetivados já 
que Tovar Correia Lima (PSDB), Bru-
no Cunha Lima (PSDB) e Inácio Falcão 
(PTdoB) renunciaram aos mandatos 
porque foram eleitos e tomaram 
posse na Assembleia Legislativa. Ara-
gão Júnior (PSD), quarto suplente da 
coligação, assume na condição de 
suplente em exercício, já que Jóia 
Germano (PRP) continuará na chefia 
de gabinete do prefeito. Um outro 
suplente será ainda alçado ao exercí-
cio do mandato. Trata-se de Rostand 
Paraíba (PRB), no lugar do seu colega 
de partido, Marinaldo Cardoso, que 
se licenciará por 121 dias.

Mensagem do Executivo
Seguindo a tradição, o chefe do 

Poder Executivo Municipal participou 
da abertura dos trabalhos do Legisla-
tivo. Romero Rodrigues havia prome-
tido um discurso objetivo, mas, na ver-
dade, fez um longo pronunciamento, 
apresentando uma prestação de con-
tas dos dois primeiros anos de governo. 

No início, Romero saudou in-
dividualmente cada vereador, e fez 
um agradecimento especial ao ex-
-auxiliar João Dantas, exaltando seu 
trabalho à frente da Secretaria de 
Assistência Social. Após o agradeci-
mento, o prefeito aproveitou para 
finalmente anunciar a sucessora de 
João Dantas na Semas. Conforme es-
perado, a pasta será comandada pela 
ex-deputada estadual Eva Gouveia 
(PSD), que não conseguiu se reeleger 
em 2014. 

Lenildo Ferreira 
jornalistalenildo@gmail.com

Solenidade foi realizada no Teatro Municipal Severino Cabral, em plenário improvisado
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O Tribunal de Contas da 
União (TCU) decidiu não blo-
quear os bens da ex-presiden-
ta da Petrobras, Graça Foster, 
em processo que investiga 
denúncias de irregularidades 
na compra da Refinaria de 
Pasadena, nos Estados Uni-
dos, pela empresa. Cinco mi-
nistros votaram pela exclusão 
do nome de Foster e do ex-di-
retor da Área Internacional 
da empresa, Jorge Zelada, da 
lista dos dirigentes  que terão 
os bens bloqueados, e outros 
três defenderam a indisponi-
bilidade dos bens de Foster e 
Zelada.

Em agosto do ano pas-
sado, o relatório  apresenta-
do pelo então ministro José 
Jorge determinava a indis-
ponibilidade dos bens da ex
-presidente da estatal, mas a 
maioria dos ministros acom-
panhou o voto do ministro 
revisor, Walton Alencar, que 
propôs a exclusão do nome 
de Graça Foster e de Zelada, 
apesar de incluir os seus no-
mes na lista dos responsá-
veis pelas irregularidades.

A votação tinha sido 
adiada por causa de um pe-

TCU rejeita bloqueio dos bens de 
Graça Foster por caso Pasadena
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Populismo: o maior 
inimigo da República
O populismo é um velho conhecido da vida política e 

institucional da América Latina. Não se sabe bem ao certo 
onde e quando ele começou. O escritor paraguaio, Augusto 
Roas Bastos, descreve aquele que encarna o protótipo de 
uma ampla e variada linhagem que se alastrará pela cena 
política do continente no sec. XX. 

José Gaspar Rodríguez de Francia, retratado em “Yoel 
Supremo”, foi um teólogo, advogado e político para-
guaio. Dr. Fracia foi o fundador da primeira República da 
América do Sul, teólogo de formação, desenvolveu um 
trabalho de catequização de povos indígenas no Paraguai. 
Em 1811, teve papel determinante na independência 
do Paraguai. Dr. Francia, advogado e doutor em Teologia 
na Universidade de Córdoba de Tucumán, que em sua 
juventude defendia ideais democrático-liberais e anticle-
ricais, o que lhe rendeu posteriormente sua excomunhão, 
converteu-se posteriormente no protótipo do ditador 
latino-americano, mandando assassinar seus inimigos 
políticos ou encarcerá-los. O Paraguai passou, sob o 
comando autocrático do Dr. Francia, por um processo de 
isolamento e forte sentimento nacionalista que levou à 
definição de suas fronteiras, para isso extinguiu o serviço 
de correios, fechou a igreja, jornais, acabou com o ensino 
superior, terminando por eliminar qualquer forma de 
oposição política. Dr. Francia, apoiado por setores cam-
pesino populares, reprimiu econômica e politicamente 
o partido dos proprietários crioulos, criou uma polícia 
secreta e mandou exterminar todos os cachorros (perros) 
do país. Exigindo dos paraguaios que o encontrassem 
pela rua que o cumprimentassem levando a mão à aba 
do sombreiro, ficou conhecido entre os guaranis como 
“KaraíGuazú”, o Grande Senhor. 

Nossa história e de toda América Latina é uma 
história que oscila entre ditaduras militaristas de direita, 
ou regimes populistas de esquerda com algum verniz 
de democracia. Nos últimos anos, tem-se assistido à 
proliferação do populismo em nossa região. Mal saímos 
de ditaduras militaristas de direita, sob os auspícios da 
democracia e de governos eleitos pelo sufrágio universal, 
nos anos recentes o populismo vem crescendo como uma 
ameaça sobre a República nascente. A maior verdade so-
bre o populismo é que ele se alimenta da paixão do povo, 
de suas necessidades e carências, sem combater efetiva-
mente as causas da desigualdade, aliás, a desigualdade é 
sua causa de existir. Afinal, o pobre e a pobreza que têm 
no político o seu salvador, alimentam essa forma torta de 
se fazer política, sem efetivamente incluir, pois a inclusão 
não se faz com a doação de uma pequena renda, mas com 
educação e autonomia. Em uma sentença objetiva, “o 
populismo gosta tanto da pobreza que a multiplica.” 

A politicóloga Gloria Alvarez propôs o uso da tecnolo-
gia e da educação como forma de combater o populismo, 
com o resgate da forma republicana de se fazer política. A 
República, em apertada síntese, consegue neutralizar o que a 
política tem de ruim e potencializar o que ela possui de bom. 
Desde Sócrates, Platão e Aristóteles, sabe-se que existem três 
formas de governo, o governo de um só, cuja forma sadia é a 
monarquia, e sua forma degenerada é a tirania; o governo de 
poucos, onde a aristocracia é a forma positiva e a oligarquia 
é a forma negativa (e a América Latina é assolada por essa 
forma degenerada) e o governo de todos, onde a democracia 
é a forma desejável e a demagogia sua forma degenerada e 
doentia. A República tem a sabedoria de agregar todas elas 
em sua forma sadia e anular as patológicas, pois o presiden-
te corresponde ao governo monárquico, o parlamento ao 
governo aristocrático e a democracia, com ampla participa-
ção popular, permite a comunicação e o debate racional de 
ideias. Mas o populismo que apela às paixões das multidões, 
suas carências e necessidades materiais é o maior inimigo 
da República, pois favorece à dependência do povo, no lugar 
de sua autonomia. Incentiva o ódio de classe, pois se você é 
pobre, é porque existe um rico oportunista que te explora ou 
rouba, em lugar de fomentar a integração e o crescimento 
conjunto. O populismo dissemina a ignorância, em lugar da 
educação. 

Na era da economia da informação, não basta ter aces-
so às mídias digitais, se não se tem educação. O excesso de 
informação, sem educação para discernir a informação útil 
da inútil, sem um senso crítico que nos permita identificar 
objetivos claros, incorre no risco de repetir o Paraguai do Dr. 
Francia, em pleno sec. XXI, mesmo com a realidade da rede 
mundial de computadores e o ciberespaço. O populismo 
cresce e obscurece a República e só a educação associada à 
tecnologia da comunicação multimídia pode debelar esse 
eterno fantasma que acena com sombreiros, manda exter-
minar cachorros e adora multiplicar nossa pobreza.

Cinco ministros contra 
três votaram em favor da 
ex-presidente da estatal

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Após exclusão de Foster e Zelada, Conselho de Administração será incluído como responsável

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil

dido de vista do ministro 
Aroldo Cedraz, que hoje pre-
side o TCU. O último ministro 
que faltava votar era Augusto 
Nardes, que votou pelo blo-
queio dos bens dos dirigen-
tes. Ele disse que a Petrobras 
está doente e que o episódio 
de Pasadena é apenas um 
dos sintomas dessa doença. 
“É urgente que sejam cor-
rigidas as causas primárias 
dos problemas, para estancar 
de forma definitiva a sangria 
de recursos, sob pena de que 
os atos de hoje voltem a ser 

escândalos amanhã”, disse. 
Nardes também argumentou 
que não apenas a imagem do 
país está em jogo, mas os in-
teresses dos acionistas da Pe-
trobras, em especial a União, 
que é acionista majoritária.

Em junho do ano passa-
do, o TCU concluiu que houve 
prejuízos de US$ 792,3 mi-
lhões aos cofres da Petrobras 
com a compra da refinaria e 
determinou a indisponibili-
dade de bens de 11 dirigen-
tes e ex-dirigentes da empre-
sa. O relatório, no entanto, 

isentou de responsabilidade 
os membros do Conselho de 
Administração da empresa, 
que na época era presidido 
pela então ministra da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, hoje 
presidente da República.

Na sessão de ontem, o 
ministro André Luís de Car-
valho pediu a inclusão do 
Conselho de Administração 
como um dos responsáveis 
pelos prejuízos, mas esta  
questão ainda será examina-
da pelo atual relator da pro-
posta, ministro Vital do Rêgo.

Em uma disputa acirrada, 
o deputado Leonardo Picciani 
(MG) foi eleito o novo líder do 
PMDB na Câmara dos Deputa-
dos, em substituição a Eduar-
do Cunha (RJ), que derrotou o 
petista Arlindo Chinaglia (SP) 
na disputa pela presidência 
da Casa. Picciani venceu o de-
putado Lúcio Vieira Lima (PM-
DB-BA) por um voto. Foram 34 
votos favoráveis ao novo líder 
contra 33 para Vieira Lima.

Picciani comandará um 
dos principais aliados do Go-
verno Federal, com a segunda 
maior bancada da Câmara. No 
discurso, o deputado destacou 
a unidade partidária e o res-
peito às decisões coletivas. Ele 
minimizou o resultado aperta-
do dizendo que o partido tem 
tradição em disputas. “A partir 
desse momento não existem 
aqueles que votaram no Lúcio 
[Vieira Lima] ou em mim.”

Sobre a relação da banca-
da do PMDB com o governo, 
Picciani ressaltou que a legen-
da integra a base governista, 
mas caberá à bancada peeme-
debista definir “a medida exa-
ta” do apoio. “Temos na figura 
do vice-presidente Michel Te-
mer a presença no próprio go-
verno. O PMDB sempre foi ga-
rantidor da governabilidade e 
tem consciência dessa respon-
sabilidade. Agora, a medida 
exata da postura da bancada, 
só a bancada pode falar e não 
ouvimos ainda a bancada para 
falar desse relacionamento.”

O novo líder peemedebis-
ta disse estar aberto ao diálo-
go para minimizar o clima de 
desconforto do partido com 
o governo e acrescentou que 
conversará com os líderes da 
base aliada na Casa, além dos 

Picciani é eleito líder 
do PMDB por um voto

CÂMARA DOS DEPUTADOS

A ministra da Agri-
cultura, Kátia Abreu, 
descartou ontem o 
risco de desabasteci-
mento ou inflação de 
alimentos por causa da 
falta d’água que afeta 
o país. Ela explicou que, 
além das perspectivas 
de chuvas para os pró-
ximos dias, as perdas de 
produção nos Estados 
mais afetados pela es-
tiagem serão compen-
sadas pela produção 
em regiões irrigadas.

“É um otimismo 
não exacerbado, é uma 
torcida bem realista, 
porque, de fato, foram 
anunciadas chuvas para 
todo o Brasil, especial-
mente no Sudeste. Fi-
camos otimista por pe-
ríodos. Neste, estamos 
otimistas”, disse Kátia, 
após reunião ministe-
rial para discutir os im-
pactos da seca.

“Não estamos ven-
do caos diante dos nos-
sos olhos”, acrescentou 
a ministra, ao adiantar 
que os dados do levan-
tamento de safra da 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) 
não trarão diferenças 
em relação às perspec-
tivas apresentadas em 
janeiro. Os dados serão 
apresentados hoje pela 
Conab.

Segundo Kátia 
Abreu, a produção de-
commodities (produtos 
primários com cotação 

internacional) não foi 
afetada. A de carne não 
depende de questões 
relacionadas à falta 
d’água neste momen-
to, e a de leite também 
não sofrerá grandes im-
pactos porque os pro-
dutores são preparados 
para a fase seca.

Em relação ao to-
mate, cebola, batata e 
laranja, que, segundo 
a ministra, têm grande 
reflexo sobre o Índice 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) - que 
mede a inflação oficial - 
a produção em áreas ir-
rigadas deve compensar 
as perdas em São Paulo 
e no Paraná.

“Estamos com a 
expectativa de que pe-
rímetros irrigados de 
Goiás e do Nordeste 
deverão produzir o su-
ficiente para não ter-
mos problemas com 
estes produtos”, disse, 
lembrando que há 1,2 
milhão de hectares irri-
gados por 17 mil pivôs 
centrais nestas culturas.

De acordo com Ká-
tia Abreu, as medições 
de umidade do solo 
feitas por satélite pela 
Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa) mostram 
que os primeiros dados 
de fevereiro serão mais 
favoráveis para os pro-
dutores. “Nossa expec-
tativa é positiva porque 
houve chuva em vários 
lugares do país onde 
não choveu no veranico 
de janeiro”, garantiu.

Ministra descarta 
desabastecimento

AGRICULTURA

Luana Lourenço
Da Agência Brasil

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Deputado destacou unidade

ministros da presidente Dilma 
responsáveis pela articulação 
política, entre eles, o ministro 
das Relações Institucionais, 
Pepe Vargas.

Entre as prioridades do 
partido estão as recém-cria-
das comissão especial sobre 
a reforma política e a Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Petrobras. A respeito 
da CPI, ele afirmou que vai con-
sultar informalmente os depu-
tados para definir se o partido 
ficará com a presidência ou re-
latoria da CPI, assinalando que 
o candidato derrotado, Lúcio 
Vieira Lima deve ser indicado 
para ocupar um dos cargos.

No que diz respeito à pos-
tura do PMDB na CPI, Picciani 
disse que será a favor de inves-
tigação total e que o partido 
não trabalha para esvaziar a 
comissão a fim de evitar a in-
vestigação de parlamentares 
envolvidos com o esquema de 
corrupção na Petrobras, defla-
grado pela Operação Lava Jato. 
“Cada um terá que responder 
por suas atitudes”, disse Picci-
nani.

FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
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Acidente ocorreu no 
Litoral do Espírito Santo e 
havia 74 pessoas no navio

Explosão em navio-plataforma da 
Petrobras mata 3 trabalhadores

A Petrobras confirmou 
a morte de três trabalha-
dores na explosão do na-
vio-plataforma Cidade de 
São Mateus, no Litoral do 
Espírito Santo. Segundo a 
empresa, o acidente ocor-
reu às 12h50 e havia 74 
pessoas embarcadas.

Dez pessoas feridas 
foram levadas para hos-
pitais em Vitória. Seis 
trabalhadores estão de-
saparecidos. Trinta e três 
pessoas foram desembar-
cadas e 31 permanecem a 
bordo.

A Petrobras informou 
que a unidade é operada 
pela empresa BW Offsho-
re, afretada pela Petro-
bras, e que opera desde 
junho de 2009 no pós-sal 
dos campos de Camaru-
pim e Camarupim Norte.

Em nota, a petroleira 
disse que o fogo foi con-

trolado rapidamente. As 
operações foram inter-
rompidas. A plataforma 
produzia 2,25 milhões de 
metros cúbicos de gás por 
dia e 350 metros cúbicos 
de óleo por dia.

A Agência Nacional de 
Petróleo informou tam-
bém por meio de nota, 
que a explosão ocorreu 
na casa de bombas, mas 
não houve derramamento 
de óleo. 

O fogo foi controlado 
e a plataforma está esta-
bilizada. A agência for-
mou duas equipes para 
investigar as causas do 
acidente. Uma seguiu 
para o navio-plataforma 
e outra para a sede da Pe-
trobras.

A concessão de Ca-
marupim é operada pela 
Petrobras e a de Camaru-
pim Norte é uma parceria 
entre a Petrobras e a em-
presa Ouro Preto Energia. 
A operação da plataforma 
foi autorizada pela Mari-
nha em 2015. A ANP fez 
atualização da documen-
tação marítima em setem-
bro de 2014.

Flavia Villela
Repórter da Agência Brasil

A explosão no navio-plataforma Cidade de São Mateus aconteceu na casa de bombas, de acordo com nota divulgada pela Petrobras

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

A Câmara dos Depu-
tados concluiu ontem a 
votação do projeto de lei 
(PL 4.246/12) que discipli-
na a jornada de trabalho 
e o tempo máximo de di-
reção do motorista pro-
fissional, a chamada Lei 
dos Caminhoneiros.

Pela proposta, a jor-
nada diária de trabalho 
foi fixada em oito horas, 
com possibilidade de 
duas horas extras. O tex-
to diz ainda que, se for 
acordado em convenção 
ou acordo coletivo, a jor-
nada poderá ser estendi-
da por mais duas horas. 
A legislação aplica-se 
também aos motoris-
tas que trabalham com 
transporte rodoviário de 
passageiros.

O projeto aumenta 
o tempo máximo que 
um caminhoneiro pode 
passar ao volante, que 
passa de quatro para 
cinco horas e meia, con-
tínuas, mas enfatiza que 
ele tem de descansar 30 
minutos a cada seis ho-
ras de trabalho. O texto 

estabelece ainda que, 
a cada período de 24h, 
deve ser reservado tem-
po mínimo de 11h de 
descanso. Em situações 
excepcionais, o tempo 
de direção poderá ser 
elevado pelo período ne-
cessário para que o con-
dutor, o veículo e a carga 
cheguem a um lugar que 
ofereça segurança.

A penalidade para 
o motorista que des-
cumprir os períodos de 
repouso passa de grave 
para média, embora per-
maneça a retenção do ve-
ículo para cumprimento 
do tempo de descanso. 
Entretanto, a penalidade 
será registrada como gra-
ve se o motorista come-
teu outra infração igual 
nos últimos 12 meses.

Nas viagens de longa 
distância, com duração 
maior que sete dias, a 
proposta concede repou-
so semanal de 35 horas, 
contra as 36 horas atuais, 
permitindo seu fraciona-
mento em dois e o acú-
mulo de até três períodos 
de repouso seguidos, que 
poderão ser usufruídos 
no retorno da viagem.

Aprovada jornada diária 
para os caminhoneiros

DECISÃO DA CÂMARA

Ivan Richard
Da Agência Brasil 

O Ministério do Trabalho  
anunciou ontem um pacote 
de medidas de fiscalização, 
visando a arrecadar R$ 5,1 
bilhões até o final do ano. Do 
total, R$ 2,5 bilhões virão da 
execução do Plano Nacional 
de Combate à Informalidade. 
O restante, R$ 2,6 bilhões, 
será proveniente das medidas 
de combate à  sonegação do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

Para fechar o cerco à 
sonegação, o pacote inclui o 
envio ao Congresso Nacional 
de projeto de lei para aumen-
tar o valor da multa para o 
empregador que mantém o 
empregado sem carteira assi-
nada. Atualmente, o valor da 
multa é R$ 402 por trabalha-
dor identificado em situação 

irregular. A pasta prometeu 
também capacitar 1,5 mil 
auditores fiscais para tornar 
mais eficiente o trabalho de 
fiscalização.

A meta do governo com 
as ações relacionadas à for-
malização de trabalhadores 
é incluir 400 mil empregados 
no mercado formal. Em rela-
ção à sonegação do FGTS, a 
meta é superar as 32 mil em-
presas que foram autuadas 
em 2014 por  não pagarem 
contribuição.

De acordo com o secretá-
rio de Inspeção do Trabalho 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego, Paulo Sérgio de Al-
meida, o país deixa de arreca-
dar, anualmente, mais de R$ 
88,8 bilhões com a informa-
lidade – com cerca de 14 mi-
lhões de trabalhadores sem 
carteira assinada – e com a so-
negação de FGTS. A intenção 

do governo é mobilizar todos 
os auditores fiscais do traba-
lho na tarefa de fiscalizar as 
empresas. A estratégia inclui 
a ampliar as empresas veri-
ficadas por meio eletrônico. 
“A formalização das relações 
do trabalho é o pré-requisito 
básico para aquisição [não só] 
de direitos, mas também para 
aumentar a arrecadação”, dis-
se Almeida.

No anúncio das medidas, 
o ministro do Trabalho, Ma-
noel Dias, rebateu as críticas 
feitas pela oposição de que o 
país vive uma crise econômi-
ca. “Estamos vivendo o pleno 
emprego. Parece que a sanha 
udenista [referência à UDN, 
partido político criado em 
1945 que defendia o libera-
lismo] voltou, parece que o 
mundo acabou, mas quem 
está em crise é o mundo e não 
o Brasil”, afirmou Dias. 

Denise Griesinger 
Da Agência Brasil

O ministro da Educação, 
Cid Gomes, espera oferecer 12 
milhões de vagas para jovem 
aprendiz até o final de 2018.  
“A meta do Pronatec para esse 
período é abrir 12 milhões de 
vagas. Existe já um programa 
nacional, que é o Menor Apren-
diz. E esse programa está muito 
presente em grandes e médias 
empresas, até por obrigatorie-
dade. Mas essas empresas só 
representam 5% do universo 
empresarial, então agora que-

remos massificar”, disse Cid 
Gomes, após um encontro com 
o ministro da Micro e Peque-
na Empresa, Guilherme Afif, 
em que assinaram cooperação 
entre as pastas para custear o 
treinamento de jovens em em-
presas de pequeno porte.

Afif explicou que, atual-
mente, cabe às grandes em-
presa arcar com os custos de 
acompanhamento do jovem 
durante o período de estágio 
dentro da empresa. No caso 
das micro e pequenas empre-
sas, que representam 95% do 
universo empresarial do país, 

o Pronatec Aprendiz vai co-
brir os custos de treinamento 
e acompanhamento, cabendo 
a elas apenas o pagamento do 
salário. Outra mudança é a pos-
sibilidade de o jovem ingressar 
no mercado com 14 anos.

Cid Gomes ressaltou a 
necessidade de garantir mais 
acesso a programas de capa-
citação técnica voltados aos 
jovens do país. Segundo ele, 
em países como Alemanha e 
França a relação entre pro-
fissionais com nível de ins-
trução técnica é de cinco para 
cada um com nível superior.

Governo quer arrecadar mais
de R$ 5 bi com fiscalização

Pronatec Aprendiz pretende 
oferecer 12 milhões de vagas

COMBAtE à InfORMALIDADE

pREvISÃO Até 2018

Inflação medida 
pelo IPC-C1 
inicia o ano em
alta, diz a FGV 
Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil  

A inflação das famílias 
com renda mensal até 2,5 
salários mínimos - medida 
pelo Índice de Preços ao 
Consumidor-Classe 1 (IPC-
-C1) - iniciou o ano em alta, 
fechando o mês de janeiro 
com elevação de 2%.

 O resultado é 0,27 
ponto percentual superior 
ao IPC-BR, que tem abran-
gência sobre todas as clas-
ses de renda, e que fechou 
janeiro com alta de 1,73%.

A taxa foi divulgada 
ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia (Ibre) da 
Fundação Getúlio Vargas e 
indica que, com o resulta-
do de janeiro, o indicador 
acumula alta de 7,66%, nos 
últimos 12 meses.

A alta de janeiro refle-
te elevação de preços em 
cinco das oito classes de 
despesa componentes do 
índice, com destaque para 
transportes, que passou de 
0,72% para 5,38%, alta que 
chegou a 4,66 pontos per-
centuais, entre um período 
e outro. 

No que se refere à ha-
bitação, houve elevação de 
0,55% para 2,02%. Tam-
bém ocorreram altas em 
alimentação (de 1,05% 
para 1,97%), educação, lei-
tura e recreação (de 0,43% 
para 3,02%) e despesas 
diversas (de 0,24% para 
2,21%).

Nesses grupos, segun-
do o Ibre, os destaques 
partiram dos itens tari-
fa de ônibus urbano (de 
0,59% para 8,88%), tarifa 
de eletricidade residencial 
(de 1,14% para 8,88%), e 
hortaliças e legumes (de 
5,41% para 16,31%).

A jornada de trabalho dos caminhoneiros foi fixada em 8h

fOtO: Reprodução/Internet



No texto, o presidente diz 
que as operações estão 
limitadas a três anos

Obama pede apoio ao Congresso
para combater o Estado Islâmico

O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, enviou 
ao Congresso ontem um pe-
dido de autorização para uso 
da força militar na campanha 
contra o Estado Islâmico, com 
operações limitadas a três 
anos e impedindo que as tro-
pas norte-americanas fiquem 
travadas em “duradouro com-
bate ofensivo no terreno” con-
tra os militantes.

De acordo com o texto, 
Obama também quer revogar 
a medida de 2002 que auto-
rizou a guerra no Iraque, mas 
sua proposta mantém em vi-
gor uma autorização de 2001, 
aprovada pouco depois dos 
ataques de 11 de Setembro, 
para uma campanha contra a 
Al Qaeda e suas afiliadas.

Obama disse que perma-
nece comprometido em tra-
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balhar com o Congresso para 
“aperfeiçoar e, em última aná-
lise, revogar” a autorização de 
2001. Ele disse que autorizar 
uma medida específica para 
enfrentar os combatentes do 
Estado Islâmico serviria como 
modelo para remodelar a me-
dida de 2001.

“Direcionei uma estra-
tégia completa e sustentada 
para degradar e derrotar o Isil.
Forças locais, em vez de forças 
militares dos EUA, devem ser 
enviadas para conduzir tais 
operações”, escreveu Obama 
em uma carta acompanhando 
o pedido, usando a sigla pela 
qual o Estado Islâmico é des-
crito nos Estados Unidos

O pedido de Obama pre-
cisa ser aprovado pelo Sena-
do e pela Câmara dos Depu-
tados, onde deve provocar 
um intenso debate entre os 
democratas, que normalmen-
te se posicionam contra uma 
nova guerra no Oriente Mé-
dio, e os republicanos, muitos 
dos quais têm feito pressão 
por uma campanha mais fir-
me contra os militantes.

O jovem belga Brian de 
Mulder, filho da brasileira Ro-
sana Rodrigues, foi condenado 
à revelia pela Justiça da Bélgica 
a cinco anos de prisão por liga-
ção com o terrorismo. Brian, de 
21 anos, está na Síria desde ja-
neiro de 2013 e, de acordo com 
a imprensa internacional, que 
divulgou a sentença ontem, 
acredita-se que ele viva com a 
mulher e um filho.

A Justiça belga acusou 
Brian de fazer parte do grupo 
extremista Estado Islâmico e 
de ameaçar a Bélgica com ata-
ques terroristas. Além dele, 45 
pessoas foram acusadas pela 
Justiça do país de pertencer 
ao grupo Sharia4Belgium, que 
em tradução livre significa di-
reito islâmico para a Bélgica 
e enviou vários combatentes 
para a Síria.

O líder do Sharia4Bel-

gium, Fuad Belkacem, foi con-
denado a 12 anos de prisão 
pelo tribunal da cidade de 
Antuérpia, no Norte da Bélgi-
ca. Segundo o juiz, Belkacem 
é responsável pela radicaliza-
ção de jovens e sua prepara-
ção para o combate armado 
salafista.

No julgamento, o juiz 
disse também que o Sharia-
4Belgium recrutava e orga-
nizava as viagens de homens 
jovens para a luta armada na 
Síria. Dos 46 acusados, apenas 
nove estavam presentes no 
julgamento, que teve início em 
outubro do ano passado. Os 
demais continuam na Síria.

O policiamento foi refor-
çado no tribunal para a leitura 
da sentença. Os esquemas de 
segurança e inteligência busca-
vam evitar qualquer atentado, 
um mês depois de dois supos-
tos militantes extremistas se-
rem mortos durante  uma ope-
ração antiterrorista.

Lugano (Ansa) - Cerca 
de um ano após um refe-
rendo que impôs limites à 
imigração, o governo suíço 
propôs um projeto de lei 
para impôr novas normas 
restritivas. O país, no entan-
to, pretende dialogar com a 
União Europeia (UE) para 
não violar tratados bilate-
rais, especialmente os que 
dizem respeito à livre circu-
lação de pessoas.   

 Norma deve estabelecer 
limites máximos de perma-
nência e rendimentos para 
estrangeiros, dando priori-
dade aos trabalhadores já 
presentes no país.   

Desta forma, o governo 

suíço tenta renegociar com o 
bloco o acordo de livre circu-
lação de pessoas, informou 
o jornal local “La Tribune de 
Geneve”.   

O presidente da Comis-
são Europeia, Jean-Claude 
Juncker, já explicou, no en-
tanto, que a UE rechaça toda 
e qualquer modificação do 
Tratado de Livre Circulação 
de Pessoas, que não prevê 
limites.   

Em fevereiro do ano 
passado, 50,4% da popula-
ção suíça aprovou, por meio 
de um referendo, o estabe-
lecimento de cotas para a 
entrada de trabalhadores 
provenientes da UE, desen-
cadeando uma crise diplo-
mática com o bloco.

Filho de brasileira é 
condenado na Bélgica

Suíça vai impor novas 
restrições a estrangeiros

LIGAÇÃo TERRoRISTA

LIMITES À IMIGRAÇÃo

da Agência Reuters 

Minsk (Reuters) - Os 
quatro líderes mundiais 
reunidos ontem para 
negociações de paz em 
Belarus sobre a crise na 
Ucrânia planejam assinar 
uma declaração conjunta 
apoiando a integridade 
e soberania territorial da 
Ucrânia, disse uma fonte 

da delegação ucraniana.
A fonte afirmou que 

um documento separa-
do seria preparado pelo 
“grupo de contato” de 
três vias, compreenden-
do Rússia, Ucrânia e a 
Organização para a Se-
gurança e Cooperação 
na Europa, afirmando 
o compromisso com um 
plano de cessar-fogo ela-

borado em Minsk, Bela-
rus, em setembro passa-
do, e também assinado 
por líderes separatistas.

Os quatro líderes são 
os presidentes da Ucrâ-
nia, Petro Poroshenko; e 
da Rússia, Vladimir Pu-
tin; a chanceler alemã, 
Angela Merkel, e o pre-
sidente francês, François 
Hollande.

Líderes garantem apoio à Ucrânia
ConFLITo ARMAdo

Roma  (EFE) - Um tribu-
nal italiano condenou ontem 
a 16 anos de prisão o ex-ca-
pitão Francesco Schettino, 
por considerá-lo culpado 
pelo naufrágio do cruzeiro 
Costa Concordia em janeiro 
de 2012, que causou a morte 
de 32 pessoas.

Após sete horas de de-
liberações, Giovanni Puliatti, 
presidente do colégio de juízes, 
decidiu por esta condenação 
inferior à solicitação da promo-
toria, que pedia 26 anos e três 
meses de prisão.

Os crimes pelos quais 
foi condenado são homicí-
dio culposo múltiplo, aban-
dono de navio e por não ter 
informado imediatamente 
às autoridades portuárias 
da colisão contra o rochedo 
em frente à ilha italiana de 
Giglio, que provocou o de-
sastre.

O Tribunal de Grosse-
to, que considerou provado 
que Schettino abandonou o 
navio, excluiu o agravante 
de culpabilidade conscien-
te alegado pelos promoto-
res durante o processo, que 
começou em 17 de julho de 
2013.

Além disso, Schettino 

Tribunal  italiano condena o 
ex-capitão do navio Concórdia

CuLPA no nAuFRÁGIo

foi inabilitado durante cinco 
anos e seis meses de exercer 
a função de comandante de 
navio e de forma perpétua 
para cargos públicos.

Francesco Schettino e 
a empresa Costa Concor-
dia, como responsável civil, 
terão que ressarcir econo-
micamente às várias partes 
civis, entre elas a região da 
Toscana, alguns ministérios, 
a Defesa Civil italiana e a 
prefeitura de Giglio, em cujo 
Litoral o navio ficou enca-
lhado.

A sua defesa tinha ale-
gado durante o julgamento 
que Schettino nunca aban-

donou o navio, mas caiu em 
um dos botes salva-vidas, ao 
mesmo tempo em que ten-
tou convencer que sua ma-
nobra posterior ao impacto 
salvou a maioria dos 4.200 
passageiros.

Durante a leitura do vere-
dicto o comandante não este-
ve presente, porque segundo 
seus advogados, tinha febre.

O naufrágio aconteceu 
na noite de 13 de janeiro de 
2012, quando o Costa Con-
cordia, no qual viajavam 
4.229 pessoas, encalhou no 
Litoral da ilha de Giglio. No 
acidente, 32 pessoas morre-
ram e 64 ficaram feridas.

Americano mata 
3 muçulmanos
em cidade 
universitária

Policiais norte-america-
nos prenderam ontem Craig 
Stephen Hicks, de 46 anos, 
acusado de matar a tiros 
três estudantes muçulma-
nos na cidade universitária 
de Chapel Hill, na Carolina 
do Norte, Estados Unidos. 
As vítimas são Deah Shaddy 
Barakat, de 23 anos, a mu-
lher dele, Yusor Abu-Salha, 
de 21 anos, e a irmã dela, 
Razan Abu-Salha, de 19 
anos, segundo o jornal local 
The le Chapel Hill News and 
Observer

O assassino foi levado 
para uma prisão do conda-
do de Durham e a polícia 
não informou no comunica-
do sobre o crime as razões 
ou motivações do atirador, 
que se entregou às autori-
dades depois do crime, que 
aconteceu na noite da últi-
ma terça-feira, próximo ao 
Campus da Universidade da 
Carolina do Norte.

De acordo com os jor-
nais locais, Deah Barakat 
era estudante do segundo 
ano da Faculdade de Medici-
na dentária. A mulher dele, 
Yusor Abu-Salha, começaria 
os estudos na mesma facul-
dade no próximo ano. Razan 
Abu-Salha era estudante na 
Universidade da Carolina 
do Norte.

Os disparos e morte 
dos estudantes ocorreram 
horas depois de o presiden-
te dos Estados Unidos, Ba-
rack Obama, ter confirmado 
a morte da trabalhadora hu-
manitária norte-americana 
Kayla Mueller, sequestrada 
em 2013, na Síria, pelo Es-
tado Islâmico. 

O presidente norte-
-americano já havia pedido 
tolerância aos americanos 
e também alertado outros 
países para um possível 
aumento da discriminação 
contra grupos muçulmanos 
que não têm ligação com o 
Estado Islâmico (EI).

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Leandra Felipe
Da Agência Brasil

Francesco Schettino foi culpado e condenado a 16 anos de prisão

O pedido de Obama precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara para que as forças americanas possam executar as ações

Fotos: Reprodução da Internet
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COPA DO NORDESTE

Raposa enfrenta o Globo/RN
Rubro-Negro joga no Amigão 
em busca da reabilitação e
deve estrear um atacante 

João Pessoa vai sediar
Campeonato Brasileiro
de Handebol de Areia

Página 22

O Botafogo retornou de Fortaleza tra-
zendo na bagagem mais uma derrota, a per-
manência na lanterna do Grupo D da Copa 
Nordeste, dois jogadores suspensos para 
a próxima partida da competição e mui-
ta revolta com a arbitragem do jogo com o 
Fortaleza, quando o Belo perdeu por 2 a 1. 
A próxima partida do Botafogo será só na 
quinta-feira dia 19, outra vez em Fortaleza, 
só que contra o Ceará.

Dirigentes, comissão técnica e jogado-
res do Botafogo reclamaram muito da arbi-
tragem, que segundo eles, foi decisiva para 
a derrota da equipe na capital cearense. “O 
juiz deu uma falta inexistente, que gerou um 
gol para o Fortaleza e um cartão amarelo 
para o zagueiro Carlinhos Rech, que depois 
tornou-se decisivo, porque numa falta boba, 
mais na frente, o zagueiro tomou o segundo 
amarelo e acabou expulso. Mesmo com um 
homem a menos, estávamos melhor na par-

tida e dominando o jogo, quando o árbitro 
expulsou mais um jogador nosso”, afirmou 
Zezinho Botafogo, diretor de futebol.

Contratações
Após a saída de Jônatas Belusso, a di-

retoria do Botafogo está atrás de contratar 
mais um ou dois atacantes e um meia. Nos 
últimos dias, crescem os rumores de que os 
atletas seriam o atacante Danilo Galvão, que 
foi destaque no Campeonato Brasileiro da 
Série C, jogando pelo Águia Marabá, quando 
fez 21 gols e posteriormente foi contratado 
pelo Paraná. 

Segundo fontes ligadas ao clube, o se-
gundo jogador seria o meia atacante, Túlio 
Sousa, paraibano de Campina Grande, que 
fez sucesso no Coritiba, quando foi cam-
peão brasileiro da Série B, em 2007, jogou 
no Botafogo carioca, quando teve muitas 
contusões  e acabou indo para o futebol da 
Jordânia. O vice-presidente do Botafogo não 
negou as negociações, mas também não 
confirmou. 

 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Atuando pela primeira vez 
ao lado da torcida no Nordestão o 
Campinense encara hoje, às 21h45, 
o Globo-RN, no Estádio Amigão, na 
Serra da Borborema, pela segunda 
rodada do Grupo E da competição. 
O segundo representante paraiba-
no na disputa - o outro é o Botafo-
go que está no Grupo D - corre em 
busca da reabilitação, já que perdeu 
para o Bahia (1 a 0) na estreia das 
duas equipes, no Estádio da Fonte 
Nova, em Salvador. 

Depois que goleou o Miramar 
de Cabedelo (4 a 0) no último sába-
do pelo Estadual, no Almeidão, a Ra-
posa dá uma pausa na disputa local e 
foca as atenções para o desafio nor-
destino. Para este compromisso o 
Rubro-Negro pode fazer a estreia do 
atacante Alvinho, recém contratado 
junto ao ABC-RN. Tudo vai depender 
da regularização do atleta para que 
fique à disposição da comissão téc-
nica. Outro reforço importante é o 
atacante Reginaldo Junior, liberado 
pelo Departamento Médico. Quem 
fica de fora é o lateral direito Jefer-
son que se recupera de uma panca-
da no tornozelo esquerdo. 

Confiante e otimista na rea-
ção da equipe em seus domínios o 
técnico raposeiro, Francisco Diá, 
colocará a base que derrotou o Mi-
ramar. Caso esteja regularizado a 
novidade pode ser a escalação do 
atacante Alvinho, que formaria o 
ataque com Wiliam ou Felipe Alves. 
"Não pretendo mexer no que vem 
dando certo, principalmente após a 
boa exibição da equipe no Estadual. 
Felizmente temos jogadores de ní-
vel e qualidade que podem fazer a 
diferença. Espero que possamos 
ganhar a primeira na disputa", co-
mentou Diá. 

Ao empatar na estreia contra o 
CRB-AL (0 a 0),no Estádio Barretão, 
no interior potiguar, o Globo-RN é 
outro que vai em busca do primei-
ro resultado positivo. O treinador 
Leandro Sena pode fazer alterações 
na formação anterior, mas pretende 
definir o time momentos antes da 
partida. "Tenho dúvidas que pre-
ciso avaliar se há necessidade. Ti-
vemos alguns erros na estreia que 
precisam ser corrigidos", disse. 

No encerramento da sétima roda-
da do Estadual, Auto Esporte e Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), jogam hoje, 
às 20h30, no Centro de Treinamento 
Ivan Tomas, no Valentina Figueiredo. 
Um jogo que vale a liderança isolada, 
já que as duas equipes estão empatadas 
no número de pontos (10), com o Tigre 
levando vantagem no saldo de gols. O 
Clube do Povo vem de derrota para o 
Treze (2 a 0), no Estádio Presidente Var-
gas, enquanto o Tigre empatou contra 
o Atlético de Cajazeiras (2 a 2), no Per-
petão, ambos pela última rodada. 

Em busca da reabilitação o treina-
dor automobilista, Jazon Vieira, deve 
fazer mudanças na equipe. Além dos 
desfalques de Robson (goleiro),  Hen-
rique e Camutanga (zagueiros), en-
tregues ao Departamento Médico, o 
meia Léo Olinda cumprirá suspensão 
automática. A camisa 1 ficará a cargo 
de Gessé, com Alenilson e Júlio for-
mando a zaga, Gil Bala entra na vaga 
de Léo. Para Jazon o time terá que ter 
outra postura e determinação para 

Auto Esporte e CSP jogam em busca da liderança no CT Ivan Thomaz
CAMPEONATO PARAIBANO

vencer um adversário que não chegou 
a primeira colocação por acaso. 

Ele lamentou em não poder contar 
ainda com os jogadores que estão  em 
recuperação, mas acredita que os subs-
titutos darão conta do recado. "Esta-
mos apostando nos guerreiros que 
serão escalado e farão de tudo para 
obter a reabilitação. Acredito que tere-
mos um grande jogo, onde quem errar 
menos vence o desafio", avaliou. Após 
um bom resultado no Sertão paraiba-
no o CSP foca as atenções para obter a 
liderança isolada. A equipe entra mais 
forte com os retornos de Ítalo (zaguei-
ro) e Peu (volante), que cumpriram sus-
pensões automáticas. 

Com os reforços à disposição o trei-
nador Tazinho pode fazer alterações 
na formação, mas adverte que será 
uma partida complicada contra um 
concorrente que vem evoluindo na dis-
puta. "Não podemos dar espaço, mas 
manter a pegada e tentar surpreender 
para conseguir a vitória", observou Ta-
zinho.(WS)A equipe do CSP, que treina no campo do Unipê, tenta se isolar na liderança

O Botafogo perdeu pela segunda vez na competição

Jogadores do Campinense em aquecimento antes da partida contra o Miramar, realizada no sábado passado, no Estádio Almeidão 

Comissão técnica volta a reclamar de arbitragem
BOTAFOGO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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João Pessoa vai sediar Brasileiro 
de Handebol de Praia em março
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Disputas vão acontecer
no período de 12 a 15
na Praia do Cabo Branco

Inquéritos no TJD

Torcida única começa
a virar mania no Brasil

Quando o procurador de justiça Dr. Valberto 
Cosme de Lira em consonância com os órgãos de 
segurança decidiu, em alguns jogos do Campeo-
nato Paraibano de 2014, pela realização de jogos 
com torcida única, face a problemas em estádios 
que estavam em obras, limitando assim a sua 
capacidade de público, foi bastante criticado e eu 
mesmo fiquei sem entender.

Ora, o mais gostoso num jogo de futebol é 
ver os cânticos das torcidas e as gozações en-
tre elas de forma racional, sem agressividade. No 
entanto essa prática já começa a ser seguida em 
outros estados como Minas Gerais, que já reali-
zou clássico entre Cruzeiro e Atlético com torcida 
única e agora em São Paulo, tudo por conta da 
violência das torcidas organizadas.

Aqui era pelo problema das obras nos estádios 
e lá a conotação é outra: briga que começa nas 
redes sociais e se estende ao entorno dos está-
dios, obrigando a Polícia Militar a ser mais enérgi-
ca. É realmente lamentável no país pentacampeão 
do mundo.

Marginais travestidos de torcedores continu-
am impunes e agindo por esse Brasil. O Estatuto 
do Tocedor, infelizmente, não vem sendo cumprido 
e as pessoas que gostam e amam de verdade os 
seus clubes começam a pensar duas vezes antes 
de assistir um jogo entre clubes de massa. Acho 
que a CBF, o Ministério Público e as demais insti-
tuições que direta ou indiretamente fazem parte 
do futebol precisam dar um basta nessa turma da 
bagunça e expulsá-los dos estádios definitivamen-
te. Estádio de futebol é lugar de lazer, de festa e 
de muita confraternização. Fora os baderneiros!

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Botafogo não joga no final 
de semana pelo Campeonato 
Paraibano, conforme tabela. 
O técnico Marcelo Vilar tem 
muito tempo para acertar 
o time para o jogo contra o 
Ceará pela Copa do Nordeste 
no próximo dia 19.

Uma boa folga

No primeiro jogo do Botafogo, disputado no Almeidão 
pela Copa do Nordeste, a vitória do River saiu graças a 
um gol de Warley, ex-jogador do Belo. Na derrota de ter-
ça-feira, no Ceará, também por 2 a 1, o gol da vitória do 
Fortaleza foi do volante Pio, outro do elenco de 2014. 

O presidente do Campinen-
se, William Simões, disse 
no início da semana que 
a Prefeitura de Campina 
Grande deve um repasse 
de R$ 100 mil ao clube do 
acordo firmado. Pense numa 
bola fora!

Cobrança de dívida

Ex-botafoguenses fazem a festa

Não vi o jogo Fortaleza 2 x 1 Botafogo pela Copa do Nordes-
te exibido pela TV Esporte Interativo, mas quem assistiu me 
falou que o árbitro piauiense Antônio Santos Nunes prejudi-
cou o Belo no Estádio Presidente Vargas. 

Arbitragem no PV

Depois de concorrer 
com o Rio de Janeiro e com 
Salvador, João Pessoa acabou 
ganhando o direito de sediar 
a etapa final do Campeonato 
Brasileiro de Handebol de 
Praia, que será disputado no 
período de 12 a 15 de março, 
nas areias da Praia do Cabo 
Branco. O evento vai reunir 
alguns dos melhores jogado-
res do mundo e servirá tam-

A Justiça desportiva já 
recebeu duas denúncias 
nesse início de Campeo-
nato Paraibano. Primeiro 
a suposta irregularidade 
do jogador Júnior Man-
dacaru qu atuou pelo 
Auto Esporte na primeira 
rodada quando ainda 
estava emprestado ao 
Miramar, de Cabedelo. 
Agora foi a vez do Atlé-
tico denunciar o Santa Cruz pela inclusão de dois 
jogadores - Oseas e Thiago - na segunda rodada 
sem o devido registro no BID da CBF. Os dois 
casos viraram inquéritos na visão do presidente 
do Tribunal de Justiça Desportiva, Lionaldo Santos 
(foto), e devem demorar alguns dias para se ter 
ideia do prejuízo ou não que os denunciados terão 
na conclusão do processo. Tudo isso só mancha o 
Campeonato Paraibano.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

bém como seletiva para as se-
leções brasileiras masculina 
e feminina, que irão disputar 
várias competições este ano.

Segundo a técnica da 
Seleção Brasileira, Rossana 
Marques, a Paraíba será mui-
to bem representada na com-
petição, com a APCEF e o HCP 
no feminino, e HCP e Grêmio 
Cief, no masculino. Este últi-
mo não se classificou nas eta-
pas disputadas durante este 
ano, mas irá participar como 
convidado especial do Estado 
que vai sediar a competição.

"Será um campeonato 
muito disputado. As equipes 
paraibanas são favoritas, já 

que a APCEF é tricampeã bra-
sileira, o HCP idem e no mas-
culino, os meninos do HCP es-
tão muito bem, e não há como 
negar um certo favoritismo 
destas equipes, que além de 
terem em seus elencos atletas 
da Seleção Brasileira, alguns 
inclusive campeões mundiais, 
vão jogar com o apoio da tor-
cida e dos familiares, que é 
um motivador a mais. Mas 
espero uma disputa muito 
acirrada, principalmente com 
as equipes do Rio de Janeiro", 
disse Rossana, que também é 
técnica da APCEF feminina.

Os melhores atletas des-
te brasileiro serão convoca-

dos para a Seleção Brasileira 
que vai disputar este ano o 
Sul-Americano do Perú, no fi-
nal do ano, e antes o Campeo-
nato Europeu, em julho, que é 
classificatório para o Mundial. 
Há também a possibilidade 
de uma turnê pela Europa. 

"Estes atletas já estão 
sendo observados por nós da 
comissão técnica da Seleção 
Brasileira, durante todas as 
etapas do Campeonato Bra-
sileiro, e agora aqui na fase 
final, é o diferencial. Aqueles 
que chegarem até aqui em 
grande fase, serão convoca-
dos para a equipe nacional", 
completou Rossana.

A data de início da Copa Pa-
raíba de Futebol Sub-15 edição 
2015 foi definida durante reu-
nião realizada ontem, na Secre-
taria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel) com os 
coordenadores da competição. 
O período de realização será de 
11 de abril a 26 de setembro e as 
inscrições ficarão abertas de 16 a 
27 de março.

A Copa Paraíba Sub-15 foi 
criada e executada pelo Gover-
no do Estado, por meio da Sejel, 
em 2013, quando foram revela-
dos 80 atletas que seguiram para 
equipes do eixo Sul e Sudeste do 
país. Em 2014, o número de no-

vas revelações subiu para 120 e a 
expectativa para este ano é que 
ultrapasse 150.

O coordenador da competi-
ção, Raimundo Braga, ressaltou o 
número de participantes para este 
ano, que também será maior do 
que nas outras edições. “Pelo quan-
titativo de ligações que a coordena-
ção vem recebendo de municípios 
interessados, cerca de 140 equipes 
deverão se inscrever. E o importan-
te é que o interesse está partido de 
todas as regiões do Estado”, frisou.

Para o ex-atleta José Marco, 
atualmente secretário executi-
vo de Esporte e Lazer, a Copa 
Paraíba é motivo de elogio por 

inúmeros fatores que não neces-
sariamente estão ligados ao es-
porte. “Os pais e professores elo-
giaram muito a ideia de realizar 
essa competição com garotos até 
15 anos pelo fator de contribuir 
na educação e formação do ci-
dadão, bem como incentivar boa 
conduta”, disse.

Marcos Lira, coordenador do 
time de Sumé, no Cariri paraiba-
no, se mostrou empolgado para o 
início da 3º edição da Copa. “Aqui 
no Cariri os desportistas não vêem 
a hora de começar essa Copa. Já 
garanto que cidades que não par-
ticiparam das outras estarão nes-
te ano”, destacou Lira.

Sejel define o início da competição para abril
COPA PARAÍBA SUB-15

Modalidade incluída em Jogos Olímpicos

A paraibana Rossana 
Marques, técnica da Sele-
ção Brasileira Feminina de 
Handebol Beach (Handebol 
de Areia), comemorou bas-
tante a decisão tomada re-
centemente pelo Conselho 
da Federação Internacional 
de Handebol em colocar a 
modalidade esportiva na 
próxima edição dos Jogos 
Olímpicos da Juventude, 
que ocorrerá em 2018, na 
cidade de Buenos Aires, na 
Argentina. “Se trata de uma 
oportunidade ímpar para 
que possamos, a partir de 

agora, trabalhar melhor 
nossa categoria de base”, 
disse ela.

A decisão de integrar o 
esporte nos Jogos Olímpicos 
da Juventude ocorreu du-
rante a disputa do Campeo-
nato Mundial Masculino, na 
semana passada, em Doha, 
no Qatar. A modalidade irá 
substituir a versão indoor e 
para todos que fazem o han-
debol de areia no Brasil, se 
trata de um grande passo 
para que a modalidade es-
portiva faça parte dos Jogos 
Olímpicos no futuro. 

“Para o país, esta mo-
dalidade é vista como gran-
de esperança de medalha,-

já que na categoria adulta, 
tanto masculino, quanto fe-
minino, é o maior campeão 
mundial”, afirmou Rossana 
Marques, que reside em João 
Pessoa e que, por diversas 
vezes, conseguiu trazer as 
duas seleções para treinar 
na Paraíba. “Podemos dizer 
que o nosso Litoral é propí-
cio para os treinamentos, di-
ferente de outras regiões do 
país”, garantiu ela.

Antônio Guerra, trei-
nador da seleção masculina 
tem pensamento idêntico 
ao de Rossana Marques, em 
relação a participação deste 
esporte nos Jogos Olímpi-
cos da Juventude, em 2018. 

"Não poderia ter nada me-
lhor para o handebol de 
areia. No Brasil, já temos 
uma cultura forte da prática 
da modalidade em escolas, 
com destaque para alguns 
Estados como o Rio Grande 
do Norte. 

Isso não acontece em 
lugar nenhum do Mundo. 
As crianças começam dire-
tamente na praia, em vez de 
migrar da quadra como é o 
mais comum. O melhor ago-
ra, seria a inclusão do espor-
te nos Jogos Escolares, por-
que aí teríamos um processo 
natural de competições. A 
modalidade seria alastrada 
ainda mais”, alegou.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O handebol de praia segue am alta na Paraíba com competições de alto nível e os melhores jogadores do Brasil
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Novos campos para reformas
DIVERSOS BAIRROS
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Curtas

Camilo faz melhor 
volta na Stock Car

Torneio de Verão 
de Hipismo em SP

Saltadores treinam 
para Grand Prix

Marcha Atlética 
Mirim em Blumenau

BrASileiro de TriATHlon nA PArAÍBA

Thiago Camilo foi o piloto mais 
rápido dos testes coletivos da Stock Car, 
realizados ao longo do último final de 
semana no Autódromo Internacional de 
Curitiba, em Pinhais (PR). O piloto, que 
defenderá a Ipiranga-RCM, completou 
62 voltas e liderou dois dos três treinos, 
conseguindo em sua melhor volta 
1min18s530.

Dando sequência ao badalado 
Torneio de Verão, após a 1ª Etapa 
entre 18 a 22 de fevereiro, o Clube 
Hípico de Santo Amaro (SP) recebe 
a 2ª Etapa do Concurso Nacional de 
Saltos 2, de 25 deste mês a  1 de 
março. O prazo para as inscrições 
definitivas da 2ª Etapa do evento se 
encerram hoje.

Como uma das bases formadoras 
importantes de atletas na marcha atlética 
em todo o país, a cidade catarinense de 
Blumenau, que será sede da 27ª edição 
da Copa Brasil Caixa da modalidade, nos 
dias 7 e 8 de março, organizará provas 
exibições na categoria mirim (até 15 
anos) masculina e feminina, além das 
oficiais (menores, juvenis e adultos) nas 
duas categorias.

A s inscrições para a disputa do Campeonato Brasileiro de Triathlon, previsto para acontecer no próximo dia 7 de março, em João 
Pessoa, na Paraíba, estão encerradas, pois foi atingido o limite máximo de 250 atletas. Na verdade foram registradas 300 

inscrições. Limite máximo que pode ser comportado. As informações foram divulgadas ontem no site da Confederação Brasileira 
de Triathlon, com base em dados apresentados por Márcio Córdula, presidente da Federação Paraibana de Triathlon. A competição 
na Paraíba abre o calendário 2015 da confederação e, na ocasião, estarão presentes os principais triatletas do país, alguns deles 
conhecidos internacionalmente  representando o Brasil.

Alguns dos principais saltadores 
do Brasil não terão direito a folia este ano, 
já que estão em ritmo de treino intenso. 
No fim de semana seguinte ao Carnaval, 
o trio formado pelos brasilienses Hugo 
Parisi e César Castro, e pelo paraense Ian 
Matos compete de 20 a 22 de fevereiro 
na abertura do circuito de Grand Prix de 
Saltos Ornamentais da FINA 2015, em 
Rostock, na Alemanha.

Segundo Tempo 
será ampliado

Por orientação da Presidência 
da República, o ministro do Esporte, 
George Hilton, se reuniu na última 
terça-feira com o ministro da Defesa, 
Jacques Wagner, para fortalecer a 
parceria firmada entre as duas pastas 
por meio do Segundo Tempo/Forças no 
Esporte (Profesp). A meta é ampliar o 
programa, que atualmente beneficia 
15 mil estudantes, para 20 mil em 
2016 e 30 mil em 2018. Além dos 
dois ministros, o encontro contou 
com a participação de Carlos Geraldo 
Santana, que será nomeado nos próxi-
mos dias como secretário Nacional de 
Esporte Educacional, Lazer e Inclusão 
Social. O Segundo Tempo oferece, nas 
Organizações Militares (OMs), ativida-
des esportivas, no contraturno esco-
lar, a crianças e jovens em situação de 
risco social, prioritariamente da rede 
pública, por meio da mesma proposta 
pedagógica de capacitação e acompa-
nhamento do programa padrão.

O secretário Municipal de 
Juventude, Esporte e Recrea-
ção, Edmilson Ferreira, disse 
na noite da última terça-feira, 
no conjunto Funcionários II, 
em João Pessoa, que vai aguar-
dar o retorno do prefeito Lu-
ciano Cartaxo, pois o mesmo se 
encontra de licença do cargo, 
no sentido de despachar com 
ele sobre a possibilidade de 
reformas em diversos outros 
campos de futebol existentes 
na capital. Dentre as priorida-
des, ele citou o campo “Batis-
tão”, localizado naquele núcleo 
habitacional, e que, há vários 
anos, vem atendendo as comu-
nidades do Esplanada, Ernani 
Sátyro, Costa e Silva, Grotão e o 
próprio Funcionários II, III e IV.

O pronunciamento do se-
cretário foi durante a segunda 
reunião de organização da 4ª 
Copa João Pessoa de Futebol 
Masculino Sub-20, cuja aber-
tura está programada para o 
dia 1º de março. “Sabemos das 
necessidades dos desportis-
tas destes bairros, no que diz 
respeito à praça esportiva. O 
campo Batista carece mesmo 
de melhorias. Está nos planos 
da Secretaria Municipal de Es-
portes. Vamos aguardar a re-
tomada dos trabalhos por par-
te do prefeito Luciano Cartaxo 
para que seja incluída em pro-
cesso de licitação as reformas”, 
afirmou Edmilson Ferreira.

Perante representantes 
de nove equipes disputantes 
da Copa, cujos clubes perten-
cem a diversos bairros da cida-
de, o secretário Municipal de 
Esportes garantiu o apoio ao 
evento. “Já tenho conhecimen-
to da seriedade desta com-
petição. A Secretaria está de 
portas abertas para ajudar no 
que for possível. Com certeza 
marcaremos nossa presença 
em mais um evento esporti-
vo deste bairro”, alegou. A 4ª 
Copa João Pessoa de Futebol 
Masculino Sub-20 terá dura-
ção de quatro meses. Entre as 
equipes participantes estão 
Kashima e Kadosh (Cristo), 
Parayba (Núcleo de Itabaiana
-PB), Catuense (Funcionários 
II), Independente (Bairro das 
Indústrias), dentre outros.

Marcos Lima 
marcosauniao@gmail.com

Álvaro e Vitor 
ficam fora do 
Bolsa Pódio do 
Governo Federal

A dupla paraibana do 
vôlei de praia, Álvaro Filho e 
Vitor Felipe, ficou de fora da 
Bolsa Pódio do Ministério do 
Esporte, que reduziu de 15 
para 12 o número de con-
templados. Os vencedores 
da sétima etapa do Circuito 
Brasileiro, que ocorreu no 
último domingo, na Praia do 
Cabo Branco, em João Pes-
soa, não conseguiram um ín-
dice técnico e uma somatória 
para fazer parte da relação.

Mesmo com a pontua-
ção que Álvaro obteve (1.990 
pontos), que o colocaram 
como quinto pontuador, 
além de Vitor (1.230 ), os 
garotos da Paraíba ficaram 
de fora da lista. Contudo, 
os nomes que ficaram fora 
poderão entrar na próxima 
chamada, que ocorrerá no 
período de 20 de fevereiro e 
23 de março. 

De acordo com informa-
ções do Ministério do Espor-
te, “inúmeros critérios técni-
cos sobre o desempenho dos 
atletas são avaliados para a 
renovação da Bolsa Pódio”.  
A posição no ranking mun-
dial é apenas um deles. Ou-
tro critério é a regra de cada 
modalidade para a seleção 
aos Jogos Rio 2016. No caso 
específico do vôlei de praia, 
apenas duas duplas femini-
nas e duas duplas masculi-
nas poderão disputar meda-
lhas olímpicas em 2016. 

O programa Bolsa Pódio 
é uma importante ação den-
tro do Plano Brasil Medalhas 
para dar apoio à preparação 
de atletas com chance de me-
dalhas no próximo ano. Para 
tanto, leva-se em considera-
ção mais os resultados mun-
diais do que os continentais, 
regionais ou nacionais. 

Os dois atletas, que estão 
em João Pessoa, não se posi-
cionaram sobre o corte efe-
tuado pelo Ministério do Es-
porte. Eles seguem treinando 
para uma série de competi-
ção que participarão no de-
correr da temporada 2015, 
com destaques para circuitos 
mundiais, sul-americanos e 
circuitos brasileiros.

a Associação dos Caminhantes e 
Corredores de Ruas da Paraíba (As-
corpa) está inscrevendo somente até 
o próximo sábado, interessados em 
participar da 1ª Etapa do Circuito 
de Rua (masculino e feminino), que 
acontecerá no próximo domingo, às 
7h,  com saída prevista do Hospital 
Universitário, próximo à Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB). 
Os interessados podem confirmar 
presença, através do telefone 8830 
6501, ou na sede da associação, no 
3º andar do Edifício Altamira, loca-
lizada na Rua Miguel Couto, nº 302, 
no Centro. 

Apenas os sócios da Ascorpa 
terão direito a competir, onde pa-
garão uma taxa de R$ 15,00, com 
um percurso de 5 km. Os três pri-
meiros colocados (ambos os sexos) 
receberão premiações em dinhei-
ro, enquanto que todos os parti-
cipantes terão direito a medalhas. 
De acordo com o presidente da As-
corpa, Glaydson Francisco, a procu-
ra vem sendo bastante prestigiada 
pelos associados que prometem 
reunir um número maior que na 
temporada passada, que chegou a 
mais de 300 atletas. 

Ele frisou que não deixem 

Circuito de rua em João Pessoa
INSCRIÇÕES ABERTAS

para fazer a inscrição de última 
hora para que não aconteça impre-
vistos. “Uma forma de garantir an-
tecipadamente o direito de partici-
par da disputa e não deixar para a 
última hora. Espero que possamos 
reunir um grande número de só-
cios e realizar o primeiro desafio da 
temporada”, frisou. Por outro lado, 
a Consultoria Esportiva da Ascorpa 
retornou as atividades no Busto de 
Tamandaré. São treinamentos nas 
quintas-feiras, às 19h, e sábados, 
às 16h, para pessoas de ambos os 

sexos e idades, além de atletas que 
desejam participar de competições. 

De acordo com o professor e en-
carregado, Normando José, um mo-
mento de cuidar do corpo e mente 
no ambiente espetacular e um clima 
do mar que valoriza ainda mais os 
exercícios. Os interessados podem ob-
ter maiores informações na sede da 
Ascorpa. “Estamos à disposição das 
pessoas para cuidar do corpo e pre-
parar o atleta para as disputas que 
deseja participar. Vale a pena conferir 
e cuidar da saúde”, frisou Normando.

A reunião ocorreu no bairro do Funcionários II com a presença do secretário Municipal de Esportes, Edmilson Ferreira

O primeiro circuito de rua é destinado exclusivamente aos atletas da Ascorpa

FoTo: Marcos lima

FoToS: divulgação

Secretário de Esportes 
aguarda prefeito para 
mostrar reivindicações



Campinense lidera na Paraíba
CLUBES MAIS VALIOSOS DO BRASIL

O Campinense, campeão da Copa do Nordeste de 2013, aparece em posição de destaque nos Estados. Já o Campeonato Paraibano não está bem valorizado

O São Paulo aparece como o clube mais valioso do Brasil e tem no Estado o Campeonato que vale quase um bilhão de reais

FOTO: CBF/Divulgação
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Pesquisa ainda mostra 
os campeonatos mais
rentáveis do país

46milhões
de reais é o preço de mer-
cado do São Paulo, o clube 
mais valioso do futebol 
brasileiro. Depois vêm 
Atlético Mineiro com 
R$ 40,2 milhões e Flamen-
go com R$ 35,4 milhões.

Uma pesquisa da Plu-
ri Consultoria revela que o 
Campinense é o clube atu-
almente mais valioso do fu-
tebol paraibano. A Raposa 
tem um valor médio hoje 
de cerca de 4,2 milhões de 
reais. De acordo com os 
números da pesquisa, que 
levou em conta os anos de 
2012, 2013, 2014 e 2015, o 
clube mais valioso do país 
é São Paulo, com o preço 
de 46 milhões de reais, se-
guido do Atlético Mineiro 
com 40,2 milhões de reais e 
o Flamengo, com um preço 
médio de 35,4 milhões de 
reais.

Na mesma pesquisa, 
a Pluri avaliou o preço de 
mercado dos campeonatos 
estaduais e chegou a con-
clusão que no eixo Rio-São 
Paulo o valor está caindo, 
enquanto que em Minas, 
Sul e Nordeste está cres-
cendo, mas a hegemonia 
ainda continua com paulis-
tas e cariocas. A Pluri levou 
em conta exclusivamente a 
somatória do valor de mer-
cado dos elencos inscritos 
nas competições, não in-
cluindo portanto o valor da 
marca, ou qualquer outro 
tipo de ativo físico tangí-
vel, ou direitos a receber de 
qualquer outra natureza. 

Os números da pesqui-
sa revelam que o Campeo-
nato Paraibano, composto 
por 10 clubes, vale 42,4 
milhões de reais. O valor 
coloca a competição na 
19ª colocação entre todos 
os campeonatos estaduais 
do país. Entre os Estados 
nordestinos, a Paraíba 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

ocupa a 6ª posição, per-
dendo pela sequência para 
Bahia, Pernambuco, Ce-
ará, Rio Grande do Norte 
e Alagoas. O campeonato 
mais valioso é o paulista, 
com 20 clubes, que somam 
955,7 milhões de reais, 
seguido do carioca, com  
16 clubes, valendo 580,8 
milhões de reais e Minas 

Gerais, com 16 clubes, que 
somam 494,9 milhões de 
reais. A surpresa ficou por 
conta da Copa do Nordes-
te, que está na quarta co-
locação, com um valor de 
464,8 milhões de reais.

Para chegar ao valor de 
mercado de cada jogador, 
a Pluri Consultoria adotou 
um software próprio, cuja 

metodologia utiliza instru-
mentos estatísticos e eco-
nométricos, considerando 
77 critérios de avaliação 
divididos em 18 ítens: ida-
de, fundamentos, qualida-
de técnica e encantamento, 
capacidade de definição 
de jogo, aspectos táticos, 
força e condicionamento 
físico, disciplina e espírito 

de equipe, condição clíni-
ca, titularidade, posição em 
que joga, nível de campeo-
natos que atua, experiência 
internacional, convocações 
para a seleção, conquistas, 
capacidade de retorno de 
marketing, potencial de va-
lorização, capacidade de 
adaptação e demanda atual 
de mercado.

955milhões
é quanto vale o Campeonato 
Paulista, o mais rentável do 
país. O da Paraíba ocupa a 19a 
posição e com um valor de 
apenas R$ 42,4 milhões, a sexta 
posição entre os Estados 
nordestinos.

580milhões
de reais vale o Campeonato 
Carioca, o segundo mais valio-
so do país. Outra competição 
regional e que aparece bem 
na pesquisa é a Copa do Nor-
deste, o quarto do país, com 
um valor de R$ 464,8 milhões.

Vasco tem retorno 
do volante Guiñazú

Futebol conhece 
sedes na Rio-2016

Fluminense joga 
contra o Boa Vista

A rápida recuperação e a presença 
do volante Guiñazú na partida contra o 
Macaé, hoje às 19h30 (horário de Brasília), 
contra o Macaé, em São Januário, rendeu 
elogios dos companheiros. O goleiro Martin 
Silva, por exemplo, exaltou a importância 
e o profissionalismo do companheiro, 
que se recuperou de uma artroscopia no 
joelho esquerdo em pouco mais de duas 
semanas.

“É um jogador muito importante, 
dentro e fora de campo, pela sua liderança 
e pelo profissionalismo.” - disse o goleiro 
vascaíno.

As cidades-sede do torneio 
de futebol das Olimpíadas do Rio de 
Janeiro, em 2016, serão reveladas hoje 
às 11h (Horário de Brasília) pelo Comitê 
Organizador do evento, no auditório da 
CBF, no Rio de Janeiro, com as presenças 
do presidente do Comitê Rio 2016, Carlos 
Arthur Nuzman, e do mandatário da 
entidade que regula o futebol no Brasil, 
José Maria Marin. Até o momento, não foi 
definido um número exato de quantos 
municípios receberão o futebol, além do 
Rio de Janeiro. 

A escalação do Fluminense contra 
o Boavista ainda não foi confirmada 
pelo técnico Cristóvão Borges, mas o 
treinador indicou que deve começar 
com Robert entre os titulares às 17h 
de hoje, em Bacaxá, pela quarta rodada 
do Campeonato Carioca. Ele e Marlone 
treinaram como titulares ontem. Eles 
devem ocupar as vagas que eram de 
Vinicius e Wagner, este último em 
recuperação de uma lesão.

FOTO: Reprodução/Internet

Curtas
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Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$292,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008060
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$456,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005368
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.750,93
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 - 006303
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007310
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI ME
CPF/CNPJ: 014216838/0002-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.846,24
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007987
Responsavel.: WAVE SERVICE
CPF/CNPJ: 014988010/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$226,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005355
Responsavel.: ZARA MONTEIRO MAIA
CPF/CNPJ: 989788292-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 66,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007026

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,  12/02/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: BARATINHO SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ: 013539165/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$952,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008778
Responsavel.: JOSE EVERALDO ALVES MONTE-
NEGRO DE A
CPF/CNPJ: 132298184-15
Titulo: CHEQUER$1.000,00
Apresentante: FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA
Protocolo: 2015 - 007519
Responsavel.: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 010967904-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$275,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008007
Responsavel.: L & N ARQUITETURA E ENGENHARIA 
LTDA
CPF/CNPJ: 018948917/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007054
Responsavel.: RAIMUNDO DE FREITAS CARNEIRO
CPF/CNPJ: 012287015/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$405,15
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008848
Responsavel.: ROBERTA CLAUDIA AMARAL OLI-
VEIRA ME
CPF/CNPJ: 019451410/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$481,56
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 - 008239
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$222,63
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008058
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,51
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008059

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

Protocolo: 2015 - 008961
Responsavel.: GUILHERME DILORENZO
CPF/CNPJ: 109105654-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$313,96
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008960
Responsavel.: ISOLAR MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS PAR
CPF/CNPJ: 002834416/0001-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.143,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008910
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ: 017259746/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$694,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008420
Responsavel.: J M CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 004159853/0001-21
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.227,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008924
Responsavel.: JOSE FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 132477195-04
Titulo: CHEQUER$1.000,00
Apresentante: CHARLES EDUARDO SOARES DE 
OLIVEIRA
 
Protocolo: 2015 - 008079
Responsavel.: JOSE FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 132477195-04
Titulo: CHEQUER$1.000,00
Apresentante: CHARLES EDUARDO SOARES DE 
OLIVEIRA
 
Protocolo: 2015 - 008081
Responsavel.: JOSE FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 132477195-04
Titulo: CHEQUER$1.000,00
Apresentante: CHARLES EDUARDO SOARES DE 
OLIVEIRA
 
Protocolo: 2015 - 008080
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FE
CPF/CNPJ: 954093604-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$613,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008020
Responsavel.: JOAO LOPES FERNANDES
CPF/CNPJ: 015466878/0001-94
Titulo: CHEQUER$310,00
Apresentante: EMANNUEL PEREIRA PONTES
 
Protocolo: 2015 - 007021
Responsavel.: LEONARDO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ: 104689394-74
Titulo: DUP PRES SER IN  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008354
Responsavel.: MANUEL VELLOSO BORGES DE 
MELO
CPF/CNPJ: 008661764-89
Titulo: DUP PRES SER IN  R$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008099
Responsavel.: MARCIA MARIA DOS SANTOS REGES
CPF/CNPJ: 767737874-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$393,24
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008502
Responsavel.: MONTEC MONTAGEM E CONS-
TRUCAO -
CPF/CNPJ: 011966675/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$118,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008025
Responsavel.: MARIA MADALENA DOS SANTOS 
SILVA - M
CPF/CNPJ: 012354406/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$144,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007885
Responsavel.: PSICONEURO - CLINICA DE AVA-
LIACAO
CPF/CNPJ: 006859751/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$479,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008478
Responsavel.: PRIMEIRA PELE CONFECCOES 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 041226101/0001-62
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.227,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008915
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 011991797/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.764,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008454
Responsavel.: R M REFEICOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 070122098/0001-35
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.168,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008914
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 009243105/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$199,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008317
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
A p r e s e n t a n t e :  H S B C  B A N K  B R A -
SIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007831
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$209,64
A p r e s e n t a n t e :  H S B C  B A N K  B R A -
SIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007830
Responsavel.: VIDAL & VIDAL LTDA
CPF/CNPJ: 003834106/0001-89
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.237,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008922
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 011127137/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.024,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008505

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,  12/02/2015
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.: ANTONIO MARCOS ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 509186724-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$185,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008089
Responsavel.: ATAVAREJO ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 013161664/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.324,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007936
Responsavel.: ADILSON CRISTIANO MENDONCA DA
CPF/CNPJ: 019283759/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008298
Responsavel.: ARCELINO E CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ: 011589533/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007933
Responsavel.: CONST. GABARITO LTDAC
CPF/CNPJ: 041222829/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008014
Responsavel.: COMERCIAL PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$12.088,56
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008889
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA 
LTDA
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.450,44
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008247
Responsavel.: CENTRAL DE RONDAS DE JOAO 
PESSOA
CPF/CNPJ: 002974659/0001-74
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.133,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 008930
Responsavel.: CHIARA CABRAL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 072596404-99
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$263,52
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008708
Responsavel.: CHIRLEIDE COSTA BARROSO
CPF/CNPJ: 013009027/0001-97
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$155,50
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008975
Responsavel.: DEBORA FERNANDES
CPF/CNPJ: 054519204-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$510,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 007271
Responsavel.: DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 058010654-31
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$136,38
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008627
Responsavel.: EDJON JOSE VICENTE FERREIRA
CPF/CNPJ: 080376214-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$136,38
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008636
Responsavel.: ELIS REGINA CALIXTO FRAZAO
CPF/CNPJ: 805424174-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$135,86
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009032
Responsavel.: ESTEFAN PESSOA DE MOURA
CPF/CNPJ: 104373754-55
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$154,02
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008998
Responsavel.: EDVANIO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 009812674-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$124,34
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008942
Responsavel.: EDJON JOSE VICENTE FERREIRA
CPF/CNPJ: 080376214-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$130,92
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008635
Responsavel.: EDMILSON MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ: 144141124-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$124,34
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008625
Responsavel.: ERIKA RAQUIELE MAIA MOREIRA
CPF/CNPJ: 019552906/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$833,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008428
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 206155664-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$130,92
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008560
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 248948854-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$131,51
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009046
Responsavel.: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA 
FILHO
CPF/CNPJ: 101226074-73
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$137,04
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009045
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.091,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008301
Responsavel.: GUILHERME DILORENZO
CPF/CNPJ: 109105654-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$325,88
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM 
Q INDL
 JOAO PESSOAPB

AGRO MERCANTIL URTIGA S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30

AVISO AOS ACIONISTAS
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa: AGRO MERCANTIL URTIGA 

S/A – AMUSA, para a reunião da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às: 10:00 horas 
do dia 27/02/2015, na sede da companhia, situada à Fazenda Urtigas, S/N – Zona Rural – Santa 
Terezinha – PB – CEP 58.700-000. Com a finalidade de eleição da diretoria. Santa Terezinha – PB, 
30 de janeiro de 2015.  José Afonso Gayoso Filho, Diretor.

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO COM A DENOMINAÇÃO 
“ BAIRRO DAS NAÇÕES “ – EM PATOS - PARAIBA. 

DOUTOR FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO, Titular do Serviço Registral de Imóveis da Comarca 
de Patos, Estado da Paraiba, na forma de lei, etc. 

T O R N O P Ú B L I C O, para o conhecimento de todos os interessados, a quem notícia deste 
tiver, que na forma dos artigos 18 e 19, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, foram 
depositados neste Ofício, pela CARLOS A FRAGOSO MACHADO COSTA EIRELI - EPP, inscrita 
no CNPJ/MF sob número 11.867.932/0001-52, com sede na Avenida Antônio de Góes, sob n° 72, 
Apartamento 0101, bairro do Pina, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, representada por 
seu sócio e diretore o Sr. CARLOS ALBERTO FRAGOSO MACHADO COSTA, brasileiro, divorcia-
do, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob número 4.940.567-SSP-PE, inscrito no 
CPF/MF sob número 801.690.824-15, residente e domiciliado sito na Rua Severino Soares, s/nº, 
no Condomínio Vilas do Lago Residence Privê, na Quadra 07, Lote número 11, no Bairro Jardim 
Guanabara, nesta cidade de Patos-PB, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial 
da Paraiba, protocolo nº 13/043426-4, em 04.07.2013, cuja cópia fica arquivada em meu Serviço 
Registral de Imóveis, o MEMORIAL DESCRITIVO, planta e demais documentos relativos ao IMÓ-
VEL, referente a UMA ( 01 ) GLEBA DE TERRA denominada JUÁ DOCE – destinada para fins de 
projeto imobiliário, com as seguintes técnicas abaixo descriminadas: sem nenhuma benfeitoria, com 
uma área de total de cento e noventa e quatro mil, trezentos e doze e setenta metros quadrados ( 
194.312,70 m² ), ou seja 19,43127 há. ( dezenove hectares vírgula quarente e três ares e cento e 
vinte e sete centíares ), confrontando-se: Norte: com a CM Empreendimentos Imobiliários Ltda Área 
Remanescente do Sítio Juá Doce, Matrícula 47.544; ao Sul: com o Loteamento Jardim Bela Vista; 
ao Leste: com Francisco Torres de Morais; e ao Oeste: com a Rua Projetada Loteamento Bairro 
dos Estados. – encontra-se no PERÍMETRO URBANO desta cidade de Patos, Estado da Paraíba, 
devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de Patos-PB., no IPTU ( Imposto Territorial Urbano 
) com inscrição sob o nº 53.015.316.0002.0.000. –, conforme matricula nº 47.595, deste Serviço 
Registral de Imóveis – Carlos Trigueiro - , desta Comarca de Patos, Estado da Paraíba, com uma 
área a ser LOTEADA é de 194.312,70m², correspondente a 100%, assim distribuída: Área dos Lo-
tes - 130.967,378m² - correspondente a 67,40% - Área das Ruas - 34.198,417m² - correspondente 
a 17,60% - Área de Equipamento Publico - 9.715,635m² - correspondente a 5,00% - Área Verde 
19.431,270m² - correspondente a 10,00% - Total de Lotes Comerciais 690 - Total de Quadras 21, 
cujo LOTEAMENTO passsou a denominar-se: “ BAIRRO DAS NAÇÕES “, hoje no perímetro urbano 
da Cidade de Patos, Estado da Paraiba, devidamente cadastrada no Imposto Predial Territorial Ur-
bano – IPTU – sob numero 53.015.316.0002.0.000, com seus limites já definidos conforme citados 
acima, a proprietária CARLOS A FRAGOSO MACHADO COSTA 

EIRELI - EPP, requereu o registro do “ LOTEAMENTO BAIRRO DAS NAÇÕES “, com a devida 
autorização da SUDEMA, conforme Certidão de Licença de Instalação nº 4600/2014, datada de 
11 de Dezembro de 2014, com vencimento para 04 de Setembro de 2015, Alvará de Implantação, 
processo sob n° 3.337/2014 – Alvará nº 003 – Implantação/2014, datado de 21 de agosto de 2014, 
com vencimento para seis ( 06 ) meses, e estando hoje, totalmente no perimentro urbano, desta 
cidade de Patos-PB., certidão fornecida pela Prefeitura de Patos-PB., o sistema viário, é constituido 
de vias perimetrais e vias locais. - A sua concepção teve como base fundamental, a integração 
do LOTEAMENTO “BAIRRO DAS NAÇÕES “, localizado na Avenida P-4 do Destrito Industrial, no 
Bairro Jardim Magnolia, nesta cidade de Patos-PB., por rodovia local e regional, através do acesso 
a saida de Patos a Cajazeiras-PB., e demais cidades da região. As impugnações de quem se julgar 
prejudicado quanto ao dominio do referido terreno, deverão ser apresentados dentro de quinze 
(15) dias, a contar da data da terceira e última publicação do presente EDITAL, no órgão Oficial do 
Estado, uma vez e, ás duas ultimas em JORNAL de grande circulação do Estado. Findo o prazo 
deste e não havendo impugnação será feito o registro, os documentos ä disposição dos interessados 
neste Serviço Registral de Imóveis, durante as horas regularmentares, sito á Rua Peregrino Filho, 
sob nº 130, Centro, nesta cidade de Patos-PB. – O LOTEAMENTO em referência, foi aprovado 
pela Prefeitura Municipal de Patos-PB., em 06 de Agosto de 2014, devidamente assinado por Maria 
Virginia Gomes Koerner Pereira – Engenheira da Prefeitura, Manoel Dantas Monteiro – Diretor de 
Divisão de Fiscalização e, Maria Assunção de Lucena Trindade Martins - Secretaria da SEINFRA 
- Decorrido o prazo de quinze (15) dias, da última publicação, não havendo nenhuma contestação, 
por parte de quem quer que seja interessados, será o LOTEAMENTO legalmente registrado, não 
cabendo qualquer recurso. - Dado e passado nesta cidade de PATOS(PB), 06 DE FEVEREIRO 
DE 2015. Eu,_________________________; O Oficial do Serviço Registral desta Comarca de 
Patos-PB., a subscrevi e digitei, dou fé. (FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO).

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO A ACIONISTAS

EMPRESA: TAMOYO FRIGORIFICOS REUNIDOS S.A.
CNPJ: 09.259.441/0001-87
Ficam convidados os senhores Acionistas a participarem da Assembleia Geral Ordinária e 

extraordinária, a realizar-se em 04/03/2015, às10:00 (dez) horas, no endereço Rua Projetada S/N 
- Lote 06/07/08/09 no bairro de Conde na cidade de Conde (PB) - CEP 58.322.000, afim de tratar 
dos seguintes assuntos:

(a) Discutir e deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras e Balanço referente 
ao exercício findo em 31/12/2014;

(b) Contratação de empresa especializada para levantar o quadro acionário atualizado da 
companhia;

(c) Atualizar os dados cadastrais da empresa e Diretores;
(d) Aprovar a solicitação de registro simplificado da companhia,remissão de Débitos e cancela-

mento do registro solicitado junto à CVM;
(e) Contratação de empresa especializada para formulação do “EditalOPA”  (oferta pública de 

ações) com a finalidade de solicitar o cancelamento de empresa incentivada junto à CVM;
(f) Solicitação junto ao BNB (FINOR) da posição acionária atual da companhia;
(g) Aprovar a dispensa do Laudo de Avaliação de Ações da companhia;
(h) Aprovar o pedido de prorrogação do prazo junto a CVM para cumprimento de exigências 

formuladas no decurso do processo administrativo de Remissão de Débitos;
(i) Aprovar a opção de, após a conclusão do processo de baixa de Cia Incentivada junto a 

CVM, promover ou não a transformação da companhia em S/A de Capital Fechado ou Sociedade 
Empresarial Limitada;

(j) Aprovar a nomeação e autorizar, se necessário, a contratação da instituição financeira  inter-
mediadora (Instituição Intermediária);

(k) Definir o preço a ser ofertado por ação, bem como a forma de pagamento e a origem dos 
recursos; 

(l) Autorizar a administração da Companhia a realizar tudo quanto for necessário ao cumprimento 
das deliberações aprovadas, bem como a publicação do fato relevante, sobre envio de minuta do 
instrumento de oferta pública à CVM  e o Edital de OPA.

Camalaú (PB),06 de fevereirode 2015.
MARIA LUISA LEITE CAVALCANTI DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00020/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de materiais para manutenção 

de bens imóveis destinados as atividades da secretaria de obras do município. Data e Local: 27 
de Fevereiro de 2015 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de fórmulas e suplementos 
alimentares, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 27/02/2015. Horário: 14:00. Local: Sala 
da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos 
horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 11 de fevereiro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de arroz e peixe, 
destinado a doação através da Secretaria de Ação Social. Data: 02/03/2015. Horário: 09:00. Local: 
Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, 
nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 11 de fevereiro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de pneus 
diversos, destinadosas diversas secretarias da administração. Data: 02/03/2015. Horário: 14:00. Local: 
Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, 
nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 11 de fevereiro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO EM FREQUÊNCIA MODULAR PARA TRANS-
MISSÃO E VEICULAÇÃO DE ATOS, SERVIÇOS, ORIENTAÇÕES E PROGRAMA RADIOFÔNICO 
DENTRO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:09:00 (hora local) do 
dia 26/02/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, edital disponível www.cuite.pb.gov.br ou solicitado no e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 11 de fevereiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015
Objeto:LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:10:30 (hora local) do 
dia 26/02/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, edital disponível www.cuite.pb.gov.br ou solicitado no e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 11 de fevereiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 001/2015
Proc. Administrativo nº 017/2015
OBJETO:AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER OS VEICULOS PROPRIOS, LO-

CADOS E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, NO EXERCÍCIO DE 2015.
ABERTURA: 25/02/2015, às: 08:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 11 de fevereiro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 002/2015
Proc. Administrativo nº 021/2015
OBJETO:AQUISIÇÃO DE PÃES, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2015.
ABERTURA: 25/02/2015, às: 09:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 11 de fevereiro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 003/2015
Proc. Administrativo nº 018/2015
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2015.
ABERTURA: 25/02/2015, às: 10:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 11 de fevereiro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 004/2015
Proc. Administrativo nº 019/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2015.
ABERTURA: 25/02/2015, às: 14:00 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 11 de fevereiro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB
AVISO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL.

O MUNICÍPIO DE NOVA PIANCÓ, estado da Paraíba, através da Secretaria de Educação e setor 
de Licitações, localizada na Praça Salviano Leite, 10-A, 1º Andar – Centro nesta cidade de Piancó, 
atendendo a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, realiza chamada pública, no 
dia 25/02/2015, às 16h, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atender os alunos matri-
culados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Piancó/PB.

Piancó, 11 de fevereiro de 2015.
SHEILA DE SÁ LEITE FERREIRA DE LACERDA

Secretária de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 005/2015
Proc. Administrativo nº 022/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, 

NO EXERCÍCIO DE 2015.
ABERTURA: 27/02/2015, às: 08:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 11 de fevereiro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 006/2015
Proc. Administrativo nº 015/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER OS VEICULOS PROPRIOS, LOCADOS E A 

DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, NO EXERCÍCIO DE 2015.
ABERTURA: 27/02/2015, às: 10:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 11 de fevereiro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 007/2015
Proc. Administrativo nº 029/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRE-

TARIAS, NO EXERCÍCIO DE 2015.
ABERTURA: 27/02/2015, às: 14:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 11 de fevereiro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 008/2015
Proc. Administrativo nº 020/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, 

NO EXERCÍCIO DE 2015.
ABERTURA: 27/02/2015, às: 15:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 11 de fevereiro de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento de fardamento, para os alunos e manipuladores de alimentos do Sistema 
Municipal de Ensino. 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, 11 de Fevereiro de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

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

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2014
OBJETO: Contratação de empresa para terraplanagem e pavimentação das ruas: Ruas: Travessa 

Bernardino da Silva, Joaquim Serafim Formiga, C, H, Santa Madalena, I, J, L, M, Simão Bandeira e 
N no Município de São João do Rio do Peixe

LICITANTES HABILITADOS:
- AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
- CEDRO ENGENHARIA LTDA.
- CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA.
- DB CONSTRUÇÕES e SSERVIÇOS LTDA.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME.
- NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.
- PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERV LTDA.
- TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.
- VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- AJS PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME.
- CALADO E BESERRA CONSTRUÇÕES.
- COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME.
- CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.
- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA.
- CONSTRUTORA SÃO JOSÉ.
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME.
- CRV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- CSL Construções Serviços Lavras LTDA.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
- F.J COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME.
- JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
- JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO.
- MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
- PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELLI EPP.
- RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
- RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- SÃO BENTO CONSTRUÇÕES.
- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
- SETA CONSTRUÇÕES LTDA.
- WELOX - CONST. CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 29/12/2014, 
às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do 
Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 18 de Dezembro de 2014

FRANCISCO BEZERRA DUTRA - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS  - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material permanente, desti-

nados a atender as necessidades de diversas secretarias do município de Patos-PB.
ABERTURA: 26/02/2015 ás 09h00min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal Martins 

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

Patos – PB, em 11 de fevereiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 10 de Fevereiro de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE KIT’S NATALI-
DADES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 06 de Fevereiro de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

23 - Centro - Duas Estradas – que o Pregão Presencial nº 00005/2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos – não 
perecíveis - , destinados à Merenda Escolar, realizado dia 11/02/2015 as 09:00 horas, foi SUS-
PENSO para a análise das PROPOSTAS  e será realizada uma NOVA REUNIÃO, marcada para o 
dia 26/02/2015 as 09:00, com o objetivo de dar continuidade a FASE DE LANCES VERBAIS. Os 
proponentes que deixaram seus envelopes – proposta e habilitação-  e os que  realizaram os cre-
denciamentos  e assinaram a Ata da Primeira Reunião, devem comparecer  a Sala de Reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação, na data e horário expostos acima. Fundamentação 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.
E-mail: duasestradascomissaolicitacao@gmail.com

Duas Estradas - PB, 12 de Fevereiro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE EDITAL – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS-PB, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna ciente aos interessados, que será realizada, emsessão pública, chamamento de inte-
ressados PARA APRESENTAR PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA  AGRICUL-
TURA FAMILIAR EDO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA DE FORMA COMPLEMENTAR 
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAENO MUNICÍPIO DE 
VIEIRÓPOLIS/PB, a ser realizada no dia 02/03/2015, as 09:00h. Os interessados poderão obter o 
Edital na sala da CPL, na Rua AntonioMoreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 11 de Fevereiro de 2015
VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física 
ou Jurídica para locação de veículos destinados ao transporte escolar deste Município, conforme 
especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: 
natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 10 de fevereiro de 2015.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA -

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

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

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 08:00 horas do dia 
27 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Con-
tratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada de Alimentos não perecíveis, Material 
de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município. recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3387-1066. Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 11 de Fevereiro de 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial 

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

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2014
OBJETO: Contratação de empresa para terraplanagem e pavimentação das ruas: Ruas: Travessa 

Bernardino da Silva, Joaquim Serafim Formiga, C, H, Santa Madalena, I, J, L, M, Simão Bandeira e 
N no Município de São João do Rio do Peixe.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME - Valor: R$ 450.088,36.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 29 de Dezembro de 2014

PABLO RAMIREZ PIRES DE MELO- Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem 

pelo presente CONVOCAR a empresa CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA, cadastrada no 
CNPJ  nº 09.127.069/0001-55, para assinatura do contrato no prazo de até cinco dias úteis. O  não 
comparecimento implicará nas sanções cabíveis.  

Aguiar-PB,  10  de Fevereiro de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO INEX. Nº 001/2015
O Presidente da Câmara de Parari/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve homologar 

o resultado da Inexigibilidade nº 001/2015, objetivando a Prestar o serviço na Área Contábil, Área 
de Gestão, Área de Pessoal e Previdência., para contratação direta da pessoa física: João Cesar 
Almeida da Silva,  CPF nº 708.253.194-04. Valor a ser pago: R$ 30.000,00. Publique-se e cumpra-se. 

Parari/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Diogenes Correia Silva 
Presidente da Câmara

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO INEX. Nº 002/2015
O Presidente da Câmara de Parari/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve homologar o 

resultado da Inexigibilidade nº 002/2015, objetivando a Prestar o serviço na assessoria e consultoria 
jurídica. para contratação direta da pessoa física: João José Maciel Alves,  CPF nº 082.526.604-10. 
Valor a ser pago: R$ 30.000,00. Publique-se e cumpra-se. 

Parari/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Diogenes Correia Silva 
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Assessoria Jurídica da Câmara de 

Parari/PB, exarada todas às fls. Da Inexigibilidade nº 001/2015, para a contratação direta: João Cesar 
Almeida da Silva, CPF nº 708.253.194-04, com o valor total de R$ 30.000,00. Direito a: Prestar o 
serviço na Área Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal e Previdência, da Câmara. Publique-se 
e cumpra-se. 

Parari/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Diogenes Correia Silva
Presidente da Câmara

 TERMO DE RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Assessoria Jurídica da Câmara de 

Parari/PB, exarada todas às fls. da Inexigibilidade nº 002/2015, para a contratação direta: João José 
Maciel Alves, CPF nº 082.526.604-10, com  o valor total de R$ 30.000,00. Direito a: Prestar o serviço 
na assessoria e consultoria jurídica da Câmara. Publique-se e cumpra-se. 

Parari/PB, 02 de fevereiro de 2015.
Diogenes Correia Silva 
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Presidente João Pessoa, 108 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustível. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (83) 3277-1076.

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

Presidente João Pessoa, 108 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Sistemas de 
Contabilidade Pública e Tesouraria. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3277-1076.
Pirpirituba - PB, 09 de Fevereiro de 2015.

ADRIANO DE MELO FERREIRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

MODIFICAÇÃO
(EDITAL)

PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2015-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM; torna público para conhecimento dos interessados 

e em respeito ao Princípio da seleção da proposta mais vantajosa, RESOLVER modificar o item 02 do 
anexo I do edital em epígrafe.ONDE SE LER; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 PASSAGEIROSLEIA-
-SE:CAPACIDADE MÍNIMA PARA 04 PASSAGEIROS. Com o ajuste, a reunião de abertura dos 
envelopes que aconteceria as 15:00do dia 25/02/2015 acontecerá as 10:00 do dia 27/02/2015.
Maiores informações no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, localizado na Rua Gov. 
Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-Pb, ou através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 11 de Fevereirode 2015
Rafael Rodrigues do Nascimento

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015
OBJETIVO contratação de uma empresa para colocar a disposição de todas as secretarias deste 

município, através de meios digitais de transmissão de informações via radio, seus serviços de acesso 
e o uso pela contratante dos serviços acesso a rede municipal internet em LINK DEDICADO para todos 
os endereços relacionados no anexo I deste edital que possui computadores que serão interligados a 
internet conforme termo de referencia anexo I do edital. A reunião dia 25 de Fevereiro de 2015,08:30 
na sala da CPL, informação  no endereço Rua Manoel Marques nº 33, centro.

Malta - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
OBJETIVO Aquisição de material medico hospitalar e odontológico, e laboratorial destinado as 

atividades da secretaria de saúde  do município conforme termo de referencia anexo I do edital. A 
reunião dia 25 de Fevereiro de 2015,10:00 na sala da CPL, informação  no endereço Rua Manoel 
Marques nº 33, centro.Malta - PB, 11 de Fevereiro de 2015.

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.015/2015
O objeto da presente licitação consiste na Contratação de serviços de consultas  especializados  

em diversas áreas  de saúde no município para atender o usuários do SUS no município de Malta
ABERTURA 25 de Fevereiro de 2015   as 14:30 horas
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB,  de 07:00 

as 13:00,
 Malta, 11 de Fevereiro de 2015.

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015

Aquisição parcelada de óculos de grau, incluindo lentes e armação destinada à secretaria de Ação 
Social para as pessoas carentes deste município, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência Anexo I deste Edital.

 ABERTURA 25 de Fevereiro de 2015   as 15:20 horas
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB,  de 07:00 

as 13:00,
 Malta, 11 de Fevereiro de 2015.

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO  Nº 02 /2015
OBJETIVO Credenciamento de veículos tipo utilitário  com motorista destinado ao transporte de 

estudantes  da zona rural e  estradas de difícil acesso a cargo da secretaria de educação, discrimi-
nados e quantificados nos ANEXOS deste edital. Devendo atender a normas do CTB e CONTRAN,e 
lei 8.666/93.

ABERTURA: 27 de fevereiro de 2015  as 09:00 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da 

Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.Maturéia, 
PB  11 de Fevereiro de 2015

Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 20.470/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.064/2014
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E SOLUÇÕES ORAIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do 

Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão 
Setorial de Licitação ADJUDICO e HOMOLOGO o procedimento em favor das empresas: ELFA 
MEDICAMENTOS LTDA, sob o CNPJ nº 09.053.134/0001-45, itens 24 e 85, no valor total de R$ 
17.100,00; e PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, sob 
o CNPJ nº 01.722.296/0001-17, itens 01, 02, 03, 05, 08, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 38, 42, 49, 52, 56, 
57, 58, 59, 60, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 80, 82, 83, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 101, 102 e 
104, no valor total de R$ 67.969,60, perfazendo o valor global de R$ 85.069,60 (oitenta e cinco mil, 
sessenta e nove reais e sessenta centavos), classificadas pelo critério do menor preço por item, com 
base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto nº 
3.555/2000, e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em conseqüência, ficam convocadas as 
proponentes para assinaturas das Atas de Registro de Preços, nos termos do Art. 64, caput, da Lei 
nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 
81 deste mesmo diploma legal. Declaro desertos os itens 32, 33, 36, 61, 67, 89 e 99; e fracassados 
os itens 11, 15, 21, 25, 30, 34, 39, 50, 53, 54, 63, 64, 75 e 81 por apresentarem propostas acima da 
cotação de mercado, igualmente os itens 04, 09, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 41, 
43, 44, 45, 47, 48, 51, 55, 62, 71, 76, 78, 79, 87, 91, 94, 96, 98, 100, 103 e 105 por inabilitação das 
empresas vencedoras, bem como, os itens 06, 07, 40, 46 e 84 por não aceitação de revalidação da 
proposta pela empresa arrematante.

João Pessoa, 09 de Fevereiro de 2015 
Mônica Rocha Rodrigues Alves

Secretária de Saúde do Município 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015
AVISO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, através da SECRETARIA DE HABITAÇÃO – 

SEHAB, por intermédio da Comissão Especial para Chamamento Público, convoca empresas do ramo 
da construção civil, com comprovada capacidade técnica, que manifestem interesse na apresentação 
de propostas para a construção de 64 (sessenta e quatro) Unidades Habitacionais, junto a institui-
ções financeiras oficiais federais, neste caso, Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Brasil S/A, 
destinadas a famílias com renda bruta mensal de 03 (três) a 06 (seis) salários mínimos, no âmbito 
do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, no Loteamento Jardim Atlântico – II, município de 
CABEDELO-PB, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e, com base 
na Lei Municipal nº 1731/2014.

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 16 DE MARÇO DE 2015, ÁS 08:00h.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RETIRADA DO EDITAL: O Edital em sua versão com-

pleta, contendo os respectivos anexos, informações, condições para participação e esclarecimentos 
necessários estará disponível em www.cabedelo.pb.gov.br ou na sede da Secretaria de Habitação 
– SEHAB, situada na Praça Getúlio Vargas, nº 49, Centro, Cabedelo-PB, no horário de 08 às 12h 
e das 14h às 18h.

Cabedelo, 12 de Fevereiro de 2015.
LÍVIA CLÁUDIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Presidente da Comissão Especial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Fornecimento de refeições para os funcionários da prefeitura neste município de forma 

avulsa nas cidades de Uiraúna – PB e Cajazeiras - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00017/2015 - 11.02.15 - CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA ME - R$ 25.500,00
CT Nº 00018/2015 - 11.02.15 - ROGÉRIO LOPES BARBOSA - R$ 14.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33003/2015-SEPLAN
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa como contratante, e SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
como contratada.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS NA CIDADE 
DE JOÃO PESSOA – PB.

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 33025/2014.
VALOR: R$ 322.832,00 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais).
DOTAÇÃO:  Classificação Funcional: 08.108.15.451.5365.1280
        Elemento de Despesa: 3.3.90.39;
        Fonte de Recursos: 00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 09 de fevereiro de 2015.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.
Zennedy Bezerra

Secretário Municipal de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com o Processo  Pregão 
Presencial nº  00003/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ – CPF Nº 301.403.404-59
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física  para os serviços de engenharia como: 

elaboração de projeto básico, boletim de medição, acompanhamento de obras inclusive de con-
vênios, contratos de repasse (caixa econômica federal), elaboração de planilhas orçamentária, 
termo recebimento de obra parcial e definitivo e fiscalização em geral de toda e qualquer obra 
realizada no município.

VALOR MENSAL DE R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
VALOR GLOBAL DE R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 11 de Fevereiro  de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Processo o Pregão 
Presencial  nº  00004/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME, CNPJ Nº 10.954.450/0001-77
OBJETO: Serviços técnico especializados na elaboração e acompanhamentos de projetos 

técnicos do município de Ibiara-PB.     
VALOR MENSAL DE: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 11 de Fevereiro de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis 

(gasolina comum, óleo diesel S10, etanol e lubrificantes destinados ao abastecimento da frota de 
veículos oficiais e/ou locados às diversas Secretarias Municipais, bem como GPL em botijões de 
13 kg para cantinas escolares e de outras secretarias do Município, durante o exercício de 2015

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02010.04.122.1001.2002 - 02030.04.122.1003.2005 
- 02050.12.361.1006.2013 - 02050.12.361.2002.2015 - 02050.12.361.2002.2016 
- 02050.12.361.2002.2017 - 02050.12.365.2004.2019 - - 02070.15.122.1007.2034 
02070.15.452.2010.2036 -  02070.26.782.2009.2035 -  02080.20.122.1008.2038 
- 02080.20.605.2012.2041 - 02090.08.122.1009.2042 - 02110.10.301.2007.2024 
- 02110.10.301.2007.2025 - 02110.10.302.2019.2066 - 02110.10.304.2007.2032 - 
02120.08.243.2017.2043 02120.08.244.2016.2045 - 02130.13.392.2006.2065 -: até o final do 
exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
de Lagoa de Roça e:

CT Nº 00007/2015 - 02.02.15 - Fernando Antonio de Brito Lira - Posto Polo - R$ 415.600,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de acessos à internet de banda 

larga. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebast ião de Lagoa de 

Roça: 02010.04.122.1001.2002; 02030.04.122.1003.2005; 02040.04.122.1005.2007; 
02050.12.361.1006.2013;  02070.15.122.1007.2034;  02080.20.122.1008.2038; 
02090.08.122.1009.2042;  02110.10.301.2007.2024;  02110.10.301.2007.2059; 
02110.10.302.2007.2056;  02110.10.302.2007.2063;  02110.10.302.2019.2066; 
02120.08.243.2017.2043; 02120.08.243.2017.2044; 02130.13.392.2006.2065,

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00006/2015 - 02.02.15 - DATACONNECTION 
PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME - R$ 97.200,00 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Combustíveis (etanol, gasolina, óleo diesel) graxas e lubrificantes para 
abastecimento da frota municipal de Triunfo-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02.020 - SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

02.030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 02.050 - SEC 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.060 - SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO02.070 
- SEC DE AÇÃO SOCIAL 02.080 - SEC DE TURISMO 02.090 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 02.100 - SEC DE CULTURA 000009 3390.39 99 000 - Outros serviços de terceiros - 
pessoa jurídica 000006 3390.30 99 000 - Material de consumo

VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00004/2015 - 10.02.15 - POSTO DE COMBUSTÍVEL MANGUEIRA LTDA - EPP - R$ 

800.300,00 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015
A CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as dis-

posições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 15:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015, processo licitatório na modalidade 
de TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação dos 
serviços de assessoria contábil para informação mensais da GFIP, para RAIS, DIRF DCTF e 
acompanhamento da regularidade da Câmara junto aos Órgãos Fiscalizadores; e contratação para 
Digitalização de todas as despesas da Câmara do ano de 2015 e locação de sistema de busca de 
documentos digitalizados. O Edital e anexos para a presente TOMADA DE PREÇO poderão ser 
obtidos no horário das 8:00 às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede 
desta Prefeitura Municipal de Curral Velho, situada na Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro 
de Curral velho – PB.

Curral Velho, 12  Fevereiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

ESTA MATERIA SAIU NO DIARIO DO DIA 10/02/2015
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015
A CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as dispo-

sições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar que 
fará realizar às 16:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015, processo licitatório na modalidade de 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa 
destinada aos serviços de locação de Softwares para Gestão Pública do Município de Curral Velho-
-PB. O Edital e anexos para a presente TOMADA DE PREÇO poderão ser obtidos no horário das 
8:00 às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura Municipal 
de Curral Velho, situada na Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB.

Curral Velho, 12  Fevereiro de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL
Publicado no Diário Oficial e Jornal A União dia 10 / 02 / 2015

Republicado por incorreção.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

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

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais odontológicos para suprir 
as necessidades do programa de Saúde Bucal nos PSF`S  no Município de Uiraúna-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Uirauna - PB, 11 de Fevereiro de 2015
LUCIMARIO QUEIROGA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCO-
LARES E CAMISETAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 11 de Fevereiro de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 13:30 horas do dia 02 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS PARA OBRAS 
CONVENIADAS ENTRE O GOVERNO FEDERAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no 
horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 
1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 11 de Fevereiro de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

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

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para Reforma da Creche Albertina Diniz da Silva. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 10 de Fevereiro de 2015

LUIZ SOARES DE ANDRADE
Presidente da Comissão



27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG E GLP 45 KG, 

BEM COMO ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00002/2015.

DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e 
CT Nº 00044/2015 - 09.02.15 - ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO - R$ 55.000,00 E CT 
Nº 00045/2015 - 09.02.15 - REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 149.250,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2014. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e CT Nº 00028/2015 - 03.02.15 - ALEXANDRO 
SANTOS DA SILVA - EPP - R$ 105.260,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-

sencial nº 00004/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e CT Nº 00029/2015 - 03.02.15 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES - R$ 502.292,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-

cial nº 00005/2015. DOTAÇÃO: Orçamento 2015: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e CT Nº 00030/2015 - 03.02.15 - FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO - R$ 
62.700,00; CT Nº 00031/2015 - 03.02.15 - FRANKLIN TORRES COSTA - R$ 19.700,00 E CT Nº 
00032/2015 - 03.02.15 - IMPERIAL PÃES E MASSAS LTDA - R$ 20.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00006/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS / 
FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e CT Nº 00033/2015 - 03.02.15 - HC PEÇAS S/A - R$ 178.906,00 
E CT Nº 00034/2015 - 03.02.15 - PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 89.600,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS A FROTA VEÍCULAR DO 

MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2015 - RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e CT Nº 00046/2015 - 09.02.15 - 
PNEUMAX LTDA - R$ 92.795,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REMANUFATURA (RECARGA) DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSO-

RAS DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e CT Nº 
00035/2015 - 03.02.15 - FM - INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 42.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Verduras e Hortaliça destinados à Merenda Escolar - Esperança/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: 
RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: 2 (dois) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e CT Nº 00043/2015 - 09.02.15 - JOSE ATAIDE DOS SANTOS 
FILHO - ME - R$ 25.130,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00010/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios(Recursos Ordinários). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e CT Nº 00036/2015 - 05.02.15 - MARCOS PRODUÇÕES LTDA - R$ 125.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS EM PÓ E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA 

CRIANÇAS COM CARÊNCIAS NUTRICIONAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00012/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e CT Nº 00037/2015 - 05.02.15 - COM. VARE. DE PROD. NUTRI. E CUID. MÉD. HOS-
PITALARES LTDA ME - R$ 29.145,00; CT Nº 00038/2015 - 05.02.15 - NELFARMA COMERCIO DE 
PRODUTOS QUIMICOS LTDA - R$ 10.405,00 E CT Nº 00039/2015 - 05.02.15 - TECNOCENTER 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 35.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
CARGAS DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG E GLP 45 KG, BEM COMO ÁGUA MINERAL, SEM 
GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO - R$ 55.000,00; REVENDEDORA DE GÁS 
DO BRASIL LTDA - R$ 149.250,00.

Esperança - PB, 09 de Fevereiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
OXIGÊNIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - R$ 105.260,00.

Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 502.292,00.

Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO - R$ 62.700,00; FRANKLIN TORRES COSTA - R$ 
19.700,00; IMPERIAL PÃES E MASSAS LTDA - R$ 20.600,00.

Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HC PEÇAS S/A - R$ 178.906,00; PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 89.600,00.

Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: SERVIÇOS DE 
RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS A FROTA VEÍCULAR DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX LTDA - R$ 92.795,00.

Esperança - PB, 03 de Fevereiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de carnes, frangos, peixes, ovos e frios diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - R$ 392.300,00; JOSE DE LUCENA 
DA SILVA ME - R$ 263.500,00.

Sapé - PB, 10 de Fevereiro de 2015
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO

Secretário 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: REMANUFATURA (RECAR-
GA) DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FM - INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 42.000,00.

Esperança - PB, 03 de Fevereiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA 

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Aquisição de 
Verduras e Hortaliça destinados à Merenda Escolar - Esperança/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO - ME - R$ 25.130,00.

Esperança - PB, 09 de Fevereiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
TRIO ELÉTRICO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARCOS 
PRODUÇÕES LTDA - R$ 125.000,00.

Esperança - PB, 05 de Fevereiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
FÓRMULAS INFANTIS EM PÓ E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS COM CARÊN-
CIAS NUTRICIONAIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COM. 
VARE. DE PROD. NUTRI. E CUID. MÉD. HOSPITALARES LTDA ME - R$ 29.145,00; NELFARMA 
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - R$ 10.405,00; TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 35.400,00.

Esperança - PB, 05 de Fevereiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de carnes, frangos, peixes, ovos e frios diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
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 00006/2015 - 10.02.15 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - R$ 392.300,00
CT Nº 00007/2015 - 10.02.15 - JOSE DE LUCENA DA SILVA ME - R$ 263.500,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento do Pregão Presencial Pregão nº 0002/2015 que 

objetiva: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos, destinados a manutenção das 
diversas Secretarias deste Município. Motivo: razões de interesse público. 

Informações: no horário das 08h00min às 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com Fagundes - PB, 10 de Fevereiro de 2015

IDEL MACIEL DE SOUSA CABRALTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:00 horas do dia 04 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Espe-
ciais, destinados ao setor de OPM - Órtese e Prótese Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 11 de Fevereiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Órtese, 
Prótese e Materiais Especiais, destinados ao setor de OPM - Prótese endoesquelética transfemural. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 11 de Fevereiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de um veículo automotor tipo passa/
automóvel - minivan. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 
as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 11 de Fevereiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00006/2015, com o seu objeto a contratação de empresa 
para locação de estrutura para a realização das festividades carnavalesca do município de Ibiara, 
no dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2015.  Com o licitante classificado, em todas as fases deste 
certame, a empresa ANTÔNIO AECIO DA SILVA-MEI, CNPJ Nº 14.177/0001-59, vencedora com 
o valor global de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos).

Ibiara - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00007/2015 com o seu objeto Locação de veículos 
destinados a Secretaria da Fazenda e Secretaria de Saúde, conforme especificação do edital. 
Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame: ITEM 01 o Sr. Francisco Fagner 
Ramalho Marinho, portador do CPF nº 038.616.114-30, valor mensal de R$ 7.600,00 (sete mil e 
seiscentos reais) e valor global de R$ 83.600,00 (oitenta mil e seiscentos reais); ITEM 02 o Sr. 
Mac´Don Madeiro Rodrigues, portadora do CPF nº 047.317.674-23, valor mensal de R$ 8.000,00 
(oito mil reais) e valor  global de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

Ibiara - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº IN-001/2015

Contratante: Câmara de Parari/PB. Contratada: João Cesar Almeida da Silva CPF nº 708.253.194-
04. Objeto: Prestar o serviço na Área Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal e Previdência. 
Valor contratado: R$ 30.000,00. Fonte de recurso: Recurso próprio (Ordinário). Vigência: 01 (um) 
ano. Dotação orçamentária: QDD/2015. Data do contrato: 05 de fevereiro de 2015. Partes assinan-
tes: Diogenes Correia Silva (Presidente da Câmara) e João Cesar Almeida da Silva (Contratado).

Parari/PB, 05 de fevereiro de 2015.
Diogenes Correia Silva - Presidente da Câmara

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº IN-002/2015
Contratante: Câmara de Parari/PB. Contratada: João Cesar Almeida da Silva CPF nº 708.253.194-

04. Objeto: Prestar o serviço na assessoria e consultoria jurídica. Valor contratado: R$ 30.000,00. 
Fonte de recurso: Recurso próprio (Ordinário). Vigência: 01 (um) ano. Dotação orçamentária: 
QDD/2015. Data do contrato: 05 de fevereiro de 2015. Partes assinantes: Diogenes Correia Silva 
(Presidente da Câmara) e João Cesar Almeida da Silva (Contratado).

Parari/PB, 05 de fevereiro de 2015.
Diogenes Correia Silva - Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Instalação para Construção da Quadra Poliesportiva do Centro de Referência Ylton Veloso Filho, 
no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Construção da Quadra Poliesportiva do Centro de Referência Ylton Veloso Filho, no 
Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

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 Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA DO 
MUNICÍPIO DE RIACHÃO - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: riachao.
licitacao@hotmail.com.

Riachão - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

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

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 16:00 horas do dia 02 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, 
ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 
FROTA VEICULAR PRÓPRIA E LOCADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3639-1002. Email: riachao.licitacao@hotmail.com.

Riachão - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS CESTAS BASICAS PELO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES 

(ALMOÇO E-JANTAR) E SINDICALIZAÇÃO.
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO 

IMOBILIARIO DE JOÃO PESSOA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.249.236/0001-30, com sede nesta 
cidade, na Rua CruzCordeiro, Nº 75, bairro Varadouro, através de sua Diretoria, devidamente re-
presentada pelo Sr. JOSÉ LAURENTINO DA SILVA (Presidente). CONVOCAM através do presente 
edital, todos os representantes e colaboradores das seguintes empresas; ECOMCONSTRUÇÕES 
LTDA, CNPJ: 10.745.917/0001-79localizada na Rua Cônego Matias Freire N: 14 SL- 07,TORRE, 
CEP58040-130- João Pessoa-PB;BSV CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 11.673.812/0001-14, 
localizada na Av. Cônego Matias Freire N:14 SL.-01, TORRE, CEP: 58040-130- João Pessoa-PB, 
HORIZONTEINCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 16.675.984/0001-40, localizada 
Rua Dep. Odon Bezerra, 184, Sala 316,Tambiá/ CEP: 58020-500 JOÃO PESSOA – PB, e VIESTRE 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.331.172/0001-27, localizada na Rua Cônego Matias Freire N: 14 
SL- 10,TORRE, CEP58040-130- João Pessoa-PB, para Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada nasobras: VIENA RESIDENCERua: Dr. Profº Álvaro de Carvalho N:245 – Tambauzinho- 
João Pessoa /PB;, CENTRO COMERCIAL DE BAYEUXna Av. Liberdade, S/N Bayeux, MONTE 
CARLORESIDENCERua Pastor Firmino, esquina com a Av. Capitão Francisco Moura, s/n, Jardim 
13 de Maio., e RESIDENCIAL MONTE KORAB na Rua Padre Pinto S/N Expedicionários- João 
Pessoa;em seus respectivos endereços, no dia 19 de Fevereiro de 2015 (Quinta feira), das 
07h00minàs 09h00min, com a seguinte ordens do dia:

• Apreciação e Aprovação para a substituição das cestas básicas pelo fornecimento das refeições 
(almoço e Jantar) e a adesão automática de todos os funcionários junto ao sindicato da classe, com 
a presença de todos os colaboradores dos canteiros citados.

João Pessoa, 11 de Fevereiro de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PNEUS E CÂMARAS DE AR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 
13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Ines - PB, 12 de Fevereiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
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 08:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação de serviços 
de transporte de pessoas doentes deste Município. 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: licitação@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 11 de Fevereiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Secretaria 
de Administração e Secretaria de Infraestrutura deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Ines - PB, 11 de Fevereiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2014, que objetiva: Con-
tratação de empresa para terraplanagem e pavimentação das ruas: Ruas: Travessa Bernardino da 
Silva, Joaquim Serafim Formiga, C, H, Santa Madalena, I, J, L, M, Simão Bandeira e N no Município 
de São João do Rio do Peixe.

HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LORENA & 
ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME - R$ 450.088,36.

São João Rio do Peixe - PB, 11 de Fevereiro de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição de Combustíveis 
(etanol, gasolina, óleo diesel) graxas e lubrificantes para abastecimento da frota municipal de Triunfo-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTÍVEL 
MANGUEIRA LTDA - EPP - R$ 800.300,00.

Triunfo - PB, 10 de Fevereiro de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Fornecimento de refeições 
para os funcionários da prefeitura neste município de forma avulsa nas cidades de Uiraúna – PB e  
Cajazeiras - PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CHURRAS-
CARIA BOI NA BRASA LTDA ME - R$ 25.500,00; ROGÉRIO LOPES BARBOSA - R$ 14.250,00.

Poço Dantas - PB, 11 de Fevereiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2014

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PILAR, Estado da Paraíba, usando de suas 
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal de nº 10.520/02 e subsidia-
riamente com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o Processo 
Licitatório na modalidade PREGÃO tipo PRESENCIAL de nº 00005/2015, em favor da Empresa 
E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES & CONSULTORIA LTDA – ME CNPJ 
09.196.974/0001-67, com o valor de R$ 20.900,00

(Vinte mil e novecentos reais).
PILAR –PB em, 11 de fevereiro de 2015

VIRGINIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2014
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PILAR, Estado da Paraíba, usando de suas 

atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal de nº 10.520/02 e subsidia-
riamente com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o Processo 
Licitatório na modalidade PREGÃO tipo PRESENCIAL de nº 00006/2015, em favor da empresa 
E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES & CONSULTORIA LTDA – ME CNPJ 
09.196.974/0001-67, com o valor de R$ 5.500,00 

(Cinco mil e quinhentos reais).
PILAR –PB em, 11 de fevereiro de 2015

VIRGINIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00002/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar e dos programas sociais no Município de Ingá, no 
dia 04/03/2015 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 
160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 03/03/2015.

Ingá(PB), 11 de fevereiro de 2015.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N N.º 002/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de diversas 
Secretarias do Município de Ingá, no Município de Ingá, no dia 04/03/2015 às 9:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 27/02/2015.

Ingá(PB), 11 de fevereiro de 2015.
OSMAR DE SOUSA MONTEIRO

PRESIDENTE DA CPL

MAX WILLIAN SANTOS FELIX – torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = PUBLICIDADE VOLANTE COMERCIAL 
E SERVIÇOS = VEICULO: MINI TRIO FORD F4000 – PLACAS: MMU 8162/PB – POTENCIA: 3000 
WATTS = PERCURSO: EM TODO ESTADO DA PARAÍBA. Processo: 2015-000732/TEC/LO-9401.

LBC HOTEIS LTDA – ME – CNPJ Nº 21.806.357/0001-31, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – COM M.R.S 
REFERENTE Nº 2014-000204 = PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HOTELARIA. Processo 2015-
000727/TEC/LO-9398.

CONSORCIO BACIA DO SÃO FRANCISCO – CNPJ/CPF Nº 18.612.405/0002-27, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 290/2015 em João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Fabri-
cação de pré-moldados de concreto para atender as obras de implantação do Canal de Integração 
do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Na(o) – LOTEAMENTO 
MARINGÁ Município:  MONTEIRO – UF: PB. Processo: 2014-003873/TEC/AA-2291.

RV CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA – CNPJ Nº 09.468.405/0001-23, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
PRÉVIA = EDF. MULTIFAMILIAR COM 32 APTS = AC: 2.519,80M² = IT: 580 MIL = NE: 05 = L/ATV: 
RUA JOSÉ MENEZES CAVALCANTI, S/N – QD. 97 – LT. 74 – PORTAL DO SOL – JOÃO PESSOA 
– PB. Processo: 2015-000586/TEC/LP-2354.

FCK ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 00.125.632/0001-81, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 35 UNDS = IT: 800MIL = AC: 2896,04 = NE: 04 = L/ATV: RUA OSIRIS DE 
BELLI, QD 042, LT 266 – CABO BRANCO – JP/PB. Processo: 2015-000477/TEC/LO-9326.

MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA (POSTO BONZÃO) – torna público que requereu junto a SUDEMA, 
Renovação da LO para a atividade Comércio Varejista de Combustíveis na Rua José Leal Nº 120 
Limeira Picui – PB – através do Proc. Nº 2014-007815.

POSTO VITÓRIA COMERCIO E DIDSTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 
CNPJ/MF 04.207.371/0001-08, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Operação nº 1709/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.002/2015
PROCESSO N.º 2958/2014/SEINFRA
PROCESSO Nº 2014/121238
OBJETO: Contratação de uma empresa Especializada para a Implantação de um Projeto de 

Gestão de Demandas, desde a sua origem até a sua finalização contendo: 
a) Call Center com fornecimento de Softwares, PA’s (Postos de Atendimento) e material de apoio 

(Equipe de Apoio e Retaguarda);
b) Pessoal devidamente treinado e qualificado para recebimento, via Call Center das demandas 

direcionadas a SEINFRA;
c) Pessoal devidamente treinado e qualificado para Gestão das demandas às equipes sob a 

responsabilidade da SEINFRA;
d) Cadastrar todo o sistema de Iluminação Pública da Cidade de João Pessoa.

ABERTURA: Dia 05/03/2015 – HORÁRIO: 09 horas
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA, 

através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 655, torna público para 
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93,  
decreto nº 3.555/00, Lei Complementar 123/2006,  que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão 
Presencial. A sessão pública será realizada na Sala da Comissão Setorial de Licitação situada a Ave-
nida Rio Grande do Sul, nº 721, Bairro dos Estados. FONTE DE RECURSOS: 00 – Recursos Próprios. 

As empresas ainda não cadastradas deverão requerer seu cadastramento junto à unidade de ca-
dastramento da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA da  Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB 
até o terceiro dia útil anterior a data de abertura da presente Licitação na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. 

SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
A Cópia do Edital pode ser adquirida mediante a entrega de um CD-ROOM/ e ou DVD no 

horário das 14 H às 17:30 H. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.
João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015

Teresa Cristina Teles de Holanda
Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 005/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de produtos de panificação. Data de 
abertura: 25/02/2015 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, 11 de fevereiro de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 006/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços para aquisição de 
material de limpeza. Data de abertura: 25/02/2015 às 10h00min (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, 11 de fevereiro de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015 
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
007/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços gráficos. Data de abertura: 
25/02/2015 às 12h30min (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, 11 de fevereiro de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N016/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

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 02/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de locação de stander e tenda, destinado a Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP/FUNDAGRO, 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 - 15-00057-6
João Pessoa, 11 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N372/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

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 02/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de locação de ônibus, micro ônibus e veiculo tipo 
VAN, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, 
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 - 15-00058-4
João Pessoa, 11 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N019/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica 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 03/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES/NAF, 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 - 15-00056-7
João Pessoa, 11 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

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N382/2014

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, a 2ª chamada da licitação na modalidade pregão presencial, Conforme Parágrafo único, 
ART.6º do Decreto do Estado da Paraíba nº 32.056/11. na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 02/03/2014 às 09h para:

Contratação de serviços de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva 
com reposição de peças, destinado ao Complexo de Saúde de Cruz das Armas - SES, 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 - 15-00032-6
João pessoa, 11 de fevereiro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR 
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO 

                               De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento da 
Tomada de Preços n° 00002/2015, para locação de veículos, e ADJUDICO o seu objeto à empresa e pessoas físicas, conforme 
quadro abaixo:  
 

ITEM TRAJETO 
LICITANTE VENCEDOR 

CPF/CNPJ 

VALOR 
MENSAL/GLOBAL 

DA PROPOSTA 

01 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AVE MARIA PARA 
SEDE DO MUNICÍPIO / TURNO TARDE - DISTÂNCIA 18 KM - 
01 VIAGEM/DIA. 

JOSÉ GOMES NETO 
068.612.964-49 

1.800,00 
19.800,00 

02 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR 
P/CIDADE DE PIANCÓ - DISTÂNCIA 39 KM - 01 VIAGEM/DIA.  

IRAN ALVES DE SOUZA 
027.213.344-25 

3.000,00 
33.300,00 

03 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA DE SÃO 
PEDRO PARA SEDE DO MUNICÍPIO / TURNO TARDE  - 
DISTÂNCIA 22 KM - 01 VIAGEM POR DIA. 

FRANCISCA REGINA DE 
LACERDA 

027.782.724-88 

1.430,00 
15.730,00 

04 
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LANCHA I, II e 
III PARA SEDE DO MUNICÍPIO / TURNO TARDE – DISTÂNCIA 
22 KM -  01 VIAGEM POR DIA. 

JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO 
687.520.914-49 

1.320,00 
14.5200,00 

05 
TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE AGUIAR 
PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS – 01 VIAGEM POR DIA DE 
SEGUNDA A SEXTA FEIRA – DISTÂNCIA 100 KM.  

NÃO COMPARECEU NENHUM 
INTERESSADO  

06 
TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA 
ESCOLA ISOLADA DO SÍTIO SERRA DE SÃO PEDRO (veículo 
motocicleta) – DISTÂNCIA 20 KM – 01 VIAGEM DIA. 

CICERO SOARES DE LACERDA 
071.496.914-12 

530,00 
5.830,00 

07 
TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA 
ESCOLA ISOLADA DO SÍTIO LANCHA III (veículo motocicleta) - 
DISTÂNCIA 20 KM – 01 VIAGEM POR DIA. 

MARINHA ENEDINA 
025.271.994-88 

 
560,00 

6.170,00 

08 
LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BÁSICO, MOTOR A PARTIR DE 
1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF DA 
ZONA RURAL.   

TIAGO DE LACERDA 
105.182.064-24 

1.500,00 
16.500,00 

09 

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM POTÊNCIA A PARTIR DE 
1.0, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, FLEX,  A PARTIR 
DO ANO/MODELO 2014,  PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  

LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA 
TEREZINHA EIRELI ME 

17.161.157/0001-00 

2.250,00 
24.750,00 

10 

LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS COM POTÊNCIA A PARTIR DE 
1.0, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, FLEX, A PARTIR 
DO ANO/MODELO 2014,  PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE 

LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA 
TEREZINHA EIRELI ME 

17.161.157/0001-00 

4.500,00 
49.500,00 

11 

LOCAÇÃO DE UM  VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE 
DUPLA, TRAÇÃO 4x4, MOVIDO A DIESEL, MOTOR COM 
POTÊNCIA A PARTIR DE 2.8, 4 PORTAS, COM AR 
CONDICIONADO,  A PARTIR DO ANO/MODELO  2014,  PARA 
FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE.  

LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA 
TEREZINHA EIRELI ME 

17.161.157/0001-00 

6.300,00 
69.300,00 

12 

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE 
MOVIDO A DIESEL, PARA OS SERVIÇOS DE COLETA E 
RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA, PARA 
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  

DAMIÃO JOSIAS 
029.758.244-59 

 

5.950,00 
65.450,00 

13 
LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE A PARTIR 
DE 3.000 KG, A PARTIR DO ANO/MODELO 1997, PARA FICAR 
A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

JOÃO ALVES NETO 
020.334.464-25 

2.600,00 
28.600,00 

14 

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, COM 
POTENCIA A PARTIR DE 87 CV, A PARTIR DE 16 LUGARES, 
BASICO, DIESEL, A PARTIR DO ANO 1999, PARA O 
TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA 
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES NA CIDADE DE 
PATOS, POR PASSAGEM. (100 PASSAGENS) POR MêS.  

IRAN ALVES DE SOUSA 
027.213.344-25 

4.000,00 
44.000,00 

15 

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE 
PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO 
DE CONSULTAS, EXAMES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, 
SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, POR VIAGEM. 

DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA 
798.478.464-71 

5.500,00 
60.500,00 

16 

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE 
PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA  REALIZAÇÃO DE 
CONSULTAS, EXAMES NAS CIDADES DE PIANCÓ E 
ITAPORANGA, POR PASSAGEM (70 PASSAGENS), POR MÊS. 

GERALDO SOARES DE LACERDA 
162.064.444-49 

1.050,00 
11.550,00 

17 

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE 
PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA  REALIZAÇÃO DE 
CONSULTAS, EXAMES NA CIDADE DE  JOÃO PESSOA, POR 
PASSAGEM, (20 PASSAGENS) POR MÊS. 

NÃO COMPARECEU NENHUM 
INTERESSADO  

 
Aguiar - PB, 11 de fevereiro de 2015. 

Manoel Batista Guedes Filho 
Prefeito 
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