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31o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,866  (compra) R$ 2,868  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 2,820  (compra) R$ 2,970  (venda)

EURO   R$ 3,266  (compra) R$ 3,268   (venda)

ALTA

ALTA

17h08

04h15

0.8m

0.8m

baixa

baixa

23h19

10h36 

1.8m

1.9m

l IFPB recebe autorização para 223 novas contratações. Página 10

l Ovos de Páscoa chegam, mas o aumento é de 10%. Página 13 

l Pesquisa indica: 21% dos paraibanos são hipertensos. Página 14
  
l José Maranhão é cotado para assumir a CCJ do Senado. Página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

A criminalização pelo Senado e pela 
Câmara Federal da venda de bebida 
alcoólica a menores de 18 anos obteve 
a concordância das pessoas.  PÁGINA13

Cláudia Márcia

Osmar Barbosa

Jorge Dias

Janaína Nunes

OPINIÃO PÚBLICA 

Discussão é sobre a venda
de bebidas para os jovens

FOTOS: Edson Matos

FOTO: Vanivaldo Ferreira/Secom-PB

FOTO: Reprodução

FOTO: Secom-PB

FOTO: Flávio Fernandes

20Caderno

Começou esta semana a escavação da última alça do 
trevo de Mangabeira, que já está com o viaduto concluído. 
O Trevo beneficiará mais de 200 mil pessoas. PÁGINA 3

A ordem judicial foi confirmada ontem para a suspensão do aplicativo WhatsApp 
em todo o território nacional. Provedores foram à Justiça contra.  PÁGINA 3

Mangabeira
tem trevo em
estágio final

Juiz manda suspender o
WhatsApp em todo o país

CAPACITAção  Agricultores do Vale do Piancó discutem acesso a 
políticas públicas e práticas para organizar a produção.  Página 9

SOLUÇÕES EM MOBILIDADE

o Grito Rock  reali-
za-se a partir de hoje 
e termina sábado no 
Centro Histórico da 
capital.  PÁGINA 5

o Estado e a PMJP 
iniciam hoje e con-
cluem amanhã o paga-
mento dos salários aos 
servidores.  PÁGINA 3

Grito Rock abre
janela mundial
para a criação

 

Estado e PMJP
começam a pagar
os salários

 

É hoje

Políticas

Últimas

CNBB e OAB agem
em defesa da
reforma política

 

Começa cultivo
no Seridó e
no Curimataú

 

A CNBB e a OAB lan-
çaram ontem o manifesto 
“Em defesa da democra-
cia” para ampliar o debate 
sobre a reforma política no 
Brasil.   PÁGINA 18

As chuvas recentes nas 
regiões do Seridó e do 
Curimataú possibilitaram 
o início do plantio de mi-
lho, feijão e frutas. Agricul-
tores estão otimistas quanto 
a mais chuvas.   PÁGINA 3Manoel Pereira, 91 anos, trabalha o dia inteiro no cultivo da terra e na limpeza do feijão que brotou

O viaduto já está pronto. As equipes se dedicam à construção da quarta e última alça do Trevo
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Pergunte-se a qualquer adulto, no 
pleno uso de suas faculdades mentais, 
se ele acha que a venda de bebida alco-
ólica para menores de 18 anos é crime. 
Muito provavelmente, a resposta será 
afirmativa. Sim, é do senso comum que 
adolescentes não podem consumir álco-
ol e muito menos comprar bebidas em 
estabelecimentos comerciais, sejam eles 
quais forem. Mas a verdade é que, se a 
resposta for esta, só estará parcialmen-
te correta. Até anteontem, esta prática, 
apesar de proibida, não constituía crime 
algum. No máximo, uma contravenção 
penal. 

Até mesmo o Estatuto da Criança e 
do Adolescente – documento legal tão 
polêmico quanto festejado – não previa 
como ato criminoso a venda de bebidas 
aos menores. A devida tipificação desse 
crime só agora ocorre com a aprovação 
de projeto de lei pela Câmara dos Depu-
tados. Mesmo assim, ainda depende da 
sanção da presidente da República para 
entrar em vigor. Não há motivo para se 
imaginar que o texto não seja sancio-
nado, mas é impressionante constatar 
o descompasso que frequentemente se 
flagra entre a legislação brasileira e o 
senso comum dos cidadãos. 

Há décadas, pesquisas e mais pes-
quisas revelam que o alcoolismo tem 
crescido assustadoramente entre os jo-
vens brasileiros. De acordo com o mais 
recente Levantamento Nacional de Ál-
cool e Drogas, o consumo de bebidas al-
coólicas começa cada vez mais cedo em 
todas as regiões do país. O dado novo é 
que o percentual de garotas entre 14 e 

17 anos que consumem álcool pelo me-
nos uma vez por semana cresceu de 69% 
para 74% nos últimos seis anos. Em rela-
ção aos garotos, o percentual permane-
ce em 69%.

Com a aprovação da nova lei, tornan-
do crime (e não apenas contravenção) a 
venda de bebidas alcoólicas aos menores, 
os infratores ficarão sujeitos a penas de 
prisão – de dois a quatro anos – e ao pa-
gamento de multas, que podem atingir 
até R$ 10 mil. A redução dos percentuais 
citados acima não se dará do dia para a 
noite, mas não há dúvida de que esse foi 
um passo importante. Afinal, é preciso 
acabar com esta ideia disseminada entre 
os jovens de que ir para a balada é sinô-
nimo de se embebedar. Tornar a lei mais 
rigorosa é um dos mecanismos que temos 
para coibir esse tipo de prática nociva 
que está presente em todos os espaços. 
Esse não é um problema apenas da peri-
feria, está em todas as classes sociais.

Em qualquer idade, beber é um ato 
que potencializa comportamentos teme-
rários. No adolescente, com sua onipotên-
cia e impulsividade características, o risco 
de o álcool provocar ou facilitar situações 
como gravidez precoce, contaminação 
por doenças sexualmente transmissíveis, 
envolvimento com a criminalidade e uso 
de drogas ilícitas é perigosamente maior. 
Junte-se a isso o fato de que, num organis-
mo jovem, o impacto e as consequências 
da ingestão de bebida são muito diferen-
tes do que os que incidem sobre um adulto 
e a conclusão - unânime - dos especialistas 
é que menores de 18 anos não devem be-
ber sequer uma gota de álcool.

Editorial

Agora é crime
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

Beleza e graça 

É de não acreditar! Depois de passar a 
manhã de ontem entre clínicas e laborató-
rios e voltar pra casa com eletrodos no pei-
to (instalaram-me um Holter após eletro 
e ecocardiogramas), a primeira coisa que 
encontro nos meus arquivos virtuais é o 
desabafo atribuído a uma saudosa militan-
te da terceira idade (ou seja, da minha ida-
de). Confiram comigo que coisa mais linda, 
mais cheia de graça:

- As pessoas tomavam o bonde ou ôni-
bus, e os meninos iam em suas bicicletas 
ou a pé para a escola, ao invés de usar a 
mãe como um serviço de táxi 24 horas.

- Havia somente uma TV ou rádio em 
casa, e não uma TV em cada quarto. E a TV 
tinha uma tela de tamanho razoável, não 
um telão do tamanho de um estádio; que 
depois será descartado, como?

- Havia só  uma tomada em cada quar-
to, e não  um quadro de tomadas em cada 
parede para alimentar uma dúzia de apa-
relhos. E não precisávamos de um GPS 
para receber sinais de satélites a milhas 
de distância no espaço, só para encontrar 
a pizzaria mais próxima.

- Na cozinha, batíamos tudo com as 
mãos, pois não havia máquinas elétricas. 
Quando embalávamos algo um pouco frá-
gil para o Correio, usávamos jornal amas-
sado para protegê-lo, não plástico-bolha 
ou pellets de plástico que duram cinco sé-
culos para começar a degradar.

- As fraldas de bebês eram lavadas, 
porque não havia fraldas descartáveis. 

A secagem era feita pelas próprias mães, 
não nestas máquinas bamboleantes de 220 
volts. Energia solar ou eólica secavam as 
roupas.

-Bebíamos diretamente da fonte, quan-
do estávamos com sede, em vez de usar co-
pos plásticos e garrafas pet que agora lo-
tam os oceanos.

- A prática aeróbica era natural: subía-
mos as escadas, porque não havia escadas 
rolantes nas lojas e nos escritórios. Íamos 
a pé ao comércio, ao invés de usar carro 
para percorrer dois quarteirões.

- Naqueles tempos não se usava motor 
a gasolina para cortar a grama. Era utiliza-
do um cortador que exercitava músculos. 
O exercício era extraordinário, e não preci-
sava ir a uma academia e usar esteiras, que 
consomem etricidade.

A natureza agradecia, digo eu.
      
SAIDEIRA
Duas velhinhas bem vestidinhas estão 

jogando sua canastra semanal. Uma delas 
confidencia à outra:

- Por favor, não me leve a mal. Nós so-
mos amigas há tanto tempo, e agora eu não 
consigo me lembrar do seu nome, veja só a 
minha cabeça! Qual é mesmo o seu nome, 
querida?

A outra olha fixamente para a amiga, 
por uns trinta segundos de relógio, coça a 
testa e diz:

- Você precisa dessa informação para 
quando?

  Não precisávamos de um GPS para receber sinais de satélites a milhas 
de distância no espaço, só para encontrar a pizzaria mais próxima”

UNInforme

PAGAMENtO DO IPVA

SOb OS hOlOFOtES

O relator geral do Orçamento 
2015, senador Romero Jucá 
(PMDB) decidiu prorrogar 
até amanhã, às 18h, o prazo 
de entrega de emendas, que 
havia sido estipulado para 
hoje. Deputados e senado-
res empossados este mês 
poderão destinar, cada um, 
até R$ 10 milhões. As indi-
cações serão transformadas 
em emendas do relator para 
apresentação em plenário.

Termina amanhã o prazo para que 
proprietários de veículos com 
placas terminadas em 3 e 4 ante-
cipem o pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e obtenham 
desconto de 10% em cota única. 
De acordo com a Secretaria de 
Estado da Receita, quem parce-
lou em três vezes (placas termi-
nadas em 1 e 2) também terá de 
efetuar amanhã o pagamento da 
segunda parcela.

Um projeto de lei do deputado 
federal Luiz Couto (PT) poderá 
mudar o formato de “progra-
mas policiais” que brotam aos 
montes nas televisões, aqui 
e alhures. O projeto prevê 
a proibição de reportagens 
que mostrem ou entrevistem 
pessoas detidas pela polícia. 
Couto argumenta que é para 
evitar que elas sejam “sub-
metidas a constrangimento 
desnecessário na mídia”.
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

Primeira Comis-
são Parlamen-
tar de Inquérito 
dessa legislatu-
ra, a CPI da Pe-
trobras, a ser 
instalada hoje, 
na Câmara dos 
D e p u t a d o s , 
deixará o jovem 
deputado pa-
raibano, Hugo 
Motta (PMDB), 
sob a mira dos 
holofotes da 
mídia nacional. 
É uma condição 
já experimen-
tada pelo ex-senador Vital do Rego Filho, hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), que 
presidiu a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) criada para investigar também as irregula-
ridades na estatal. Motta já declarou que não se sente pressionado na nova função, nem pela oposi-
ção nem pelo Palácio do Planalto, mas sabe que existem “muitos interesses envolvidos” na questão. 
Presidir uma CPI dessa magnitude talvez seja uma das tarefas mais difíceis que o deputado, de apenas 
25 anos, abraçou na sua caminhada parlamentar – ele está apenas em seu segundo mandato –, devi-
do justamente ao embate de forças que se manifestará na comissão, por conta dos tais “interesses 
envolvidos”. Motta disse que agirá com “imparcialidade e isenção” na condução dos trabalhos. Terá de 
ter jogo de cintura para não desagradar nem a oposição nem a situação, o que, convenhamos, é uma 
tarefa quase impossível.

CRIME AMbIENtAl
O supermercado Pão de Açúcar não vive um bom momento astral. A unidade do Retão de Manaíra pegou 
fogo, em junho do ano passado e, agora, parte das instalações do mesmo grupo, na unidade da Epitácio 
Pessoa, foi embargada pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa. Estavam des-
pejando esgoto dentro do Rio Jaguaribe.

A bancada do governo na Assembleia Legis-
lativa deverá aumentar nos próximos dias. 
O deputado Raniery Paulino (PMDB) disse 
que ainda não conversou oficialmente com 
o governador Ricardo Coutinho (PSB), mas 
admite que esse caminho é o que ele deve-
rá seguir. Quer ficar do lado oposto de seu 
principal adversário em Guarabira, o prefei-
to Zenóbio Toscano (PSDB).  

Nos 100 dias de gestão do governador Ricardo 
Coutinho, nesse segundo mandato, o governo 
vai entregar cerca de 40 obras, entre março 
e abril, confirmou o secretário estadual de 
Infraestrutura, Recursos Hídricos, da Ciência e 
da Tecnologia, João Azevedo. Ele informou que 
serão mais de R$ 130 milhões em obras.

100 DIAS
NA SItUAÇÃO

EMENDAS 2015 CONStRANGIMENtO

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Começa escavação da última 
alça do Trevo de Mangabeira
Obra está em ritmo 
acelerado e os trabalhos 
de drenagem em fase final

O Trevo de Mangabei-
ra já começa a tomar forma 
com a conclusão do viaduto 
e rebaixamento da Avenida 
Hilton Souto Maior. Na via, 
os trabalhos de drenagem 
estão em fase final. Máqui-
nas, engenheiros e trabalha-
dores da construção civil se 
empenham agora para ter-
minar a escavação da última 
alça de acesso à Avenida Jo-
sefa Taveira. 

O Governo do Estado 
está investindo R$ 21,6 mi-
lhões na obra, que vai con-
tribuir com a melhoria da 
mobilidade urbana de João 
Pessoa, reduzir o tempo de 
deslocamento diário de mais 
de 200 mil pessoas e ofere-
cer conforto e segurança aos 
motoristas.

O engenheiro do Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagens do Estado da Paraíba 
(DER-PB) e responsável pela 
fiscalização da obra, Arman-
do Ataíde Ribeiro, falou so-
bre o andamento dos traba-
lhos. “O viaduto do trevo, que 
liga Bancários a Mangabeira, 
já está pronto. Ele não foi li-
berado ainda por uma ques-
tão operacional, referente à 
construção das alças. Essas 
alças vão da parte superior 
do viaduto à parte inferior do 

túnel, equivalente a uma di-
ferença de nível de 7 metros”, 
explicou. 

Ainda de acordo com o 
engenheiro fiscal, a constru-
ção das quatro alças está em 
andamento. Até agora, três já 
foram escavadas e esse ser-
viço está sendo executado 
em uma. “Como as estacas 
de contenção das alças foram 
instaladas para a implanta-
ção do viaduto, isso possibili-
tou a escavação das mesmas. 
Acreditamos que dentro dos 
próximos três meses as alças 
estejam prontas”, previu Ar-
mando Ataíde.

Próximos passos
Depois da escavação da 

quarta e última alça, o próxi-
mo passo é terraplenagem e 
a colocação das três camadas 
de pavimentação das mes-
mas. “Essas camadas cor-
respondem à sub-base, base 
e revestimento asfáltico. Só 
em seguida é que serão feitos 
os acabamentos da obra, a 
exemplo da sinalização, pro-
teção, iluminação”, comentou 
o engenheiro.

Quem visitar o canteiro 
de obras do Trevo de Manga-
beira verá que a Avenida Hil-
ton Souto Maior, que liga os 
bairros de José Américo a Pe-
nha, já foi rebaixada nas ime-
diações do antigo girador de 
Mangabeira. Nesse trecho, a 
via passa por baixo do viaduto 
do trevo. Os trabalhos de dre-
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Estado e PMJP já 
pagam servidores

O pagamento do funcionalismo 
público estadual referente ao mês de 
fevereiro será realizado hoje e ama-
nhã. Os servidores aposentados e 
pensionistas recebem no primeiro dia, 
enquanto os ativos têm seu salário 
disponível no dia seguinte. O Gover-
no do Estado realiza o pagamento de 
duas folhas dentro do mesmo mês. 

Já a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) realiza o paga-
mento dos servidores referente a 
fevereiro também hoje e amanhã. De 
acordo com o secretário de Adminis-
tração (Sead), Roberto Wagner Mariz 
Queiroga, os servidores aposenta-
dos e pensionistas do Instituto de 
Previdência do Município (IPM) são 
os primeiros a receber salário, hoje. 
Amanhã, recebem os servidores das 
demais secretarias.

Mulher de deputado 
vai viajar de graça

A Mesa Diretora da Câmara apro-
vou ontem o reajuste em diversas ver-
bas parlamentares, incluindo a de ga-
binete, que passa dos atuais R$ 78 
mil para R$ 92.053,00 mensais. O 
auxílio-moradia subiu de R$ 3,8 mil 
para R$ 4,2 mil. O chamado cotão 
teve reajuste de 8%, elevando de 
R$ 27.977,26 para R$ 30.215,44 
o menor valor recebido por deputados, 
no caso os do DF. O maior é destinado 
aos deputados de Roraima e passará 
de R$ 41.612,80 para R$ 44.941,62. 
O pacote de medidas aprovado faz 
parte das promessas de campanha do 
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A 
Mesa também aprovou um dispositivo 
estabelecendo que as mulheres dos 
deputados terão direito a usar passa-
gens áreas pagas pela Câmara entre 
seus estados de origem e Brasília.

IFPB vai realizar 
concurso público 

O DOU de ontem trouxe auto-
rização do Governo Federal para que o 
IFPB contrate 233 novos servidores por 
concurso público. Não há datas para 
publicação de editais e realização de 
concurso, mas o IFPB adianta que deve 
acontecer este ano. As vagas serão 
para assistente de aluno, assistente 
de laboratório, auxiliar de biblioteca, 
auxiliar em administração, auxiliar em 
assuntos educacionais, assistente em 
administração, desenhista-projetista, 
revisor de textos braille, técnico de 
laboratório, técnico de tecnologia da 
informação, técnico em agropecuária, 
técnico em edificações, técnico em en-
fermagem, técnico em mecânica, técni-
co em segurança no trabalho, tradutor e 
intérprete de linguagem de sinais, ana-
lista de tecnologia da informação, arqui-
vista, assistente social, dentre outras.

Mais Médicos: 2ª 
chamada sai hoje

O resultado da segunda cha-
mada de 2015 do Programa Mais Mé-
dicos será divulgado hoje e amanhã. A 
Paraíba preencheu 87% da demanda 
dos municípios com a primeira chama-
da para médicos que possuem regis-
tro no Brasil. De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, das 176 vagas 
autorizadas em 59 cidades e um Dis-
trito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 
do Estado, 154 já foram preenchidas. 
No total, ainda existem 18 vagas em 
11 municípios paraibanos, além de 
três oportunidades em um distrito in-
dígena. As localidades são: João Pes-
soa, Campina Grande, Serra da Raiz, 
Alagoa Grande, Santa Rita, Bayeux, 
Nova Floresta, Sumé, São Miguel de 
Taipu, Solânea, Bom Jesus e Distrito 
Sanitário Especial Indígena Potiguar. 

Estado está investindo R$ 21,6 mi na obra que vai melhorar a mobilidade urbana de João Pessoa

nagens da avenida também 
estão em fase de conclusão.

Intervenção preliminar
Para que a obra de cons-

trução do Trevo de Mangabei-
ra fosse realizada, foram ne-
cessárias várias intervenções 
preliminares. O Governo do 
Estado precisou, por exem-
plo, fazer algumas desapro-
priações na área, para o es-
coamento de veículos. Foram 

assim asfaltados, recapeados 
ou implantados 8km de via, 
o equivalente a 27 de ruas do 
entorno para desvios de cole-
tivos, carros e motocicletas. O 
objetivo foi evitar o estrangu-
lamento do fluxo de automó-
veis, que é intenso na região.

Na parte estrutural, um 
dos trabalhos preliminares 
foi a instalação de dezenas de 
vigas de concreto, fincadas no 
solo. Elas são necessárias para 

fazer a contenção das barrei-
ras do viaduto, das alças e da 
Avenida Hilton Souto Maior. Só 
depois disso tudo é que o via-
duto de concreto protendido 
foi construído, no trecho onde 
antes ficava o girador (ligando 
Bancários e Mangabeira). Em 
seguida, na parte inferior do 
mesmo, foi feita a escavação 
para o rebaixamento da Aveni-
da Hilton Souto Maior (ligando 
José Américo e Penha).

FOTO: Vanivaldo Ferreira/Secom-PB

A Justiça do Piauí, em mandado 
expedido no último dia 11, determi-
nou a suspensão do aplicativo What-
sapp em todo o território nacional. 
De acordo com a nota, divulgada pela 
Secretaria de Segurança Pública do es-
tado, a ordem judicial foi expedida em 
virtude de anterior descumprimento, 
por parte do provedor de aplicação de 
Internet Whatsapp

A delegada Kátia esteves, respon-
sável pela Delegacia especializada de 
Proteção à Criança e ao Adolescente 
(DPCA) da Polícia Civil, e designada 
para chefiar as investigações, disse, em 
entrevista à imprensa, que é possível 
que o aplicativo seja retirado do ar.

Segundo a delegada, “com o Mar-

co Civil da Internet, basta a empresa 
estar oferecendo o serviço no Brasil, e 
está sendo oferecido o Whatsapp, e ter 
representante no país”, para que ele 
possa ser suspenso. “No caso, o repre-
sentante no Brasil do Whatsapp, apesar 
de ser uma empresa americana, é o Fa-
cebook no Brasil”, ressaltou a policial.

De acordo com Kátia esteves, 
como o processo corre em segredo de 
Justiça, ela não pode dar nenhuma in-
formação adicional sobre o inquérito.

Já o Uol informou ontem que mes-
mo tendo caráter sigiloso, a decisão do 
juiz Luiz de Moura Correia, da Central 
de Inquéritos da Comarca de Teresina, 
tomada no dia 11 de fevereiro, vazou 
na internet ontem. O serviço não foi 
interrompido ainda, porque os prove-
dores teriam entrado com recurso na 
Justiça contra a decisão de Correia.

Justiça do Piauí determina 
a suspensão do aplicativo

WhatsaPP no BrasIl

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Depois de fazer sua es-
treia paraibana na cidade de 
Campina Grande, o longa-me-
tragem, “Tudo Que Deus Criou” 
chega hoje nos cinemas de João 
Pessoa. As sessões na capital 
ocorrem no Cine Sercla, locali-
zado no Shopping Tambiá.

O filme tem a direção, pro-
dução e a maior parte do elen-
co composto por paraibanos, 
além de ser uma das principais 
obras cinematográficas, em 
longa-metragem, a ser intei-
ramente produzida no Estado 
nos últimos anos. 

No elenco estão desde 
atores do circuito paraibano 
como Paulo Phillipe, que inter-
preta o protagonista, até Guta 
Stresser, conhecida nacional-
mente por sua participação no 
seriado A Grande Família, e Le-

tícia Spiller, atualmente no ar 
na novela Boggie Oggie, ambas 
produções da TV Globo.

O enredo de Tudo Que 
Deus Criou gira em torno de 
Miguel Arcanjo (Paulo Philli-
pe), um rapaz que mora com 
a mãe (Maria Gladys), com a 
irmã (Guta Stresser), rejeitada 
amorosamente, e o cunhado 
(Claudio Jaborandy) em um 
bairro do subúrbio de Campi-
na Grande. Homossexual, ele 
é abusado por seu cunhado 
há anos e se sente obrigado 
a esconder da família os seus 
segredos. Seu único conforto é 
a amizade com o vizinho João 
(Paulo Vespúcio Garcia), um 
carteiro que todos os dias lê 
histórias para Maura (Letícia 
Spiller), uma mulher cega de 
trinta anos que anseia em ter 
sua primeira experiência se-
xual. As sessões no Cine Sercla 
começam na tarde de hoje.

Tudo Que Deus Criou 
estreia hoje na capital

CInEMa

Flávio Fernandes
Especial para A União

 

No lugar onde antes só 
se via árvores secas e muita 
poeira, hoje se vê pasto verde 
e plantas, que antes pareciam 
mortas, mostrando que na 
Caatinga a vida não se acaba 
e, sim, se renova. Após as chu-
vas que caíram nos últimos 
dias no Curimataú e Seridó 
paraibano, os agricultores es-
tão otimistas e já começam o 
plantio de feijão, milho, fava, 
além de frutas e legumes 
como a melancia e o jerimum.

No Sítio Canoa do Cos-
ta, zona Rural de Cuité, o 
agricultor Manoel Pereira 
da Silva, 91 anos, trabalha 
os dois turnos para dar con-
ta do serviço e aproveitar o 
máximo do período chuvo-
so. Pela manhã ele planta e 
à tarde já começa a limpar 
o feijão que dá seus primei-
ros sinais de vida e alimen-
ta a esperança de um ano 
diferente dos últimos vivi-
dos pelos paraibanos.

Seu Manoel está otimis-
ta e para ele o ano será de 
fartura. “Tudo indica que a 

gente vai colher bem, por-
que tá bem molhado, a gente 
vai zelando e assim espe-
ramos um ano com boa co-
lheita e abundância. O tem-
po está mostrando que vêm 
mais chuvas”, comemorou.

O agricultor lembra 
as experiências dos mais 
velhos, que este ano mos-
traram que teríamos um 
bom inverno. “Se no dia de 
Nossa Senhora da Luz fizer 
barra de chuva, mesmo que 
em dezembro e janeiro não 
faça, os antigos diziam que 
podia comprar garrote ma-

gro e soltar no pasto, que vai 
cair chuva. Esse ano Nossa 
Senhora da Luz veio com 
chuva, pela manhã fez uma 
barra bonita e à tarde trouxe 
chuva”, lembrou.

Apesar da idade, Ma-
noel Pereira não perde as 
esperanças de voltar a ver 
sua terra produzindo como 
antes. Muito religioso, ele 
nos conta que não faz ques-
tão de vender sua produção 
e sim de colher para a famí-
lia e dividir com o próximo. 
“A gente tem que dividir com 
o próximo, que Deus ajuda 

e a gente consegue muito 
mais. Se pensar em ter só 
para si a coisa não desenvol-
ve”, revelou.

As chuvas que caem no 
Curimataú e Seridó paraiba-
no ainda não são capazes de 
encher açudes e barreiros, 
mas garantem o plantio das 
culturas de subsistência. As 
previsões da Agência Esta-
dual de Gestão das Águas 
(Aesa) são de que a partir do 
mês de março o fenômeno 
alcance maior intensidade 
no Curimataú, Cariri e Ser-
tão do Estado.

Agricultores plantam no Curimataú e Seridó  
Chuva traz otIMIsMo

Sandro Alves de França
Especial para A União
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onde faz três shows
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8a edição do Grito Rock acontece na capital com música, 
artes visuais, diálogos e até campanhas socioambientais

Música e arte

João Pessoa vai assumir a 
sua parte na construção da 
narrativa do maior festi-
val integrado do planeta, 
é o festival Grito Rock que 
acontece em centenas de 
cidades em cinco continen-
tes e reúne diversas frentes 

temáticas e linguagens artísti-
cas. Na capital paraibana, o Gri-

to Rock acontece pelo oitavo ano 
consecutivo de hoje até  sábado  

deste mês, levando música e outras 
linguagens e formas de expressão ao 
Centro Histórico da cidade. Toda a 
programação é gratuita. 

Além das atrações musicais, o 
festival já receberá hoje, às 20h no 
Centro Cultural Espaço Mundo, a 
Expo.Grito, que é voltada para expo-
sições de artes visuais com a pro-
posta de estimular a divulgação e a 
circulação de ações voltadas para a 
área e ficará aberta para visitações 
até o próximo mês, dia 26.

Este ano, o evento terá três palcos 
para as apresentações musicais na 
Praça Antenor Navarro, Pogo Pub e 
Espaço Mundo, onde também ficarão 
expostas as obras dos artistas selecio-
nados. Cinco artistas foram seleciona-
dos para esta edição da Expo.Grito, são 
eles: Projeto Vila (PB), Dedoverde (PB), 
Meiacor (PB), Civone Medeiros (RN) 
e Juliana Fiorese (PB). As apresenta-
ções musicais que se apresentam hoje 
são: Truck Driver Killer (JP), Terrible 
Force (JP), Rotten Flies (JP), Autopse 
(AL), Necrohunter (JP), Mamulengo 
eletrônico, Abrad’Os Zóio (JP), Dubbem 
(JP), Raja (MA), DJ Alf (JP), Vieira (PB), 
Boombox (CG), Menestreis (JP), Os 
Fuzziveis (CG) e Zefirina Bomba (JP), já 
amanhã se apresentam Meiofree (JP), 
Camarones Orquestra Guitarrística 
(RN), Rieg (JP), Camburé Carimbó Club 
(JP), Macumbia (JP), Hard Trio (GBA), 
Leaving The Planet (JP), Augustine Azul 
(JP), Incessante (JP), Metacrose (JP), 
Mutretas (JP), Deuszebul (RN), Rabujos 
(PE), Dropped Out (CE), Eu o Declaro 
Meu Inimigo (PE), todos os shows tem 
início às 20h.

O 8º Grito Rock João Pessoa pro-
move ainda outras campanhas que 
abordam diferentes frentes temáti-
cas, como o Grito Verde, com ações 
socioeducativas que estimulam o pú-
blico à adotar práticas sustentáveis 
durante e após o festival, são elas: 
‘Vou de Carona’, ‘Use as Bituqueiras’, 
‘Leve sua Caneca’ e ‘Lixo no lixo’.

Em sequência:  
banda de 
death metal 
Necrohunter e 
DJ Alf, algumas 
opções do 
projeto que vai 
movimentar a 
cidade até o 
próximo sábado

Lucas Duarte
Especial para A União

FoToS: Divulgação

O Grito Rock João Pessoa é um fes-
tival colaborativo que acontece em mais 
de 30 países em todo o mundo realiza-
do pelo Coletivo Mundo e Fora do Eixo, 
financiado pela moeda complementar 
Fora do Eixo Card e produzido com o 
patrocínio da Fundação Espaço Cultural 
- Funesc e com o apoio do TNB - Toque 
no Brasil, Pogo Pub, Varadouro Cultural e 
ANID - Associação Nacional para Inclu-

são Digital. Em sua 4ª edição no Centro 
Cultural Espaço Mundo a Me Gusta será 
a festa de abertura do Grito Rock João 
Pessoa 2015 através da Skol Senses. Com 
discotecagem Pop e Indie a festa dará as 
boas vindas aos mais de 20 shows que 
acontecerão nos dias seguintes.

Grito Rock – Um evento de peso
O evento é interativo e contempla 

diferentes estilos, do Metal à Cumbia, 
do Alternativo ao Blues, comprovan-
do que o festival é muito mais que 
um estilo musical levando o público 
a um gritante cenário autêntico. Ao 
todo, se apresentarão 30 bandas, 
sendo 23 paraibanas e sete de ou-
tros estados, como Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Alagoas e Maceió, 
Maranhão, Recife, Ceará.
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Embora a lei obrigue que 5% das vagas em 
concursos públicos sejam destinadas a portadores 
de necessidades especiais, a verdade é que somente 
menos de 2% de pessoas com deficiência trabalham 
com carteira assinada. Nem um terço dos municípios 
tem deficientes empregados no mercado formal, 
segundo dados da Organização Internacional do 
Trabalho. São quase 62 mil pessoas com deficiências 
severas que estão desempregadas.

Em parte, conforme estudos do CIEE/Rio, isso 
é devido à negligência de empresários, que não se 
esforçam pela utilização de empregos compatíveis. 
É certo que se trata de um desafio nada simples. Não 
é fácil compatibilizar o emprego com a formação do 
deficiente, o que leva muitas vezes à existência de 
desvios de função. Muitos formados em nível supe-
rior acabam se colocando em atividades intermedi-
árias, como decorrência das suas limitações, a que 
se deve agregar óbices como o do transporte, sem 
rampas adequadas, e a falta de banheiros adaptados 
às circunstâncias desse público.

É claro que pessoas com deficiência dificilmente 
podem levar uma vida independente, mesmo que 
algumas delas possam ser vistas dirigindo carros 
adaptados. Agora mesmo, em visita aos Estados Uni-
dos, vimos um grande número de automóveis sendo 
utilizados por portadores de deficiências, alguns 
deles vitimados pelas guerras em que se envolveu o 
seu país. Eles têm lugares especiais nos estaciona-
mentos – e isso respeita-se de forma sagrada.

Mesmo que se formem como jornalistas, advo-

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Não merecemos 
o Brasil

Uma das primeiras coisas que os cor-
retores, em geral – não todos, é claro – fa-
zem, ao receber uma área de terreno para 
vender, é mandar “limpar”. Nessa limpeza, 
ignoram-se completamente as espécies 
vegetais ali plantadas, na maioria nativas, 
nascidas espontaneamente. Muitas delas 
são, inclusive, fruteiras, a exemplo de ca-
jueiros, mangueiras, pés de guajiru e man-
gabeiras, uma fruta característica que se 
encontra com muita frequência nas áreas 
de praia do Litoral Sul.

Pois bem, imaginem a falta de sen-
sibilidade. Como se a vegetação pudesse 
“desvalorizar” o terreno, ou fosse um em-
pecilho, e que o terreno “limpo”, ou seja, 
devastado, se tornasse mais atrativo. Nem 
se lembram da quantidade de seres da na-
tureza que desfrutam aquelas plantas para 
se alimentarem, habitarem e fazerem seus 
ninhos...

Agora vem o pior. Para a limpeza, se 
utilizam de fogo, e o que resta são cená-
rios desoladores. Gente, é de cortar co-
ração o que estão fazendo nas falésias e 
terrenos do Litoral Sul! É queimada por 
tudo que é lugar. Já tiramos fotos, publi-
camos no Facebook, encaminhamos a 
pessoas ligadas à administração pública, 
mas nada contém a devastação. E está lá 
pra todo mundo ver. Inclusive no trecho 
à beira da Rodovia PB-08, que fica entre 
Gramame e Jacumã. Estão desmatando 
e queimando toda a borda das encostas, 
um crime inominável que é praticado 
impunemente e sem nenhum controle. 
Sem falar no acúmulo de lixo e plásticos 
por toda a Natureza. Será que somente a 
falésia do Cabo Branco merece respeito? 
Hein, amigo Abelardo Jurema? Lembra 
que comentamos sobre isso no seu pro-
grama da RCTV?

Também já apelamos ao secretário 
do Meio Ambiente do Conde, Alexandre 
Cunha, ao amigo Saulo Barreto, sensível 
assessor direto do Gabinete Municipal, à 
amiga Ruth Avelino Cavalcanti, grande de-
fensora do turismo e a todos os que conhe-
cem e apreciam o valor do meio ambiente. 
Vamos reforçar!

Alguns contrargumentam e imaginam 
que todas essas extensas queimadas que 
estão ocorrendo por todas as falésias e 
bairros da “Costa do Conde” sejam origi-
nadas de piolas de cigarro... Não, o caso é 
muito mais sério. Já sondamos moradores 
e amigos que têm casa no Village, Praia do 
Amor, Carapibus e Tabatinga. A maior par-
te dessas queimadas vem da desnecessária 
e danosa “limpeza” que funcionários das 
imobiliárias praticam, assim como do acú-
mulo de lixo que se tornou um problema 
seríssimo, nunca dantes visto, em toda a 
área litorânea, inclusive à beira-mar. A co-
leta sempre foi e continua precária, como 
se pode ver nas inúmeras fotos, tiradas por 
nós mesmos e publicadas nas redes sociais, 
provando que as queimadas acontecem 
exatamente onde existe lixo acumulado. 
Urge que se investigue o que está ocorren-
do, pois a situação é preocupante, pra não 
dizer calamitosa.

É inacreditável como alguém maltratar 
um cenário precioso como o Litoral Sul. 
Deixar lixo, fazer barulho, queimar, poluir 
ou arrancar vegetação nativa... Às vezes 
somos levados a concluir que os brasileiros 
não merecem mesmo o Brasil. 

Germano 
RomeroAtendimento deficiente

Diz-se que em São Paulo se 
faz a melhor pizza do mundo. 
Não se trata de ufanismo, mas 
é fato que São Paulo oferece 
excelente matéria-prima para se 
preparar a tapioca italiana. As-
sim deve acontecer com outros 
Estados do Sudeste, como Minas 
Gerais e suas serras úberes, e 
o Paraná de terras 
roxas. E o Rio Gran-
de do Sul, tão fértil 
de vinhos. 

Todos esses 
lugares são produ-
tores de matéria- 
prima para se fazer 
não só uma boa 
pizza, mas qualquer 
comida do mundo. 
Além do que, têm 
também mão de 
obra qualificada 
e original para a 
execução das pe-
ças culinárias. São 
Paulo é a maior cidade italiana 
fora da Itália, dizem os enten-
didos em geografia humana e 
estatística. Assim como Salvador 
é a maior cidade da África fora 
da África. O Brasil tem dessas 
coisas. 

Não sei se existe exagero em 
se dizer essas afirmações. Nova 
Iorque tem muitos italianos, 
assim como afrodescendentes. 
Será um páreo duro para São 
Paulo, na busca por esses títulos 
de maior cidade da África e da 
Itália fora da Europa e da África. 
Até um dia desses o prefeito de 
Nova Iorque era italiano (Ru-
dolph Giuliani), por sinal casado 
com uma afrodescendente, com 

quem teve filhos.
Rudy (como é chamado pelas 

negras) reduziu em 65 % os as-
sassinatos. Hoje, Nova Iorque é 
a cidade mais segura dos EUA. 
Até este mês ela tinha completa-
do onze dias sem um homicídio 
sequer. Tudo consequência da 
política de Rudy, que seus su-

cessores man-
tiveram, fiéis 
ao princípio 
brasileiro de 
que não se mexe 
em time que 
está ganhando. 
Terá sido Nenen 
Prancha o autor 
dessa máxi-
ma? 

Rudy foi um 
senhor prefei-
to, que reduziu 
sensivelmente 
a criminalidade 
e o número de 

acidentes no trânsito. Para isso 
o ítalo-americano tomou duas 
medidas: a tolerância zero em 
relação ao crime e a proibição de 
motocicletas circularem. Essa 
última providência aumentou 
sobremaneira a oferta de leitos 
hospitalares, pois grande parte 
dos leitos dos hospitais era ocu-
pada por motociclistas acidenta-
dos. Como no Brasil.

Foi assim que em Nova Ior-
que muitos italianos e negros (aí 
vai uma grande parte da popu-
lação) deixaram de frequentar 
cadeia e hospital. Quando vão 
fazer coisa parecida aqui em 
Pindorama? E olhe que lá, como 
cá, a maior parte dos assassi-

natos envolve negros e pobres. 
Ouvi uma discussão entre um 
comunista um ativista dos direi-
tos humanos. Dizia um: 

- Se a pena de morte for 
adotada no Brasil, só vai atingir 
pobre e pretos.” 

Dizia o outro:
- Tem razão, mas essa é a 

grande vantagem; pois, quando 
o comunismo for implantado no 
Brasil, só teremos que fuzilar 
ricos e brancos.”

Já fui algumas poucas de 
vezes a São Paulo, mas não me 
lembro de ter comido pizza 
paulistana. Tomara que seja 
feita com um bom orégano, 
como esse que estão botan-
do na pizza da Petrobras. É o 
orégano que dá cheiro à ta-
pioca italiana. Não sei se você 
já sentiu, mas essa pizza da 
Petrobras está sendo feita com 
um bom orégano. Sente-se seu 
cheiro à distância, como as piz-
zas de antigamente. 

Por exemplo: já ouvi duas 
pessoas ligadas às empreiteiras 
dizerem que uma delas – a maior 
de todas e a que detém os maio-
res negócios com a Petrobras 
– está sendo objeto de investi-
gações pela Polícia Federal, num 
inquérito só para ela, tamanho é 
seu envolvimento com a empre-
sa brasileira. Um sítio que sem-
pre traz informações sobre esse 
episódio é o Brasil247. Acesse 
para ver, você não vai perder seu 
tempo. Ele diz o que a grande 
imprensa silencia.

(Sitônio escreve terça, quin-
ta e sábado)

A pizza da Petrobras
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

gados ou administradores os indivíduos portadores 
de necessidades especiais são aproveitados quando 
têm conhecimentos em informática, e não importa 
se elas são cegas, surdas ou mudas. Podem ter boas 
oportunidades de emprego, evitando a lamentá-
vel exclusão. O avanço da tecnologia protege tais 
pessoas.

O CIEE do Rio de Janeiro dá uma atenção toda 
especial a esses indivíduos, procurando realizar 
ações inclusivas e movimentos de qualificação e re-
abilitação profissional, conforme recomendações da 
Organização Internacional do Trabalho. O seu maior 
objetivo, afirma o dirigente Paulo Pimenta, é criar 
um ambiente saudável, em que as pessoas se sintam 
à vontade para trabalhar.

Ao lado desse problema crucial, a entidade pre-
ocupa-se também com a política do pleno emprego, 
envolvendo os chamados superdotados ou indivídu-
os portadores de altas habilidades. Estima-se a exis-
tência de mais de 5 milhões de pessoas marcadas no 
Brasil por essas características, sem que se dê a elas 
o cuidado especial merecido. Eram os antigos mini-
gênios, hoje consagrados em filmes como “A teoria 
de tudo”, que faz o maior sucesso, apesar das limita-
ções do herói da encenação. Há como compensar as 
restrições que acontecem com o físico e cosmólogo 
Stephen Hawking, brilhante aluno da Universidade 
de Cambridge, que foi vítima de uma doença degene-
rativa neuromotora. Ele usa um sintetizador de voz 
para se expressar. Sobrevive às suas dificuldades e 
hoje é um cidadão plenamente útil.   

Não sei se existe 
exagero em se dizer 
essas afirmações. 
Nova Iorque tem 
muitos italianos, 
assim como 
afrodescendentes. 
Será um páreo duro 
para São Paulo
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Literatura

 Entra com pipoca e tudo

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Super pai

Grupo Aedos, da UFPB fará uma performance poética durante o evento 

Diogo (Danton Mello) era o garoto mais popular da escola, 
rei das festas e da bagunça. As meninas queriam estar com 
ele e os meninos queriam sê-lo. Agora, vinte anos mais tarde, 
é apenas um homem comum, pai, marido, trabalhador. Uma 
reunião da turma de colégio é sua chance de sair da rotina e a 
festa acaba levando a rumos inesperados.

ZÉ MEIOTA

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  

Cada cidade tem seu povo, seus costumes. Uma coisa 
que muito pessoense já fez nem que tenha sido uma vez 
na vida foi pirangar no cinema. Não digo pirangar no mau 
sentido, de trapacear, mendigar, mas de se recusar a pagar 
os preços exorbitantes cobrados pela pipoquinha na entrada 
das salas de exibição nos shoppings da capital paraibana. 

E quem nunca foi nas Americanas comprar batata e 
refrigerante por um quarto do preço da pipoca gourmetiza-
da vendida no cinema que atire a primeira pedra! ‘Gourmet’, 
sim, porque é exatamente a mesma pipoca, talvez até menos 
gostosa que aquela vendida pelo pipoqueiro na porta da 
escola ou dos antigos cines Plaza e Municipal, no Centro da 
cidade, só que custando mais de R$ 15.

Então, se achavam pouco o abuso contra o bolso do 
pacato pessoense, resolveram escrotizar ainda mais com 
o bem-estar dos cinéfilos. Um cinema da capital inventou 
moda e decidiu proibir que as pessoas levassem comida 
comprada em outros estabelecimentos. Não se referiam a 
sopa, macarronada, feijão.. nada absurdo. Queriam proibir 
sanduíches, chocolates, refrigerantes. Tudo o que não fosse 
comprado lá, no próprio cinema.

O público, claro, se revoltou, e quem pipocou mesmo fo-
ram as redes sociais. Centenas de mensagens de protesto em 
um só dia chamaram a atenção do poder público. O Procon 
Municipal entrou em ação e identificou o ato como “venda 
casada”, que acontece sempre que um estabelecimento ofe-
rece um serviço e obriga o consumidor a adquirir um outro 
produto que não seja de um concorrente.

Para acabar com a discórdia, um Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) está sendo preparado e deverá ser 
assinado entre o órgão municipal e os donos dos estabe-
lecimentos. O consumidor não vai poder entrar com sopa, 
rabada, mocotó.. mas chocolate, pipoca, coxinha vai poder, 
sim, comprando onde quiser, e até preparado de casa, se for 
o caso. 

O que mais chamou atenção no episódio foi o impacto 
das redes sociais. Estão presentes na vida das pessoas e se 
apresentam como um canal direto de comunicação entre 
‘cidadãos-clientes’ com empresas e instituições. São termô-
metro em tempo real. Dispondo das ferramentas corretas 
é possível fazer medições exatas do que as pessoas falam, 
instantaneamente. 

Após a autuação do Procon, a resposta veio também 
através das redes sociais. A Prefeitura de João Pessoa publi-
cou, em sua página oficial no Facebook, uma arte avisando 
aos seguidores que está “de olho” no problema dos cinemas. 
Essa resposta, que usava como brincadeira a imagem dos 
Vingadores, caiu no gosto do público e, em menos de um dia, 
segundo números da Secretaria de Comunicação, alcançou 
mais de 50 mil pessoas. 

A conversa começa nas redes sociais, volta para lá, 
mas nunca termina por lá. Virou pauta no jornalismo local 
e tomou uma proporção muito maior. Uma revolução na 
comunicação em massa, ou no início da pauta. Se antes era 
preciso ligar para a redação, agora o veículo está na palma 
da mão.

FOTOS: Divulgação

Sarau debate hoje, na APL, livro do poeta 
Lau Siqueira e homenageia Altimar Pimentel 

Filme brasileiro retrata duas fases da vida de um pai

Felipe Gesteira
Jornalista 
contato@felipegesteira.com

A XIV edição do Pôr do Sol Literário - 
que presta homenagem póstuma ao escri-
tor Altimar Pimentel (1936 - 2008) - será 
realizada hoje, a partir das 17h30, nos jar-
dins da sede da Academia Paraibana de 
Letras (APL), localizada no Centro de João 
Pessoa. Desta vez, a programação do sarau 
- promovido pelo grupo Sol das Letras - 
oferece ao público, entre outras atividades, 
um debate em torno dos livros intitulados 
Poesia Sem Pele, do poeta Lau Siqueira, e 
Boi de Fogo, cujo autor é José Leite Guerra. 
O evento ainda tem, como destaque, per-
formance do grupo Aedos, da Universida-
de Federal da Paraíba. 

“É importante que se criem espaços 
para a literatura. A Academia Paraibana 
de Letras está aberta para o que tem sido 
produzido e tem tido essa preocupação», 
disse para o jornal A União o poeta Lau 
Siqueira, também secretário de Estado da 
Cultura da Paraíba, que confirmou presen-
ça no evento. Na ocasião, sua obra intitula-
da Poesia Sem Pele será apresentada pelo 
escritor André Ricardo Aguiar. Já a apre-
sentação da obra Boi de Fogo, de José Leite 
Guerra, será feita pela também escritora 
Neide Medeiros. 

O sarau será aberto com a homena-
gem ao trabalho do jornalista, historiador, 
teatrólogo e folclorista alagoano Altimar 
de Alencar Pimentel, seguida da entrega 
do Troféu Solito aos seus familiares. De-
pois, ainda como parte do momento de tri-
buto, o ator Alexandre Tchê, da cidade de 
Cabedelo, apresentará performance sobre 

Tônio

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. Manaíra2: 13h20 e 
17h45 Manaíra6: 14h30, 17h15 e 19h40 
CinEspaço 3: 14h, 15h50 e 17h40  Tambiá 
6/3D:  14h20 , 16h20 e 18h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). 
Gênero: Drama. Duração: 125 min. Clas-
sificação: 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 
descoberta amorosa e sexual, Anastasia 

conhece os prazeres do sadomasoquismo, 
tornando-se o objeto de submissão do 
sádico Grey. Manaíra 5: 12h20, 15h, 18h e 
21h15  Manaíra7:  20h45  Manaíra 8: 12h50 
e 15h30 Manaíra9/3D:  13h15, 16h,   19h  e 
22h Manaíra 11:  17h e 22h30  CinEspaço1: 
14h, 16h30, 19h e 21h30  Tambiá 5: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h 

UM SANTO VIZINHO (EUA 2014). Gênero: 
Comédia . Duração: 102 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Theodore Melfi. Com Bill 
Murray, Melissa McCarthy, Jaeden Lie-
berher. Maggie (Melissa McCarthy) acaba 
de se divorciar. Ela e o filho de 12 anos 
-fragilizado pela separação dos pais - se 
mudam. Um vizinho, St. Vincent De Van 
Nuys (Bill Murray), se aproxima deles e se 
oferece para cuidar do menino. Depois de 
hesitar, Maggie aceita, pois é enfermeira 
e faz plantões de madrugada.Uma grande 
amizade nasce entre o menino e o veterano 
de guerra, Vincent. Apesar de ele não ser a 
pessoa mais indicada para cuidar de uma 
criança, essa amizade faz muito bem ao 
menino.. Tambiá 1:  14h45, 16h45, 18h45 
e 20h45 CinEspaço 2: 17h e 21h40

O DESTINO DE JUPITER (EUA, 2014). Gênero: 
Biografia. Duração: 115 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Andy Wachowski, Lana 
Wachowski Com: Channing Tatum, Mila 
Kunis,  Sean Bean Jupiter Jones (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. Manaíra6 
:21h45 Tambiá6/3D:  20h40

TINKER BELL E O MOSTRO DA TERRA DO NUNCA 
(EUA 2014). Gênero: Animação. Duração: 
76 min.  C lassif icação:  l ivre.  Direção: 
Steve Loter. Com Mae Whitman, Ginnifer 
Goodwin, Lucy Liu . NA fada Fawn sempre 
teve um bom coração e se recusou a ver 
maldade nas pessoas. Por isso, ela torna-
se amiga de um gigantesco monstros. 
Tinker Bell e suas amigas temem que essa 
relação possa ser nociva para todas as 
moradoras da cidade, e decide combater 
o vilão antes que seja tarde. Manaíra7: 
12h45, 14h45, 16h45 e 18h45 CinEspaço 
3: 14h, 15h40 e 19h30 

BIRDMAN (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 118min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Alejandro González Iñárritu. Com 
Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward 
Norton . No passado, Riggan Thomson 
(Michael Keaton) fez muito sucesso inter-
pretando o Birdman, um super-herói que se 
tornou um ícone cultural. Entretanto, desde 
que se recusou a estrelar o quarto filme 
com o personagem sua carreira começou a 
decair. Em busca da fama perdida e também 
do reconhecimento como ator, ele decide 
dirigir, roteirizar e estrelar a adaptação de 
um texto consagrado para a Broadway. En-
tretanto, em meio aos ensaios com o elenco 
formado por Mike Shiner (Edward Norton), 
Lesley (Naomi Watts) e Laura (Andrea 
Riseborough), Riggan precisa lidar com seu 
agente Brandon (Zach Galifianakis) e ainda 
uma estranha voz que insiste em perma-
necer em sua mente. Manaíra 4: 14h15, 
16h50, 19h30 e 22h20 Manaíra10: 15h50 
e 21h30  CinEspaço 3: 17h10 e 21h30

SUPER PAI (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 123 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Pedro Amorim. Com Danton Mello, 
Dani Calabresa, Giselle Itié  .Diogo (Danton 
Mello) era o garoto mais popular da escola, 
rei das festas e da bagunça. As meninas 
queriam estar com ele e os meninos que-
riam sê-lo. Agora, vinte anos mais tarde, 
é apenas um homem comum, pai, marido, 
trabalhador. Uma reunião da turma de 
colégio é sua chance de sair da rotina e a 
festa acaba levando a rumos inesperados. 
Manaíra1: 13h45, 16h10, 18h20 e 20h30  
CinEspaço 4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h

 O JOGO DA IMITAÇÃO (EUA 2014). Gênero: 
Biografia, Dramao. Duração: 115 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Morten 
Tyldum. Com Benedict  Cumberbatch, 
Keira Knightley, Matthew Goode. Durante 
a Segunda Guerra Mundial, o governo 
britânico monta uma equipe que tem 
por objetivo quebrar o Enigma, o famoso 
código que os alemães usam para enviar 
mensagens aos submarinos. Um de seus 
integrantes é Alan Turing (Benedict 
Cumberbatch), um matemático de 27 anos 
estritamente lógico e focado no trabalho, 
que tem problemas de relacionamento 
com praticamente todos à sua volta. Não 
demora muito para que Turing, apesar de 
sua intransigência, lidere a equipe. Seu 
grande projeto é construir uma máquina 
que permita analisar todas as possibili-
dades de codificação do Enigma em ape-
nas 18 horas, de forma que os ingleses 
conheçam as ordens enviadas antes que 
elas sejam executadas. Entretanto, para 
que o projeto dê certo, Turing terá que 
aprender a trabalhar em equipe e tem 
Joan Clarke (Keira Knightley) sua grande 
incentivadora. Manaíra2: 15h20 e 20h

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

a obra do saudoso escritor. 
A programação prosseguirá com o 

debate em torno do livro intitulado Boi de 
Fogo, do escritor e poeta José Leite Guer-
ra. Na sequência, o mesmo procedimento 
ocorrerá com a obra do poeta Lau Siqueira, 
Poesia Sem Pele. 

A outra atração virá logo depois da 
realização dos debates literários. Trata-se 
da performance do grupo Aedos, formado 
por uma dezena de integrantes e que esta-
rá se apresentando no Pôr do Sol Literário 
pela primeira vez. Na oportunidade, serão 
declamados - sempre de memória - du-
rante 10 a 12 minutos, poemas de vários 
autores, a exemplo de Augusto dos Anjos, 
Sérgio de Castro Pinto, Fernando Pessoa e 
Cecília Meireles.

“Queremos acabar com esse estigma 

de que a poesia é de poucos, ou seja, que 
ela se restringe apenas ao meio acadêmi-
co e aos escritores. O Aedos foi criado para 
divulgar, difundir e popularizar a poesia, 
mostrando que é acessível para todos”, 
disse para o jornal A União a professora 
do curso de Letras da Universidade Fede-
ral da Paraíba, Vanessa Riambau Pinheiro, 
que fundou o grupo há um ano.   

O Pôr do Sol Literário - que é realiza-
do em parceria com a Academia Paraibana 
de Letras, com apoio cultural da Livraria 
do Luiz e do Café São Braz e foi criado para 
estimular a produção, criação, divulgação 
e debate sobre a literatura paraibana nos 
cenários regional e nacional -- será encer-
rado com sessão lítero-musical gastronô-
mica, durante a qual haverá apresentação 
do grupo Espaço Múltiplo.   
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Projeto da Cosmopopeia oferece hoje, ao público, o que se 
produz na cena cultural contemporânea de João Pessoa  

A 2a edição do Projeto Ambiências 
Musicais será realizada hoje, a partir das 
20h, na sede da Cosmopopeia, que é, 
na definição do seu proprietário, Ta-
deu de Brito, “um espaço criativo, que 
coloca a cena contemporânea da arte 
em movimento” e se localiza no Centro 
Histórico da cidade de João Pessoa. Mas 
as portas vão se abrir ao público às 19h. 
As atrações convidadas desta noite são 
o DJ ChicoCorrea, além de Daniel Lineker 
(experimento dub), Brisas da Noite - 
dupla formada por Daniel Jesi e Harley 
Passos - e a atuação do VJ e cineasta 
Carlos Dowling. O couvert custa R$ 10.

“O que vou fazer nesta edição é 
uma atuação como VJ, que, basicamente, 
é acompanhar, com experimentações e 
improvisações visuais e musicais utilizando 
fragmentos de filmes diversos”, disse Car-

VJ Carlos Dowling estará participando

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

los Dowling para o jornal A União, ao falar 
sobre sua participação no evento - cuja arte 
do cartaz é assinada por Iramaya Rocha - 
na Cosmopopeia, espaço que se localiza na 
Ladeira da Borborema, n0 114, no bairro do 
Varadouro, Centro Histórico da capital. 

O Projeto Ambiências Musicais será 
aberto com a performance do DJ Chico-
Correa, que é o curador desta edição do 
evento. Depois, estarão se apresentando 
Daniel Lineker e a dupla Brisas da Noite, 
com a projeção do VJ Carlos Dowling. “O 
que queremos é mostrar o que tem sido 
feito, em João Pessoa, na área da música 
contemporânea, com suas novas sono-
ridades e texturas musicais”, disse para 
A União o proprietário da Cosmopopeia, 
Tadeu de Brito. 

Na opinião de Tadeu de Brito, no 
cenário da música contemporânea na 
Paraíba - e, particularmente, em João 
Pessoa - têm surgido produções que 
considera “interessantes” e, por isso, a 
Cosmopopeia tem cumprido o papel de 

promover a divulgação desses trabalhos, 
mas, também, para propiciar uma troca 
de experiência e a interação dos músicos 
com o público. “É um espaço criativo para 
apresentar o que acontece em termos de 
música contemporânea e o que há de vir o 
mais para a frente possível”, disse ele. 

Tadeu lembrou que a 1a edição do 
Projeto Ambiências Musicais - intitula-
do de Artesanato Furioso - ocorreu em 
dezembro do ano passado, com participa-
ção de músicos da Universidade Federal 
da Paraíba apresentando criações na área 
de performance eletroacústica e impro-
visação sobre objetos amplificados. Ele 
informou que o evento tem periodicidade 
mensal, mas não se realiza - ao menos 
por enquanto - em uma data fixa. E lem-
brou, ainda, que a Cosmopopeia também 
realiza, basicamente, mais duas outras 
ações: o Cinema na Cosmo, com exibições 
de curtas e longas-metragens, e o Corpo 
em Movimento, oferecendo atrações de 
dança e performance.        

A cantora paraibana Sandra Belê retorna à terra da garoa 
para realizar, a partir de hoje e até março, três shows

Patativa em Sampa 

orró que Só” é o 
título do show que 
a cantora paraibana 
Sandra Belê - conhe-
cida como a Patativa 
do Cariri - realizará 
em São Paulo. Serão 
três apresentações, 

todas agendadas pela Produtora Solo 
Cultural e que ocorrerão nas unidades 
do Sesc (Serviço Social do Comércio). 
A primeira acontece hoje, a partir das 
20h, dentro do Projeto Quintas Musi-
cais, no município de Santo André; a 
segunda em 7 de março, no bairro de 
Santana, na capital paulista, e, no dia 
seguinte, na cidade de Santos. “Tenho 
boa recordação”, confessou ela para o 
jornal A União, referindo-se à experiên-
cia que viveu no final de 2014, quando 
mostrou seu canto ao participar da 
Virada Cultural paulista, evento que, 
conforme admitiu, também contribuiu 
para seu novo retorno, agora.

Nesse retorno, Sandra Belê 
comentou que a expectativa é das 
melhores, pois há alguns detalhes que 
diferenciam a realização dos novos 
shows . “Primeiro, os músicos - um 
trio - com os quais estarei me apre-
sentando são de lá. Outra coisa é que 
eles vêem o forró de outra forma. A 
gente, no Nordeste, costuma se apre-
sentar como um todo, é uma festa. Lá 
eles vão para dançar forró, mesmo. 
Escolas de dança levam seus alunos, 
pois o foco principal é a dança. Ou 
seja, executamos três músicas se-
guidas e depois se dedicam à dança”, 
disse ela. 

O repertório preparado por 
Sandra Belê para este seu terceiro 
retorno ao Estado de São Paulo é de 
autêntico forró nordestino, que inclui 
composições assinadas por autores 
diversos, a exemplo de Jackson do 
Pandeiro, Sivuca, Marinês, Luiz Gon-
zaga, Zé Marcolino e João do Vale, em 
ritmos como o xaxado, xote, baião e 
o coco. A artista paraibana vai garan-
tir o arrasta pé acompanhada pelo 
trio do saudoso cantor e compositor 
pernambucano Dominguinhos (1941 
- 2013). 

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

“F
O ano só está começando, ainda, mas 

Sandra Belê já possui outros projetos 
para 2015. Um exemplo é o de promover 
ajustes para o CD intitulado Cantando 
para o Eterno, projeto de 2013 resultado 
do trabalho de conclusão da graduação 
no Curso de Arte e Mídia na Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG). O 
álbum reúne 12 faixas - todas de domínio 
público - e integra um projeto multimídia 
homônimo. Tratam-se de pequenos cânti-
cos conhecidos como inselênças - também 
denominados de Cantigas de Guarda ou, 
ainda, Cantigas de Sentinela -, executados 
em cerimônias fúnebres e considerados 
uma forma de expressão musical típica da 
região Nordeste do Brasil, entoados com o 
objetivo de conduzir a alma do falecido ao 
céu. Em outras palavras, o ato de “enco-
mendar o corpo”. Nesse sentido, no intuito 
de registrar e ressignificar esse tipo de 
canto que ainda permanece na memória 
de alguns habitantes, a cantora realizou 
pesquisa com moradores da comunidade 
do Injeitado, na cidade de São João do 
Tigre, no Cariri paraibano. Ela ainda pre-
tende apresentar o show “Prisma”, com 
músicas conduzidas por bits e samplers, 
misturando-as ao cancioneiro tradicional 
nordestino. Além do “Sandra Belê - Acús-
tico”, com músicas do cancioneiro nordes-
tino executadas de forma intimista com 
violão ou sanfona e shows durante o São 
João.

Sobre a artista
Conhecida como a “Patativa do Cariri”, 

por ser natural da cidade de Zabelê, loca-
lizada naquela região, e pela voz marcante 
- aliada à presença de palco envolvente -, 
Sandra Belê realizou, dentro da programa-
ção da Virada Cultural paulista em 2014, 
shows nas unidades do Sesc nas cidades de 
São Carlos e Bauru e na tradicional Casa de 
Forró “Canto da Ema”. Ela iniciou a carreira 
em 1998 e não demorou a ser notada, pelo 
jeito singular de interpretar. Na carreira, 
destaque por sua participação - em 2006 
- como atriz e cantora na microssérie 
global A Pedra do Reino, baseada no livro 
homônimo do também paraibano Ariano 
Suassuna, além da turnê com o show “Eter-
namente Luiz”, no ano do centenário de 
Luiz Gonzaga, e como apresentadora, entre 
2011 e 2014, do programa junino “Arraial 
Itararé”, exibido pela emissora de televisão 
Itararé, afiliada da TV Cultura na Paraíba.  Artista tem uma voz marcante e a presença de palco que contagia o público durante os shows
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Prefeitura vai retirar barra-
cas que ameaçam vida de 
moradores do Funcionários II

Batatinha agroecológica
Incentivo do governo eleva safra de 126 produtores

O incentivo do Governo do Esta-
do aos 126  produtores de batatinha 
inglesa, no Compartimento da Bor-
borema, distribuídos nos municípios 
de Areial, Esperança, Montadas, La-
goa Seca, Remígio e São Sebastião de 
Lagoa de Roça, tem proporcionado 
o aumento da produção do produto 
agroecológico. 

As 126 famílias beneficiadas 
atingiram, em 2014, a produção de 
270 toneladas de batata inglesa. 

O secretário de Estado da Agri-
cultura Familiar e Desenvolvimento 
do Semiárido, Lenildo Morais, desta-
cou que o Governo do Estado come-
çou a distribuir sementes de batatinha 
em 2011, quando foram produzidas 
43 toneladas. Em 2012, a produção foi 
de 89 toneladas; em  2013, produzi-
ram 212 toneladas e, no ano passado, 
270 toneladas. “Na realidade, há um 
processo de crescimento, de revita-
lização graças às políticas públicas 
implementadas pelo governo”, disse 
Lenildo Morais. 

De acordo com o secretário, no-
vas ações estão para acontecer ainda 
este ano. “A partir deste ano de 2015, 
nós estamos para elaborar um proje-
to de modernização do frigorífico que 
armazena a batatinha”. Em parceria 
com a Embrapa, serão implantados 
novos campos para o plantio. A Se-
cretaria da Agricultura Familiar e De-
senvolvimento do Semiárido também 
está dialogando com os 126 agricul-
tores sobre a possibilidade de uma 
agroindústria para o processamento 
da batatinha, medida que dará maior 
ganho.

“Uma outra ação em relação a 
esse projeto que assiste produtores 
de batatinha é a criação de um Grupo 
de Trabalho para tratar da comerciali-
zação”, ressaltou Lenildo Morais. Nes-
se grupo serão discutidas as linhas de 
mercados existentes hoje – Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), Pro-
grama Nacional de Alimentação Esco-
lar (Pnae), além da comercialização 
em feiras de produtos agroecológicos. 
Atualmente a batatinha é vendida no 
Estado e para Pernambuco. Parte do 
produto é reservada para produzir se-
mentes para plantio no ano seguinte.

Os agricultores familiares de seis 
municípios do Território da Cidadania 
da Borborema, composto por Areial, 
Esperança, Montadas, Lagoa Seca, 
Remígio e São Sebastião de Lagoa de 
Roça, começaram a receber semen-
tes de batata inglesa em 2011. A dis-
tribuição das sementes é feita pelos 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais 
e representantes de cada município, 
com assessoramento dos escritórios 
locais da Emater.

Escoamento
Para facilitar o escoamento da 

produção, o governo restaurou em 
2012 as rodovias PB-115 e PB-121, 
mais conhecida como Rodovia da Ba-
tatinha. O investimento foi de mais de 
R$ 13 milhões na recuperação asfálti-
ca dos 51km. 

A PB-115 liga São José da Mata/
Puxinanã/Montadas/entroncamen-
to PB-121, numa área de 16km, e a 
PB-121 (mais 35km) liga Esperança/
Areia/Pocinhos/entroncamento da 
BR-230. A restauração das rodovias 
beneficiou diretamente 41.655 habi-
tantes de Esperança, Areial, Monta-
das, Pocinhos, Campina Grande e Pu-
xinanã. A estrada recebeu asfalto em 
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 
Quente), utilizado nas rodovias fede-
rais e resistente ao tráfego pesado.  

Rodovias foram 
restauradas para 
facilitar o
escoamento

Em 2015 será retomado o Projeto Cister-
na nas Escolas em 255 municípios do Semiárido 
brasileiro. Realizado pela Articulação Semiá-
rido Brasileiro (ASA), com o apoio do Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS), o projeto beneficiará 2.500 
escolas até o final do ano. A meta é a cons-
trução de 5 mil tecnologias até 2016. 

Para a execução dessa primeira etapa, 30 
organizações foram selecionadas, entre elas 
o Centro Sabiá. Em entrevista, Rafael Neves, 
coordenador do projeto pela ASA, explica as 
ações do projeto:

Qual a relação do Projeto Cisterna nas 
Escolas com outros projetos da ASA, como o 
P1+2 (Programa Uma Terra Duas Águas) e o 
P1MC (Programa Um Milhão de Cisternas)?

O projeto faz parte do Programa de Forma-
ção e Mobilização Social para o Semiárido da ASA, 
e segue a metodologia e dos demais Programas da 
Articulação. Em certa medida se aproxima do P1MC 
na perspectiva de que prioriza a água para consumo 
humano, mais abre um potencial, como os dois pro-
gramas; a possibilidade de ter a água como elemen-
to catalisador de debates e reflexões.

Como é a situação do abastecimento de 
água nas escolas do Semiárido?

Segundo dados do Ministério da Educação 
(MEC) mais de 10 mil escolas do Semiárido não têm 
acesso à água, seja por não terem rede de abas-
tecimento, ou não terem acesso a outro tipo de 
fonte.

Projeto levará 5 mil tecnologias para escolas
REGIÃO DO SEMIÁRIDO

O escritório regional da Emater-PB de 
Itaporanga, empresa integrante da Gestão 
Unificada Emater/Emepa/Interpa, vincu-
lada à Secretaria de Desenvolvimento da  
Agropecuária e da Pesca, está realizando 
desde a semana passada uma série de reu-
niões com agricultores familiares da região 
do Vale do Piancó. 

O objetivo é assessorar os Conselhos Mu-
nicipais de Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel, as Secretarias Municipais de Agricultura, 
da Ação Social e da Educação sobre organi-
zação rural, gestão social e como acessar o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae) e Programa de Aquisição de Alimento 
(PAA), além de crédito rural e Programa Na-
cional de Crédito Fundiário (PNCF).

Durante os encontros, a exemplo do que 
aconteceu em Diamante, foram distribuídas 
mais de 20 mil raquetes de palma resistentes 
a Cochonilha do Carmin com os criadores, 
numa parceria com o Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa), como parte do programa de 
convivência com o Semiárido, criando alter-
nativa para a produção de ração animal. Se-
gundo Roméria Pereira Silva, coordenadora 

regional da Emater em Itaporanga, a agenda 
de reuniões durante este mês de fevereiro 
começou na última sexta-feira (20), por San-
tana de Mangueira, prosseguiu na segunda-
feira (23) por Piancó, e seguiu nessa terça-fei-
ra (24) em Olho D’água. Ontem, ocorreu em 
Emas, e na próxima sexta-feira (27), aconte-
cerá em Conceição. Nesses encontros, os ex-
tensionistas tiram as dúvidas dos agricultores 
familiares quanto ao acesso aos programas e 
políticas públicas do governo. Os represen-
tantes do Banco do Nordeste na região tam-
bém estão participando das reuniões.

Agricultores discutem acesso a políticas

Produção de batatinha inglesa era de 89 toneladas em 2012, e de 212t em 2013; já em 2014, os agricultores colheram 270t devido a novas políticas públicas

FOTO: Reprodução/Internet

O projeto traz concretamente para um 
ambiente de construção do conhecimento a di-
mensão da convivência com o Semiárido. Como 
isso será tratado durante o projeto?

Antes de mais nada, o objetivo principal é 
possibilitar a estocagem de água nas escolas, para 
garantir a manutenção das aulas nos períodos de 
estiagem. Todavia, há o componente capacitação, 
onde funcionários das escolas e professores par-
ticiparão de cursos de gerenciamento hídrico e de 
oficinas de Educação Contextualizada. A ideia é es-
timular os profissionais das escolas a trabalharem 
o conhecimento a partir da realidade que vivem os 
alunos, valorizando essa realidade, e construindo o 
conhecimento com aquilo que já se conhece, sendo 
desafiado pela realidade onde estão inseridos.

Qual a importância de um projeto como 

este na vida dos meninos e meninas do Semi-
árido?

Essas escolas não conseguem garantir 200 
dias de aula no ano letivo, o que leva ao atraso 
do desenvolvimento educacional das crianças da 
região. Muitas dessas crianças têm a respon-
sabilidade, em suas casas, de buscarem água 
em cacimbas e açudes, por vezes distantes de 
suas casas. Esse é um ganho real na vida das 
crianças. Se conseguirmos em algumas escolas 
provocar processos educativos mais adequados 
à realidade das crianças, também contribuiremos 
com a autoestima dos alunos que vivenciarão 
uma ação pedagógica que valoriza os saberes de 
seus pais e seus descendentes, que construíram 
estratégias de convivência com a região e que 
garantiram a reprodução social da população 
sertaneja.

Crianças de escolas de 255 municípios do Semiárido terão a garantia de água pelo Projeto Cisterna

FOTO: Divulgação/ASA
Sara Brito
Centro Sabiá
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PMJP vai retirar barracas irregulares
Feira clandeStina no FuncionárioS ii

Segundo a Cedecctam, 
local acolhe um comércio 
de armas e drogas 

Balsa
A partir do próximo domingo as balsas que fazem 

a travessia de veículos entre Cabedelo e Costinha 
voltam a funcionar em horário normal, encerrando 
a temporada do verão. Portando, se você quer ir ao 
município de Lucena é uma boa opção fazer a travessia 
pelo Rio Paraíba, apreciando o belo cenário da natureza. 
As viagens se iniciam às 6h até as 19h no sentido 
Cabedelo/Costinha e das 6h30 até as 19h30 sentido 
Costinha/Cabedelo, de uma em uma hora. Os preços 
cobrados por viagem são os seguintes: R$ 11,75 veículos 
passeio incluindo o condutor, e R$ 1,10 por cada pessoa, 
veículos utilitários R$ 15,00, moto R$ 3,35, e bicicleta 
R$ 2,20. Informações no telefone (83) 3228-3247.

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

l adventure  
Nos meses de abril e maio próximos 

vai acontecer em municípios do Brejo, Cariri 
e Litoral paraibano o evento “Adventure 
Tour-PB”. Numa promoção da empresa PEC 
Eventos Corporativo, com apoio do Sebrae-PB 
e prefeituras envolvidas, o evento promete 
muita emoção com trilhas de Bike, 4x4, 
caminhadas, cavalgadas, tendo como grande 
novidade a experiência do Hotel de Barracas 
oferecido pela Overland Pop Up nos municípios 
participantes. Adventure Tour-PB será 
realizado em Lucena (18/4), Pilões (25/04), 
Areia (2/5), Bananeiras (9/5), Boqueirão (16/5), 
Cabaceiras (23/5) terminando dia 31 de maio 
no município do Conde. Maiores informações 
pelo telefone: 83-8753-0500.

l rock
Quem gosta de muito barulho 

uma boa opção em João Pessoa é 
a festa de abertura do Me Gusta 
Grito Rock João Pessoa 2015 através 
da Skol Senses. Essa é a 4ª edição 
que vai acontecer a partir das 22h 
no Centro Cultural Espaço Mundo, 
localizado na Praça Antenor Navarro, 
53, Varadouro, com discotecagem 
Pop e Indie, dando as boas vindas aos 
mais de 20 shows que acontecerão 
nos dias seguintes. A entrada é 
gratuita.

Passarinhando 

l PaSSeio 
As piscinas naturais da Praia do Seixas, em João Pessoa, têm encantado os olhos 

dos turistas. O ponto de partida é na Praia de 0Tambaú, sempre quando a maré estiver 
baixa tornando viável ir para as piscinas em embarcação Catamarã, que dispõe de serviços 
a bordo tais como, bar, sanitário, marinheiro para auxiliar quando preciso, bem como de 
todas as normas e regulamento exigidos pela Capitania dos Portos e órgãos ambientais. 
O passeio da Praia de Tambaú até a do Seixas dura em média de 30 a 40 minutos, 
neste percurso o visitante visualiza toda a orla de João Pessoa, chegando ao ponto mais 
oriental das Américas onde fica as piscinas naturais do Seixas. O passeio, que é uma 
realização das empresas Passeios Náuticos e a Embarcações Vitor, custa R$ 50,00 por 
pessoa e criança até 5 anos não paga. A reserva deve ser é feita com no mínimo 48 horas 
de antecedência, com Fred Guilherme através do telefone 083 8650-9547.

Aos amantes da natureza e do 
canto dos pássaros uma boa pedida 
para a Semana Santa é a “Passarinhando 
no Pico do Jabre”, um parque estadual 
situado entre os municípios de Mãe 
D’água e Matureia, um dos ecossistemas 
mais ricos da Paraíba, abrigando árvores 
típicas da mata úmida e elementos da 
Caatinga. O Pico do Jabre surpreende 
por suas belezas, clima agradável e 
uma visão de encher de entusiasmo e 
energia positiva qualquer 
visitante, possuindo 
aproximadamente 500 
hectares de área composta 
de espécies de Mata 
Atlântica e Caatinga, sendo 
reconhecida pelo Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) 
como uma das maiores 
fontes de pesquisas 
biológicas do país, pois 
possui espécies endêmicas 
que só existem aqui na 
reserva ecológica e devem 
ser fruto de estudo 
para evitar extinção de 
exemplares raros da fauna 
e da flora. O Parque possui 
1.197 metros de altitude 
e é um observatório 
natural que permite que 
os visitantes contemplem 
do alto toda a cobertura 
vegetal acompanhada de 
relevos e fontes de água 

dos municípios vizinhos. A “Passarinhando 
no Pico do Jabre” será realizada no 
período de 2 a 5 de abril próximo e custa 
R$ 600,00 por pessoa, incluindo inscrição 
do evento, o transporte partindo de João 
Pessoa e três diárias no Casarão do Jabre 
com direito ao café da manhã, almoço e 
jantar. 

Informações e inscrições podem ser 
feitas através dos telefones (83) 9954-
2243 / 8754-6695. 

FOTO: Divulgação

A Prefeitura de João Pes-
soa se comprometeu dentro 
do prazo de 30 dias notificar 
e remover as barracas locali-
zadas na Rua Severino Bento 
de Moraes, em frente à Esco-
la Municipal Moema Tinoco 
Cunha Lima, no bairro dos 
Funcionários II. 

No local, funciona uma 
feira de troca clandestina, 
que está comprometendo a 
segurança dos moradores. 
A medida foi tomada duran-
te audiência realizada pela 
2ª Promotoria do Meio Am-
biente e Patrimônio Social da 
capital. Participaram da au-

diência o promotor de Justiça 
João Geraldo Barbosa, o se-
cretário de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb), Hildevanio 
Souza Macêdo, do presidente 
da  Cedecctan (Associação do 
Bairro dos Funcionários II), 
Roberto Luiz Silva e assesso-
res jurídicos.

De acordo com o presi-
dente da associação, no local 
onde estão as barracas é rea-
lizada diariamente uma feira 
de troca clandestina, com o 
comércio de armas e drogas, 
além de assaltos, estupros e 
assédios, comprometendo 
a segurança e qualidade de 
vida dos moradores da re-
gião. Para ele, se a prefeitura 
realizar o que prometeu vai 
deixar a população satisfeita. 
O secretário Hildevanio Ma-

cedo informou que a prefei-
tura já realizou visita no local 
e constatou a irregularidade 
e se comprometeu a fazer as 
notificações e retirada das 
barracas.

O promotor João Geraldo 
destacou a postura da prefei-
tura assumida, através da Se-
durb e da Procuradoria-Geral 
do Município, na audiência. 
“Desejo que a sua postura 
se concretize e ocorra junto 
às demais demandas em tra-
mitação nesta promotoria, 
como forma de devolver ao 
povo de João Pessoa, aquilo 
que lhe é de direito e sobretu-
do, para resgatar junto a esse 
próprio povo o bem cultural 
maior, que é a credibilidade 
da sociedade junto ao poder 
público”, disse o promotor. Barracas que sustentam feira clandestina foi alvo de audiência na Promotoria do Meio Ambiente

FOTO: Secom municipal

A resolução da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) publicada on-
tem no Diário Oficial da União 
proíbe a distribuição e comer-
cialização, em todo o território 
nacional, dos lotes do produto 
Suplemento Vitamínico Mi-
neral Quelatus que contêm 
nicotinato glicinato de cromo 
e selênio glicina complexado, 
fabricado por Eurofarma La-
boratórios S.A.

De acordo com o texto, 
o nicotinato glicinato de cro-
mo e o selênio glicina com-
plexado são substâncias não 
especificadas na farmacopeia 
brasileira, em outras farma-
copeias oficialmente reco-
nhecidas e no Food Chemical 
Codex (manual de padrões 
reconhecidos internacional-
mente referente à pureza e à 
identidade dos ingredientes 
alimentícios).

Anvisa proíbe venda de 
lotes de suplementos

vitaMÍnicoS MineraiS

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) vai em 
breve chamar novos servido-
res para compor os quadros 
da instituição. A certeza veio 
com a publicação na última 
terça-feira no Diário Oficial da 
União de 233 novos códigos 
de vagas. O IFPB foi a insti-
tuição federal de ensino que 
recebeu o maior quantitativo 
de vagas segundo a portaria 
expedida pelo Ministério da 
Educação. O diretor de Gestão 

de Pessoas, Aguinaldo Tejo, 
explicou que de acordo com 
as normas internas antes de 
qualquer nomeação, haverá a 
abertura de um edital de re-
moção interna dos servidores 
para em seguida chamar os 
concursados. 

“Temos ainda que cum-
prir algumas obrigações do 
concurso docente e há casos 
em que não temos concursa-
dos para os novos códigos de 
vaga, aí faremos novo concur-
so público”. A expectativa é 

que ainda neste primeiro se-
mestre comece a ser montado 
o edital para novo concurso 
público para áreas onde não 
existam candidatos habilita-
dos.

Os códigos de vagas são 
para as funções de: assistente 
de aluno, assistente de labo-
ratório, auxiliar de biblioteca, 
auxiliar em administração, 
auxiliar em assuntos educa-
cionais, assistente em admi-
nistração, desenhista-proje-
tista, revisor de textos braille, 

técnico de laboratório, técnico 
de tecnologia da informação, 
técnico em agropecuária, téc-
nico em edificações, técnico 
em enfermagem, técnico em 
mecânica, técnico em segu-
rança no trabalho, tradutor e 
intérprete de linguagem de 
sinais, analista de tecnologia 
da informação, arquivista, as-
sistente social, engenheiro, 
médico, pedagogo, secretário 
executivo, técnico em assun-
tos educacionais, tecnólogo-
formação e professor.

IFPB vai convocar concursados
233 vaGaS



CHAMADA PÚBLICA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 0005/2015

OBJETO: Aquisição de válvulas de bloqueio, tês de serviço e selas de reparo em PEAD, para 
implantação de Ramais de Ligação e da Rede de Distribuição de Gás Natural da PBGÁS, nos seg-
mentos residencial e comercial, localizados nas Regiões Metropolitanas de João Pessoa/PB e Cam-
pina Grande/PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos em Termo de Referência.

RETIRADA DO TERMO DE CHAMADA PÚBLICA E ANEXOS: Através do site http://www.pbgas.
pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente 
externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), na Sede da PBGÁS, sito na 
Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

ENTREGA DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser entregues até às 18:00h do dia 
06/03/2015 na sede da PBGÁS, no endereço acima, direcionadas ao Setor de Compras ou através 
do correio eletrônico compras@pbgas.com.br . 

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 15-00079-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 002/2015, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
uma caixa necessária a interligação do coletor CT1-16 do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Patos/PB.  Abertura: 17/03/2015 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da 
CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

       João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 15-00076-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 10 de março de 2014, às 09:00 horas, na Sala 
de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 005/2015. Objeto: Aquisição de Tubos 
em Ferro Fundido para aplicação nas obras do Sistema Adutor de Cajazeiras no Estado da Para-
íba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: 
pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 23 de março de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO ALARGAMENTO DA 
RUA MEN DE SÁ E REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOURINHA VASCONCELOS, 
SANTA RITA E DRENAGEM DA RUA JOÃO VIANA GUEDES COM A RUA ANTONIO DE ALVES DE 
LIMA NOS BAIRROS DE SANTA ROSA E JARDIM CONTINENTAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 25 de março de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

INOVA ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 03.583.722/0001-04, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação para o Residencial Alícia, situado 
a Rua Niêta da Silva Oliveira S/N, QD. 80 - LT 253 – Gramame - João Pessoa – PB.

INOVA ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 03.583.722/0001-04, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação para o Res. Maria Eduarda, situada 
a Rua Niêta da Silva Oliveira, S/N – QD. 80 LT. 263 – Gramame – João Pessoa – PB.

WILSON CAMBOIM DA CÂMARA FILHO – CPF Nº 059.390.704-34, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para o Imóvel Multifamiliar situado a 
Rua Pedro Firmino do Nascimento, S/N - QD. 064 - LOTE - 160 - ALTIPLANO - JOÃO PESSOA/PB.

IZABEL DANTAS DE QUEIROGA FRANÇA (POSTO DUTRA) – CNPJ Nº 05.737.160/0001-31, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLO = 
Nº 2957/2011 = PROC. 10-003289 = COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL E 
AUTO PEÇAS PARA AUTOMOVEL = IT: 30MIL = AC: 471,92 = NE: 02=L/ATV: RODOVIA PB 293, 
KM 01, PAULISTA/PB. Processo: 2015-000657/TEC/LO-9366.

MINASGÁS – S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ/CPF Nº 02.046.455/0005-05, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 197/2015 em João Pessoa, 19 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio Atacadista e Varejista de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo Na(o) RUA NOVA – nº 257  
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2014-008999/TEC/LO-9148.

PAULO HERMANO GOMES DA SILVA – CPF Nº 954.095.214-04, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO = 
EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APARTAMENTOS = AC: 201,80M² = IT: 181.620 = NE: 5 = L/ATV: 
RUA UBIRAJARA DOS SANTOS LIMA, S/N – QD. 106 – LT. 103 – CUIA – JOÃO PESSOA – PB. 
Processo: 2015-001011/TEC/LI-3854.

GAFEMA ENG. LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.567.167/0001-18, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 332/2015 em 
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Empreendimento 
habitacional multifamiliar (Residencial Beija-Flor), composto de 7 blocos com 4 pavimentos cada e 8 
apartamentos por pavimento, totalizando 224 unidades, com sistema de esgotamento sanitário com-
posto de fossa e sumidouro Na(o) -  RUA MANOEL FELISBERTO DA SILVA, S/N – ST. 57 – QD. 282 
– LT. 175 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-008599/TEC/LI-3682.

CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA – CNPJ Nº 12.300.727/0001-73, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO = CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COM 2.323,01M² = IT: 800MIL = AC: 2.323M² = NE: 
15 = L/ATV: AV. GOV. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO – BESSA – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 
2015-000682/TEC/LO-9373.

SS – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME (OFFICINA MOVEIS PROJETADOS) – 
CNPJ/CPF Nº 07.368.812/0001-33, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 294/2015 em João Pessoa, 10 de fevereiro 
de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação e Comércio de Móveis Planejados e de 
Móveis em série, no município de Santa Rita/PB Na(o) – RUA PROJETADA, QD. B – LT. 06 – Nº 
691 – JARDIM CAROLINA – DIST. INDUS. DE MARCOS MOURA Município: SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2014-008908/TEC/LO-9113.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 13 de março de 2015, licitação 
na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob  N° 2.14.001/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como 
por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS MOVIDOS A DISEL, PARA USO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital 
e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São 
José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 25 de fevereiro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.004/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
10:00 horas do dia 24 de março de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO DO CAM-
PO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no 
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 25 de março de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.003/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 24 de março de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA CLOVIS TIMOTEO DE 
SOUZA, RUA PROJETADA I E PROJETADA II NO BAIRRO DE VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, 
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à 
Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 25 de março de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 10:00 
horas do dia 23 de março de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTE-
MA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA XIQUE XIQUE NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, 
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à 
Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 25 de março de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 13 de março de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.14.002/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS DAS CAÇAMBAS E CAMINHÕES, PARA USO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   
O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 25 de fevereiro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2015

RF amplia cooperação para obter lista de suspeitos

Contas na Suíça
Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil 

A Receita Federal continua 
trabalhando com o objetivo de au-
mentar as medidas de cooperação 
internacional necessárias para ob-
ter de autoridades europeias a lista 
oficial e integral dos contribuintes 
brasileiros suspeitos de ter contas 
na subsidiária do banco HSBC na 
Suíça. No último dia 14, o Fisco já 
tinha informado que estava de olho 
nos brasileiros com indícios de mo-
vimentação financeira no banco, no 
caso que está sendo chamado de 
SwissLeaks, em alusão ao WikiLe-
aks, que publica em sua página na 
internet dados de governos e orga-
nizações que considera de interes-
se dos cidadãos. A lista do HSBC foi 
divulgada pelo International Con-
sortium of Investigative Journalism 
(Consórcio Internacional de Jorna-
lismo Investigativo) e pode indicar 
fraude fiscal.

Segundo a Receita, após tomar 
conhecimento da existência de lis-
ta parcial pela imprensa, a Receita 
Federal iniciou imediatamente pro-
cedimentos de pesquisa e investi-
gação, por meio de sua área de Inte-
ligência. A lista a que essa unidade 
teve acesso contém 342 nomes e 
traz informações relevantes para a 
identificação de eventuais indícios 
da prática de ilícitos tributários. A 
Receita Federal busca agora a ob-
tenção de mais elementos que com-
provem integralmente a autentici-
dade das informações.

A Receita informou que as 
ações em andamento estão articu-
ladas com outros órgãos de preven-
ção e combate aos crimes de lava-
gem de dinheiro, como o Conselho 
de Controle de Atividades Financei-
ras (Coaf), do Ministério da Fazen-
da, e o Banco Central.

A Receita vinha investigando 
brasileiros: “São 6,6 mil contas ban-
cárias abertas no banco no período 
de 1988 a 2006, supostamente rela-
cionadas a 4,8 mil cidadãos de nacio-
nalidade brasileira, que totalizariam 
saldo, em 2006 e 2007, no valor de 
US$ 7 bilhões”, destaca a Receita.

Luciano Cartaxo inaugura novos 
equipamentos em praça no Roger

maiS Qualidade de vida

A Praça Miguel Adelino dos 
Santos, localizada no bairro do Ro-
ger, será inaugurada hoje, às 18h, 
pelo prefeito de João Pessoa, Lu-
ciano Cartaxo. A obra, que foi de-
mandada pela população dentro do 
Orçamento Participativo, tem como 
objetivo a garantia de equipamen-
tos de lazer e convivência, promo-
vendo mais cidadania e bem-estar 
à população. 

“A nossa maior prioridade é 
cuidar das pessoas e nós temos fei-
to isso levando as obras públicas 
para perto de quem mais precisa”, 
destacou o prefeito Luciano Carta-
xo. “Com esta praça, os moradores 
do Roger passam a contar com um 
importante espaço de lazer, que 

amplia sua qualidade de vida”, afir-
mou. Com a reforma, a Praça Mi-
guel Adelino dos Santos ganhou 
novas áreas de jardinagem, com 
acréscimo de grama, mas preser-
vando a vegetação original. 

O espaço também recebeu 
mais segurança com a instalação 
de três novos postes de ilumina-
ção ornamental, onde antes exis-
tia apenas um. Eles receberam 
lâmpadas de vapor metálico, com 
luz branca, que possui maior cla-
ridade e é mais econômica. 

A área de circulação ganhou 
piso de concreto intertravado nas 
cores cinza claro e vermelha. Para 
garantir um espaço mais inclusivo 
e receptivo para a comunidade, fo-

ram instaladas três rampas de aces-
sibilidade. Quem utilizar o equipa-
mento ainda vai encontrar conforto 
e diversão nas duas mesas de jogos 
ou nos cinco bancos que passaram 
a compor o espaço. 

De acordo com o secretário 
municipal do Desenvolvimento Ur-
bano, Hildevânio Macedo, a refor-
ma é o cumprimento de mais uma 
solicitação da comunidade. 

“As praças cumprem um papel 
decisivo na aproximação das pessoas 
e na formação de laços sociais e é 
por isso que a Prefeitura de João 
Pessoa tem se empenhado na cons-
trução e revitalização destes espa-
ços por toda a cidade”, declarou Hil-
devânio Macedo.

Praça oferece novas áreas de jardinagem, três novos postes de iluminação ornamental e iluminação com mais claridade

Juros para pessoas
físicas atingem 
maior patamar 
desde março de 2011

A taxa média de juros para 
pessoas físicas com recursos livres 
(quando os bancos têm autonomia 
para aplicar o dinheiro) alcançou 
52,6% ao ano em janeiro de 2015. A 
taxa subiu 2,5 pontos percentuais em 
relação à de dezembro e 6,9 pontos 
percentuais em 12 meses. O patamar 
de janeiro é o maior desde o início da 
nova série histórica do Banco Cen-
tral (BC), em março de 2011. Antes, 
a maior taxa de juros, de 51,25% ao 
ano, foi registrada em outubro de 
2011. O BC revisou as séries históri-
cas relativas aos juros em função de 
uma mudança de metodologia.

A principal alteração com a nova 
metodologia para o cálculo é a intro-
dução dos juros do cartão de crédito, 
que ficaram em 73,3% ao ano. Os ju-
ros para a modalidade subiram 2,7 
pontos percentuais em janeiro na 
comparação com dezembro de 2014, 
e 7,7 pontos percentuais em 12 me-
ses. Os juros do cartão são divididos 
entre crédito rotativo e crédito par-
celado.

Com relação à taxa específica do 
crédito rotativo no cartão, os juros 
atingiram em janeiro 334% ao ano, 
crescendo 2,4 pontos percentuais 
sobre dezembro e 24,5 pontos per-
centuais em 12 meses. O patamar al-
cançado só foi inferior aos 334,29% 
ao ano alcançados em junho de 2012. 
Para o crédito parcelado no cartão de 
crédito, os juros ficaram em 106,7% 
ao ano, um aumento de 2,6 pontos 
percentuais em relação a dezembro 
do ano passado e 0,2 ponto percen-
tual em um período de 12 meses.

Os juros do cheque especial fi-
caram em 208,7% ao ano, alta de 7,7 
pontos percentuais no mês e 54,6 
pontos percentuais em 12 meses.

Mariana Branco 
Repórter da Agência Brasil 

Foto: Secom municipal



Empresários Edmilson 
Marcondes Santos, Lúcia 
Cabral, Waldomiro Barbo-
sa e Teresa Onofre, Sras. 
Socorro Lucena, Ivania 
Maria Miranda e Keyla 
Melo Albuquerque Xavier, 
juiz João Agra Tavares 
de Sales, compositor e 
cantor Zé Trovão.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Dois Pontos

  As pérolas apareceram com 
força no red carpet do Oscar 2015, 
só que desta vez nas roupas trazen-
do um toque de romantismo.
  Usaram vestidos de pérolas as 
atrizes Lupita Nyong´o (Calvin Klein), 
Felicity Jones (Alexander McQueen), 
Jennifer Lopez (Elie Saab) e Anna 
Faris (Zuhair Murad). 

Zum Zum Zum

FOTO: Studio Rocha

Lançamentos
O HISTORIADOR 

José Octávio de Arruda 
Mello vai comemorar seu 
aniversário no próximo 
dia 18 de março du-
rante apresentações 
literárias no Sebo 
Cultural, entre os quais 
a biografia que fez do 
ex-governador Ronaldo 
Cunha Lima.

Na ocasião, Heri-
berto Coelho vai lançar 
dez autores entre os 
quais Willame Jansen, 
de Pernambuco, Fabiana 
Agra, de Picuí e os pes-
soenses Carlos Aquino 
e Cristina Guedes.

Os anfitriões de hoje na Toyota, Geraldo e Socorro Carvalho

“Quando aprendemos a lidar 
com a finitude das coisas o 
sofrimento se tornará um 
mero detalhe”

“Ninguém tem o destino 
do sofrimento. Ele é o 
resultado da ação negativa, 
jamais a causa”

FREDERICO ELBONI JOANNA DE ANGELIS

La vie est belle
A LANCÔME 

comemorou aniversário 
no último sábado 
lançando o filme 
“Ceci N´Est Pas Une 
Rose” (Isto Não É uma 
Rosa), com direção 
de Thomas Tyman. O 
vídeo conta a história 
da marca por meio de 
produtos mais icônicos 
como o perfume “La 
Vie Est Belle”.FOTO: Goretti Zenaide

Aninha e Onildo Filho, ele renomado chef à frente da Casa Roccia

   A Natura está lançando produtos para olhos com as cores do verão. São da linha 
Natura Una com sextetos de sombras utilizando a nova tecnologia Metallic Spray com longa 
duração. Outra novidade é a caneta delineadora, nas cores verde e azul.

Valéria Fiúza, Lide Milanez e Patrícia Sales nos salões do Sonho Doce Recepções

FOTO: Dalva RochaFOTO: Arquivo

Ana Beatriz Chaves Saeger é a aniversariante de hoje

Automóveis
SERÁ inaugurada 

hoje mais uma conces-
sionária da Toyota sob 
o comando da Carvalho 
e Filhos, que tem à 
frente o empresário 
Geraldo Carvalho.

Com arrojado 
projeto, o novo espaço 
está localizado na 
Estrada de Cabedelo, 
onde logo mais às 19h 
haverá coquetel para 
convidados conferirem 
os novos lançamentos 
da marca.

FOTO: Dalva Rocha

Beleza em família: Lívia e Geórgia Rodrigues de Aquino

Família Toscano

SERÁ realizado em 
João Pessoa, em abril, o IV 
Encontro Nacional da Família 
Toscano de Britto. Infor-
mações no site www.
familiatoscanodebritto.
com.br.

Pôr do Sol Literário
ACONTECE hoje nos jardins da Academia Paraibana 

de Letras mais uma edição do Pôr do Sol Literário, onde 
serão debatidas as obras dos poetas Lau Siqueira e 
José Leite Guerra, além de uma homenagem póstuma 
ao teatrólogo Altimar Pimentel.

O grupo Aedos fará leitura de poemas e o ator 
Alexandre Tchê, de Cabedelo, fará perfomances sobre 
o trabalho de  Altimar Pimentel.

EM 40 anos de carreira, o fotógrafo brasileiro Se-
bastião Salgado percorreu o mundo registrando eventos 
trágicos de nossa história recente, mas atualmente 
dedica-se à descoberta de territórios virgens e suas 
grandes paisagens, como a fauna e a flora selvagens. 

Isso tudo é revelado no premiado documentário 
“Sal da Terra”, dirigido por Win Wenders e Juliano Ribei-
ro Salgado, que está sendo lançado hoje no Brasil pela 
distribuidora Imovision.

Sal da Terra

A BONITA Ana Beatriz, filha da diretora de Desen-
volvimento Organizacional do Unipê, Ana Flávia Nóbrega 
Chaves e do empresário Edgard Saeger Neto, chega hoje 
aos seus quinze anos.

A jovem é neta materna da saudosa Da Paz Chaves 
e do professor Flávio Colaço e paterna dos empresários 
Anely Almeida e Max Saeger.

Quinze anos ACONTECEM nos dias 3 a 6 de março no Transamérica 
Expo Center, em São Paulo, a Expo Revestir e o Fórum 
Internacional de Arquitetura e Construção.

O evento é tido como o maior e mais importante 
para lançamentos de soluções em acabamento para a 
construção civil na América Latina e a expectativa deste 
ano é ultrapassar a marca dos 50 mil visitantes.

Arquitetura e Construção

O ROTARY Internacional comemorou na última 
segunda-feira 110 anos de atividades e, para marcar a 
data, o Rotary de João Pessoa programou a realização 
do “Gesto Concreto 110 Anos Rotary”.

Com tendas montadas pelo Exército na Lagoa do 
Parque Solon de Lucena, para arrecadação de alimen-
tos para as famílias vítimas da estiagem no Sertão 
paraibano. Um jantar no restaurante Tererê fecha a 
comemoração festiva reunindo rotarianos, com entrega 
de Medalhas Padre Zé e Troféu Rotary de Jornalismo. 

Gesto Concreto

   A empresária Walmirinha Queiroga ajudando nos preparativos para a posse 
de seu filho, médico Marcelo Queiroga, amanhã na Academia Paraibana de Medicina. 
Marcelo se recupera de uma cirurgia de hérnia, passa bem e amanhã se torna membro 
daquela academia.

Posse
O POETA, 

jornalista, filósofo, 
escritor e doutor em 
Teoria Literária, Fran-
cisco Bosco assume 
amanhã a presidência 
da Funarte. 

Ele será empos-
sado pelo ministro 
Juca Ferreira em so-
lenidade na Sala Fu-
narte “Sidney Miller”, 
no térreo do Palácio 
Gustavo Capanema, 
no Rio de Janeiro.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2015

Pesquisa do IBGE  revela 
que 21,6% dos paraibanos 
são hipertensos
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Ovos de chocolate custam 10% mais 
PÁSCOA à vIStA

A variação dos preços vai 
de R$ 8,00 a R$ 220,00 
quando o peso é de 750g

A Páscoa é uma festa 
cristã que é comemorada na 
primeira semana de abril, 
mas os supermercados e 
lojas especializadas se ante-
ciparam ao período e já ini-
ciaram as vendas de Ovos de 
Páscoa. Segundo o presiden-
te da Associação dos Super-
mercados da Paraíba, Cícero 
Bernardo, mesmo com os 
ovos chegando às pratelei-
ras com os preços alterados 
em 10%, em relação ao ano 
passado, a estimativa para 
este ano é que as vendas 
aumentem 10% em relação 
à Páscoa de 2014. Os consu-
midores poderão encontrar 
nas redes de supermerca-
dos e lojas especializadas 
ovos com preços que va-
riam de R$ 8,00 (100g) até 
R$ 220,00 (750g).

O Ovo da Páscoa é um 
ovo feito de chocolate nor-
malmente recheado com 
surpresas, e é um símbolo 
de nascimento e vida. Ele 
está relacionado com a Pás-
coa e representa a Ressur-
reição de Jesus Cristo, com a 
esperança de uma nova vida.

Lojas especializadas 
em chocolates, bem como 
as Americanas e super-
mercados como Carrefour, 
Hiper, Extra e Pão de Açú-
car juntos, estimam vender 
mais de 10% do produto 
neste período até a chegada 
da Páscoa. A venda de cho-
colate neste período é tão 
lucrativa que o setor acaba 
empregando muitos jovens. 
Cícero Bernardo enfatizou 
que em cada supermercado 
pelo menos cerca de 10 pes-

A Câmara dos Depu-
tados aprovou na última 
terça-feira (24) o proje-
to de lei do Senado, que 
criminaliza a venda de 
bebidas alcoólicas para 
menores de 18 anos. O 
projeto de autoria do se-
nador Humberto Costa 
prevê uma multa que va-
ria de R$ 3 mil a R$ 10 mil 
para quem descumprir a 
nova lei. O infrator pode 
ter o estabelecimento in-
terditado até que o valor 
da multa seja pago. O tex-
to aguarda sanção da pre-
sidente Dilma Rousseff.

O projeto aprovado 
altera o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente para 
tornar crime vender, for-
necer, servir ou até mes-
mo entregar, mesmo que 
gratuitamente, a criança 
ou adolescente, qualquer 
produto cujos componen-
tes provoquem depen-
dência física ou psíquica. 
O jornal A União foi às ruas 
para saber a opinião da 
população sobre o assun-
to. A maioria dos entrevis-
tados está de acordo com 
o novo projeto e espera 
que a lei seja cumprida. 
Veja as opiniões:

Venda de bebida alcoólica a menor tem multa de até R$ 10 mil

 “Eu acho que é a 
punição correta. 
As pessoas 
menores de 18 
anos não podem 

beber, faz mal a 
saúde. Se o comer-

ciante fez a venda para o adolescente, 
ele tem, realmente, que ser punido como 
manda a lei. A multa é o mínimo a ser feito 
e a prisão é justa.”

“Eu acho que o vendedor 
deve ser punido, mas, 
principalmente, 
com multa. Quando 
o problema afeta o 

bolso do cidadão ele 
tem mais consciência, não 

sei o porquê. Pode ser que o projeto seja uma 
coisa que choca de início, mas é o bolso da 
população que dói mais. A punição com multa 
é melhor, mas a prisão também é válida.”

 “Acho que a ideia 
do projeto é 

certa, porque 
ao vender uma 
bebida alcoólica 

para uma criança, 
você está cometendo 

um crime. Então eu acho que isso está 
mais dos que certo. Acho muito importante 
essa mudança, a lei está forte e deve ser 
cumprida por todos.”

 “Para mim, é muito 
errada a venda 
das bebidas para 
os de menores, 
então acho que 

o vendedor deve 
ser punido mesmo, 

da forma que a lei manda. O fechamento 
do estabelecimento também é uma 
ótima forma de punir os que estão em 
desacordo.”

“Eu já não gosto de 
bebida, então acho 
que é o certo a nova 
punição. Só assim 
vai diminuir a quanti-

dade de crianças 
nos bares, porque tem 

muito adolescente nesses locais. O melhor a 
se fazer mesmo é fechar o estabelecimento. O 
comerciante que fizer a venda merece o valor 
dessa multa e a prisão.”

 “Eu aprovo a 
nova lei e sou a 
favor também 
das punições. Se 
o vendedor está 

descumprindo a 
ordem, deve ser punido. 

O valor da multa é alto, mas é correto 
que ele pague pelo erro e por ter des-
cumprido a lei. Concordo com a prisão e 
com a multa.”

 “Em minha opinião tem 
que pagar multa 
mesmo, o cidadão 
tem que cumprir 
com os seus erros. 

Mas não acho que fe-
char o estabelecimento 

seja o melhor a se fazer, só o pagamento 
da multa mesmo. Caso o vendedor insista 
em vender, acho que a prisão é justa, ele 
deve ser preso mesmo.”

 “A punição com 
prisão e multa é 
o certo, porque 
mesmo sabendo 
que o cliente é 

menor de idade, 
muitos locais fazem 

a venda da bebida alcoólica e isso está 
errado. O vendedor sabe o risco que pode 
correr, então eu concordo com o fechamen-
to do estabelecimento.”

Enquete

Alcione Santos
 - cabeleireira

Janaína Nunes
  - professora

Cláudia Márcia
– cuidadora de idosos

Francimar Rufino
 - agente penitenciário 

Osmar Barbosa
 - pedreiro 

Jorge Dias
 - taxista

Lucicleide Braga
  - garçonete

Eduardo tavares
 - garçom

Dani Fechine
Especial para A UNIÃO

soas são contratadas pelas 
indústrias de chocolate a 
exemplo da Nestlé e Lacta, 
para ornamentar e montar 
as parreiras de ovos. 

Indagado sobre a 
quantidade de Ovos de 
Páscoa que são vendidos 
na Paraíba neste período, 
o presidente da Associa-
ção dos Supermercados da 
Paraíba, disse que não tem 
esse número mas adiantou 
que todos os anos na Pás-

coa são vendidas toneladas 
de Ovos no período.

Pescados e bacalhau
Mais de 4 mil tonela-

das de bacalhau congela-
do estarão sendo vendidas 
pelo Grupo Pão de Açúcar 
para essa Páscoa. Prove-
niente de Portugal e da No-
ruega, o grupo também vai 
colocar à disposição dos 
consumidores as opções 
dessalgadas do bacalhau, 

uma tendência que cresce a 
cada ano. A expectativa do 
grupo é aumentar em 10% 
em venda de bacalhau nes-
ta Páscoa se comparado ao 
mesmo período de 2014.

De acordo com informa-
ções do gerente comercial 
do grupo, Marcos Freitas, a 
boa notícia é que o bacalhau 
chega às prateleiras sem so-
frer o impacto da valoriza-
ção do dólar, e estará com 
preços no mesmo patamar 

do praticado pelas redes no 
ano passado. Os supermer-
cadistas também apostam 
na venda de salmão e dos 
peixes nacionais, como pin-
tado, truta, pirarucu, tamba-
qui e tilápia.

Páscoa significado
A Páscoa celebra a res-

surreição de Jesus ocorri-
da três dias depois da sua 
crucificação no Calvário, 
conforme o relato do Novo 

Testamento. É a principal 
celebração do ano litúrgi-
co cristão e também a mais 
antiga e importante festa 
cristã. A data da Páscoa de-
termina todas as demais da-
tas das festas móveis cristãs, 
com exceção às relacionadas 
ao advento. O domingo de 
Páscoa marca o ápice da Pai-
xão de Cristo e é precedido 
pela Quaresma, um período 
de 40 dias de jejum, orações 
e penitências.

FOtO: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

FOtOS: Edson Matos

A estimativa da Associação dos Supermercados da Paraíba é de que as vendas deste ano ultrapassem as do ano anterior num percentual igual ao aumento, ou seja, 10%
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Pesquisa revela que 21,6% dos 
paraibanos têm hipertensão
IBGE constatou ainda que 
12,3% foram diagnosticados 
com colesterol alto na PB

A Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS) 2013: Per-
cepção do Estado de Saúde, 
Estilos de Vida e Doenças 
Crônicas, realizada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em 
convênio com o Ministério 
da Saúde, revelou que 21,6% 
dos paraibanos sofrem de 
hipertensão arterial. Nesta 
primeira divulgação da PNS, 
foram enfocados aspectos 
relacionados à percepção do 
estado de saúde, estilos de 
vida e doenças crônicas não 
transmissíveis, trazendo in-
formações sobre hábitos ali-
mentares, tabagismo e o con-
sumo de bebidas alcoólicas 
pela população de 18 anos 
ou mais de idade. 

A PNS também investi-
gou se essa população adulta 
foi diagnosticada por profis-
sionais de saúde para alguma 
das 11 principais doenças crô-
nicas não transmissíveis que, 
juntas, são a causa de mais 
de 70% das mortes no país. 
O conjunto de informações, 
de abrangência nacional, vai 
subsidiar a formulação, o mo-
nitoramento e a avaliação das 
políticas públicas de saúde. 

Ainda no quesito do-
enças, a pesquisa constatou 
que 4,5% dos paraibanos 
foram diagnosticados com 
diabetes e 12,3% com coles-

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de João Pes-
soa realiza, no próximo sába-
do, dia 28, um monitoramen-
to para avaliar os cartões de 
vacinação de crianças com 
idade entre seis meses e me-
nos de cinco anos. As ativida-
des acontecem das 8h às 17h, 
em 62 bairros da cidade, em 
visitas domiciliares.

Os profissionais co-
ordenados pelo Setor de 
Imunização vão rastrear os 
cartões de 2.850 crianças. 
“Essas ações de monitora-
mento da cobertura vacinal 
são importantes para apro-
veitarmos também a opor-
tunidade e vacinar as crian-
ças que não compareceram 
nos postos de vacinação 
durante o período da cam-
panha contra poliomielite e 
sarampo”, destacou Chiara 
Dantas, chefe do Setor de 
Imunização do município.

Ainda de acordo com a 
coordenadora, para agilizar 
o trabalho das equipes, a 
SMS solicita a colaboração de 
pais ou responsáveis pelas 
crianças no sentido de rece-
ber os profissionais de saúde 
do município e apresentar 
os cartões para avaliação. Ao 
todo, serão 114 equipes en-
volvidas na ação de monito-
ramento. Cada equipe é com-
posta por um enfermeiro, 
um técnico em enfermagem 
e um agente de saúde. 

“Todos os profissionais 
envolvidos na ação estarão 
utilizando crachás de iden-
tificação e portando um do-
cumento da SMS, explicando 
sobre o monitoramento”, in-
formou Chiara Dantas. 

As crianças que estive-
rem com a carteira desatua-
lizada serão vacinadas nesta 
oportunidade. Em caso de 
dúvida ou para mais infor-
mações, a população pode 
entrar em contato pelo tele-
fone 3218-6170.

Vacinação em dia 
A população pode acom-

panhar no aplicativo ‘Vacina-
ção em Dia’ (para smartpho-
nes e tablets) seu cartão de 
vacinação e manter a imuni-
zação atualizada. O objetivo 
da ferramenta é estar pre-
sente no cotidiano dos cida-
dãos por meio de dispositi-
vo móvel, com informações 
necessárias para garantir a 
vacinação do cidadão e sua 
família.

O aplicativo está dispo-
nível para usuários do sis-
tema android. Para fazer o 
download, o usuário pode 
acessar a página de aplica-
tivos do Governo Federal 
(http://www.aplicativos.gov.
br/aplicativos/vacinacao-
-em-dia-1) e clicar no link do 
android, sendo encaminhado 
para a loja virtual onde pode-
rá fazer o download gratuito.

terol alto. Dos adultos na Pa-
raíba, 2,8% tinham asma ou 
bronquite, 3,1% sofriam de 
doenças cardiovasculares e 
1,8% já receberam diagnós-
tico de acidente vascular ce-
rebral (AVC). De acordo com 
o levantamento, 16,9% fo-
ram diagnosticados com pro-
blemas crônicos na coluna, 
4,8% com depressão e 0,9% 
com algum tipo de câncer. A 
pesquisa também investigou 
diagnósticos de insuficiência 
renal, atingindo uma taxa de 
1,4% na Paraíba, enquanto 
os distúrbios osteomolecula-
res relacionados ao trabalho 

(DORT) obtiveram taxa de 
1,4%.

Alimentação e bebidas
No Estado, 59,2% das 

pessoas avaliaram a própria 
saúde como boa ou muito 
boa. A porcentagem em rela-
ção ao consumo de carne ou 
frango com excesso de gor-
dura ficou em 28,2%, sen-
do maior em homens, com 
35,1%, e 22,2% em mulhe-
res. Entre as pessoas acima 
de 18 anos que consumiam 
refrigerantes pelo menos 
cinco dias por semana, a Pa-
raíba atingiu 13,6%, sendo 

também maior a proporção 
de consumo entre os homens 
(15,6%) do que entre mulhe-
res (11,9%). 

Sobre a ingestão de be-
bidas alcoólicas uma vez ou 
mais por semana, a Paraíba 
verificou uma taxa de 15,8%, 
sendo três vezes mais fre-
quente em homens (25,1%) 
do que em mulheres (7,7%). 
Um dado preocupante foi o 
número de pessoas que di-
rigiam logo depois de beber: 
32,9%, frequência mais de 
três vezes superior para os 
homens, 37,4%. O de mulhe-
res chegou a 11,6%.

Entre os adultos paraiba-
nos, 18% consumiam frutas 
e hortaliças na porção reco-
mendada pela Organização 
Mundial do Comércio (OMS). 
Observou-se ainda que o for-
te da população paraibana é 
o feijão, consumido regular-
mente por 81,2% dos adultos, 
sendo também mais consumi-
do pelos homens (86,4%) do 
que pelas mulheres (76,6%). 
E 58,2% consumiam peixe 
pelo menos um dia por sema-
na, sendo maior a proporção 
de mulheres consumidoras 
(59,7%) do que entre os ho-
mens (56,4%).

Atividades físicas
Na Paraíba, 19,4% dos 

adultos praticavam o nível 
recomendado de atividade 
física de lazer e 10,6% eram 
fisicamente ativos no traba-
lho. Na Paraíba, 11,6% pra-
ticavam atividades físicas em 
atividades domésticas, com 
as mulheres predominando, 
18,6%, contra 3,6% na taxa 
masculina. Mais da metade 
dos paraibanos foram avalia-
dos como insuficientemente 
ativos (51,9%), com lideran-
ça das mulheres (57,6%), 
contra 45,4% na taxa dos ho-
mens. Entre os fumantes diá-
rios, a Paraíba atingiu taxa 
de 10,7%, enquanto 30,5% 
cogitaram parar devido às 
advertências nos maços de 
cigarros. Ainda foi avaliado 
que 57,1% foram informa-
dos pela mídia sobre os ris-
cos do tabaco para a saúde e 
84,5% perceberam as adver-
tências antitabaco nos maços 
de cigarro.

Pesquisa
A PNS coletou nos do-

micílios, pela primeira vez 
em inquérito de saúde de 
âmbito nacional, amostras 
biológicas para realização 
de exames complementares 
que serão usadas para traçar 
o perfil bioquímico de condi-
ções clínicas ou préclínicas 
que necessitam de interven-
ção. Foram visitados 81.767 
mil domicílios em 1.600 mu-
nicípios de todo o país, no 
segundo semestre de 2013. 
No Nordeste, foram 24.908 
domicílios visitados, sendo 
2.366 destes só na Paraíba.

Foto: ortilo Antônio

Dani Fechine
Especial para A União

O percentual de 
pessoas com 
diabetes chega a 
4,5% no  Estado, 
de acordo com 
a PNS

PMJP vai monitorar 
cartões de vacinação

VISITA DOMICILIAR

Uma pesquisa desenvolvida 
na Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) está obtendo sucesso 
no tratamento da hipertensão em 
ratos, com a utilização do óleo de 
coco aliada a uma rotina de ativi-
dades físicas. Os testes em huma-
nos devem começar entre dois e 
três meses. A esperança é de que 
em breve uma droga medicinal 
seja desenvolvida para o trata-
mento de humanos que sofrem 
com pressão alta.

O estudo faz parte da tese de 
doutorado de Naiane Alves, que 
desenvolve o projeto em conjun-
to com o professor Valdir de An-
drade Braga, diretor do Centro de 
Biotecnologia da UFPB, no cam-
pus I, em João Pessoa.

Segundo Valdir, o óleo de 
coco possui várias propriedades 
medicinais e seu uso tem várias 
aplicações, como perda de peso, 
aumento do colesterol bom, ação 
antiinflamatória e antimicrobiana, 
além de ser uma excelente fon-
te energética para praticantes de 
exercícios físicos. No entanto, não 
haviam pesquisas relacionadas à 
ação das substâncias do óleo no 
sistema cardiovascular.

"Como Naiane tem a forma-
ção de educadora física, então a 
gente pensou em associar uma 
dieta de óleo de coco com o trei-
namento físico e ver como isso 
afetaria o desenvolvimento da hi-
pertensão [nos ratos]", explica o 
professor. 

O resultado da pesquisa já 
foi divulgado em revistas cientí-
ficas internacionais. "O resultado 
foi publicado recentemente nas 
revistas científicas americanas 
Journal of Applied Physiology e 
na Nutrition, além de vários sites 
internacionais", diz Naiane Alves.

A pesquisa está no fim do es-
tágio pré-clínico, que consiste nos 
testes em animais. Os resultados 
foram animadores. "Vimos que 
reduzia a pressão, o acúmulo de 
radicais livres e diminuía o ganho 
de peso dos ratinhos. Então foi 
bastante promissor", comemora o 
professor. 

Testes em humanos
O próximo passo da pesquisa 

será o teste de componentes iso-
lados do óleo de coco em huma-
nos, para o desenvolvimento de 
uma droga que, aliada a uma ro-
tina de exercícios físicos, ajude no 
tratamento da hipertensão nos 
pacientes. "Estamos escrevendo a 
parte final do projeto para man-
dar ao Comitê de Ética em Pes-
quisa Humana. Após a autoriza-
ção, iremos recrutar voluntários, 
provavelmente do Hospital Uni-
versitário", informa Valdir. Após 
o início dos testes em pacientes 
humanos, a pesquisa deverá ter a 
duração média de 2 a 3 anos para 
ser concluída totalmente.

O que é hipertensão?
A hipertensão arterial - popu-

larmente conhecida por pressão 
alta - é uma doença crônica que 
é caracterizada pela elevação da 

pressão sanguínea nas vias arte-
riais. Isso ocorre quando as arté-
rias são obstruídas por gorduras, 
perdendo a capacidade de con-
trair e dilatar ou quando o vo-
lume sanguíneo se torna muito 
alto, exigindo velocidade e pres-
são maior do bombeamento do 
coração para circular pelo corpo.

Qualquer pessoa está suscetí-
vel a desenvolver um quadro de 
hipertensão. Entretanto, os indiví-
duos com problemas relacionados 
à obesidade são os mais propen-
sos a ter pressão alta. Segundo 
dados levantados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) em 
2008, 40% dos adultos com mais 
de 25 anos sofrem de hipertensão 
no mundo inteiro, o que totaliza 
aproximadamente um bilhão de 
pessoas.

Ainda segundo a OMS, 9,4 mi-
lhões de pessoas morrem todos os 
anos por conta de complicações 
relacionadas à pressão alta, que é 
responsável por cerca de 45% dos 
ataques cardíacos e 51% dos aci-
dentes vasculares cerebrais (AVC).

UFPB desenvolve estudo sobre pressão alta
TRATAMENTO COM ÓLEO DE COCO

Feliphe Fernando
Especial para A União

Tratamento
Em pacientes com o quadro menos gra-
ve, o tratamento consiste em mudan-
ças de hábitos, que vão de exercícios 
físicos à mudança na dieta.
Nos quadros mais severos, além da 
mudança de comportamento é neces-
sário um tratamento por medicamen-
tos.

Saiba mais



Passageiro reage a assalto em 
ônibus e atira em dois suspeitos
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Paraíba
15

Tentativa de roubo 
aconteceu ontem na linha 
Colinas do Sul/Rangel

Condição
Dois suplentes da coligação PRB/

DEM estão no exercício do mandato: 
Pastor Josimar e Miguel da Construção. 
Para que Rostand assuma, além da 
licença de Marinaldo, Lula Cabral e Saulo 
Noronha precisam continuar no primeiro 
escalão do Governo Municipal.

Licença
O vereador Marinaldo Cardoso (PRB) 

confirmou que deverá se licenciar do cargo 
nos próximos dias para dar a vez ao suplente 
imediato, Rostand Paraíba (mesmo partido), e 
admitiu que o afastamento atende a um acordo 
celebrado pelos integrantes do PRB. 

Legalidade
“Isso foi um acordo, não há nada ilegal 

nisso e, se houver essa possibilidade, eu me 
licenciarei para dar a vez ao colega Rostand 
por quatro meses, período durante o qual 
estarei atuando junto à comunidade, pois não 
irei parar”, declarou Marinaldo Cardoso.

Pela cidade
l VoLtou

Falando em suplentes em exercício 
na cidade, o vereador Cícero Rodrigues 
da Silva, o Buchada, do PROS, retomou o 
mandato após uma licença de 121 dias para 
dar a vez a Milena Sales de Melo, do PTN, 
popularmente conhecida como a Palhaça 
Tia Mila.

l Saiu
O nome de Tia Mila chegou a ser 

cogitado, nos corredores da Câmara 
Municipal, para um cargo no primeiro escalão 
do Governo Municipal, possivelmente a 
Secretaria de Cultura, para eventualmente 
substituir o titular da pasta, vereador Lula 
Cabral (PRB).

Resposta
O gerente de operações de trânsito 

da STTP, Alex Marcolino, respondendo 
às queixas de comerciantes da Rua 
Miguel Couto, registradas na coluna 
dessa quarta-feira, se disse surpreso com 
as reclamações e garantiu que o órgão 
dialogou com o comércio.

Devolução
Foi prorrogada até 13/03 a “Semana 

do Perdão” da UFCG, cujo objetivo é 
reaver livros que foram emprestados e 
não devolvidos. Participam da campanha 
as bibliotecas de Campina e Cajazeiras. 
Entregando o livro dentro da semana, 
o usuário não sofrerá as sanções como 
pagamento de multa e não recebimento 
da declaração de “nada consta”, para 
emissão de certificado de conclusão de 
curso, além de ficar limpo para fazer novos 
empréstimos.

Dessalinização
Por falar na UFCG, o Laboratório de 

Referência em Dessalinização (Labdes) 
da Federal ganhou destaque em revistas 
de circulação nacional. A dessalinização 
é apontada como alternativa para a crise 
hídrica que afeta o país. Kleper França, 
coordenador do Labdes, afirma que a 
dessalinização é um caminho viável 
para regiões litorâneas. “A construção 
de miniusinas seria responsável por 
abastecer de 30% a 35% das casas da orla”, 
pontuou.

Guia do Estudante
 

A UEPB lançou uma cartilha 
para facilitar a vida dos estudantes 
que ingressam neste semestre e ainda 
conhecem pouco sobre a universidade. 
Trata-se do “Guia do Estudante”, uma 
espécie de manual que traz em seu 
conteúdo uma série de informações 
sobre a estrutura da universidade, 
contatos úteis, orientações sobre 
procedimentos acadêmicos, além de 
dados sobre assistência estudantil e 
programas acadêmicos, bem como 
serviços prestados pela UEPB.

Fluência
“Contra fatos, não há argumentos. 

Temos as assinaturas de comerciantes 
que foram nos procurar. Além do mais, o 
trânsito e os projetos não são pensados de 
uma maneira individual. As faixas da via 
hoje estão fluindo muito bem”, rebateu Alex 
Marcolino.

Dois adolescentes foram 
baleados por um passageiro 
não identificado após tenta-
rem assaltar um coletivo que 
faz a linha 2501- Colinas do 
Sul/Rangel, em João Pessoa. 
O fato aconteceu ontem à 
tarde próximo a Universida-
de Federal da Paraíba. 

Segundo informações 
da Polícia Militar, após a du-
pla recolher os celulares dos 
passageiros, um dos ocupan-
tes do ônibus reagiu e dispa-
rou com uma arma de fogo 
contra os assaltantes.

Mesmo feridos, os dois 
tentaram fugir, mas foram 
impedidos pelos passageiros 
até a chegada da polícia. O 
homem que reagiu ao assalto 
fugiu do ônibus e ainda não 
foi encontrado. Os pertences 
das vítimas foram recupera-
dos e devolvidos.

Os assaltantes, que se-
gundo a Polícia Militar têm 
menos de 18 anos de idade, 
ficaram feridos durante a 
ação e foram encaminhados 
para o Ortotrauma (Trau-
minha) de Mangabeira. De 
acordo com o hospital, eles 
apresentavam ferimentos 
leves e passaram por uma 
intervenção no bloco cirúr-
gico, sob custódia, e foram 
encaminhados à 4ª Delega-
cia Distrital, no Geisel, para 
os procedimentos legais.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

A Polícia Militar apreen-
deu em flagrante, no fim da 
noite de anteontem, na cida-
de de Bayeux, um adolescen-
te suspeito de tentar matar 
uma mulher, de 23 anos, na 
Praça da Paz, no bairro dos 
Bancários, em João Pessoa. 
O jovem foi localizado por 
policiais da 6ª Companhia 
Independente, que atuam na 

cidade de Cabedelo. Eles ini-
ciaram as diligências após 
serem procurados pelo ma-
rido da vítima na Unidade 
de Polícia Solidária do cen-
tro de Cabedelo.

A vítima passou uma 
mensagem para o mari-
do através do whatsapp 
(aplicativo de mensagem 
instantânea), dizendo que 

tinha sido ferida com um 
tiro na boca. Ele, que esta-
va na cidade de Cabedelo, 
foi até a UPS pedir apoio 
e de lá os policiais da 6ª 
Companhia Independente 
foram até o local da tenta-
tiva do homicídio.

De acordo com o sar-
gento Antônio Falcão, o ma-
rido da vítima foi informado 

no local sobre o autor. “Fo-
mos até a casa do suspeito, 
na orla da Capital, mas ele 
não estava lá. O acusado ti-
nha acabado de pegar um 
táxi, mas pela operadora 
conseguimos falar com o 
taxista, que revelou onde ti-
nha deixado o adolescente, 
na cidade de Bayeux”, disse.

O sargento contou que 

a guarnição foi até o local 
e, após um cerco a uma re-
sidência, apreendeu o sus-
peito em flagrante, com a 
arma utilizada na tentati-
va do homicídio. “Era um 
revólver calibre 38, estava 
com uma munição defla-
grada e outra pinada (mu-
nição que falhou na hora do 
disparo)”, acrescentou.

Delegacia
O jovem suspeito foi 

apresentado na Delegacia 
da Infância e Juventude, no 
Centro de João Pessoa, onde 
foi autuado por tentativa de 
homicídio. De acordo com 
boletim do Hospital de Trau-
ma de João Pessoa, o estado 
de saúde de Tatiana Costa 
Magalhães Vital é grave.

Polícia apreende adolescente na cidade de Bayeux
tENtatiVa DE HoMiCÍDio CoNtRa MuLHER

Policiais do 7º Batalhão prenderam, na madrugada de ontem, um trio suspeito de atuar no 
tráfico de drogas, na comunidade Alto do Contorno, no bairro Várzea Nova, em Santa Rita. 
Edson de Sousa Silva, de 27 anos; Geidson de Araújo Sousa, 26; e Felipe da Silva Melo, 22 

anos, estavam comemorando o aniversário de um deles quando foram presos.

A Polícia Militar recebeu informações de que o local onde o trio estava servia de ponto de 
comercialização de drogas e encontrou com eles maconha, cocaína, um revólver calibre 38 e 
várias embalagens para drogas.
Os três suspeitos foram apresentados na 6ª Delegacia Distrital, na cidade de Santa Rita.

Em Santa Rita: trio suspeito de tráfico de drogas é preso

FOTO: Reprodução/Internet

O Governo do Es-
tado convocou os 67 
aprovados nas fases 
intelectual e psicoló-
gica do Curso de For-
mação de Oficiais da 
Polícia Militar para 
realizarem, no próxi-
mo dia 6, a avaliação 
de saúde. A lista dos 
convocados foi publi-
cada no Diário Oficial 
da última terça-feira.

A avaliação, que 
consiste na entrega 
de exames laborato-
riais, inspeções bio-
métricas e médico
-odontológica, será 
realizada no Centro 
de Educação da PM, 
no bairro de Manga-
beira, em João Pes-
soa. Entre os testes, 
está a aferição de 
altura, que é de no 
mínimo 1,65 m para 
candidatos do sexo 
masculino e 1,60 para 
o feminino, além do 
peso e a proporção 
entre essas duas me-
didas.

Aprovados 
no CFO farão 
avaliação 
de saúde
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AL mantém maioria dos vetos
VOTO aberTO enTra em pauTa
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Oab e Cnbb lançam 
em brasília manifesto 
pela reforma política

página 18Políticas
17

Discussão sobre o fim 
do voto secreto deve 
ser retomada hoje

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
apreciou ontem os 17 ve-
tos do governador do Es-
tado, Ricardo Coutinho, 
que estavam na ordem do 
dia. Os deputados votaram 
pela manutenção da maio-
ria dos vetos do governa-
dor, com algumas retira-
das de pauta.

O presidente Adriano 
Galdino comentou a dis-
posição dos deputados em 
apreciar todos os vetos 
até o início da tarde. “Foi 
um esforço concentrado, 
mesmo. Por isso estamos 
aqui até as 14h e amanhã 
estaremos aqui às 9h, em 
ponto. É uma atuação que 
mostra que esta legislatu-
ra está determinada a tra-
balhar, mesmo, em prol da 
população e estou satisfei-
to com a produção que ti-
vemos hoje”, afirmou Gal-
dino ao final da sessão. 

Voto aberto
Antes da votação, o 

líder do Governo, Hervá-
zio Bezerra, propôs que 
as apreciações dos vetos 
fossem feitas de forma 

FOTO: Nyll Pereira/Divulgação-ALPB

Lígia viabiliza 1ª
estação Trabalho

apresentação de 
relatório é adiada

SeS e mpF ganham 
votos de aplausos 

TSe publica prazos 
para regularização

A vice-governadora Lígia Fe-
liciano participou de audiência, na 
última terça-feira, em Brasilia, com 
o ministro do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias, oportunidade em que 
conseguiu viabilizar a implantação da 
primeira Estação Trabalho na Paraíba. 
Trata-se de um espaço de apoio aos 
trabalhadores que oferece, num mes-
mo local, serviços como entrada ao 
seguro-desemprego, intermediação 
de mão de obra e cursos de qualifi-
cação profissional. 

A primeira unidade foi inaugu-
rada em maio de 2013, no Estado do 
Ceará. “A Estação Trabalho foi pensada 
para ser um ponto de referência para 
o trabalhador buscar informações, 
conhecer seus direitos, adquirir quali-
ficação profissional, melhorar sua 
renda e ampliar seus horizontes. ”, 
explicou o ministro Manoel Dias.

A audiência pública proposta 
pela Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) para receber 
hoje a gestora da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), Mônica Rocha, para 
apresentação do relatório das ações 
e dos serviços públicos da pasta, foi 
adiada para o dia 10 de março, às 11h. 
O evento foi remarcado porque a secre-
tária está de licença médica.

Os gestores do Sistema Único 
de Saúde (SUS) de cada ente federativo 
devem comparecer periodicamente à 
respectiva Casa Legislativa. A finalidade 
é apresentar dados quadrimestrais 
sobre os valores mínimos a serem apli-
cados anualmente pela União, Estados, 
Distrito Federal e pelos Municípios em 
ações e serviços públicos de saúde.

O vereador Bosquinho (DEM) 
comemorou a concessão gratuita 
do canabidiol (substância derivada 
da cannabis sativa, a maconha) 
para o tratamento de 16 pacientes 
da Paraíba que necessitam da 
droga. Além disso, ele apresentou, 
durante a sessão ordinária de on-
tem, na Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), Votos de Aplausos 
à Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) e ao Ministério Público Federal 
da Paraíba (MPF-PB) pela iniciativa.

“Inicialmente, esses 16 pa-
cientes que sofrem com problemas 
neurológicos, como epilepsia, terão 
acesso gratuito ao canabidiol. Que-
ro parabenizar a SES e o MPF-PB pela 
excelente ação”, disse Bosquinho.

Foi publicado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) a Resolução 
23.419, da relatoria do ministro cor-
regedor-geral, João Otávio de Noron-
ha, que estabelece os prazos para 
execução dos procedimentos rela-
tivos ao cancelamento de inscrições 
e regularização da situação dos elei-
tores que deixaram de votar nos três 
últimos pleitos. Caberá aos Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) adotarem 
as providências necessárias.

A Corregedoria do TRE-PB, edi-
tou o Provimento 01/2015 que defi-
ne orientações para a execução dos 
procedimentos para cancelamento 
de inscrição e regularização de si-
tuação de eleitores que deixaram 
de votar nas três últimas eleições. 
As relações contendo os nomes e os 
números de inscrição dos eleitores 
faltosos estarão disponíveis a partir 
do próximo dia 25 nos cartórios elei-
torais para consulta pública.

aberta. Apesar de ser prer-
rogativa do presidente, 
Adriano Galdino decidiu 
colocar em votação em 
plenária para que todos os 
deputados presentes deci-
dissem pela aprovação do 
voto aberto.

Após discussões entre 
os deputados, foi decidi-
do que os parlamentares 
discutissem entre si para, 
posteriormente o assunto 
voltar à pauta. Os votos se-
guiram em segredo e a de-
cisão sobre o voto secreto 

foi adiada para a próxima 
sessão.

“Tenho dito que minha 
gestão será marcada pelo 
diálogo, sempre que eu 
estiver em plenário e tiver 
uma discussão polêmica 
e vou abrir para o plená-

rio decidir. É uma forma 
de ser mais democrático e 
uma maneira de escutar a 
Casa. O voto aberto será em 
breve uma realidade, se de-
pender de mim e da maio-
ria dos deputados da Casa”, 
afirmou Adriano Galdino.

Diário do Poder 
Legislativo
publica divisão 
das comissões

O Diário do Poder Le-
gislativo publicou ontem a 
proporcionalidade dos par-
tidos e blocos parlamenta-
res para a composição das 
nove comissões na Casa. Um 
blocão formado por 11 parti-
dos (PSB, PMDB, PEN, DEM, 
PT, PSD, PTdoB, PR, PTB e 
PCdoB) terá 26 deputados, 
sendo cinco em cada comis-
são formada por sete mem-
bros. Nas comissões forma-
dos por cinco membros serão 
destinadas quatro vagas em 
cada uma delas.

O segundo bloco for-
mado por oito deputados de 
quatro partidos (PSDB, PSC, 
PTN e PRB) terá direito a 
dois deputados nas comis-
sões com sete integrantes. E 
nas comissões compostas de 
cinco parlamentares ficará 
com uma vaga apenas. 

O Partido Progressista, 
de acordo com a publicação, 
preferiu ficar de fora dos blo-
cos. Ontem, a deputada es-
tadual Daniela Ribeiro (PP) 
garantiu que os integrantes 
do partido já se reuniram 
e decidiram que a legenda 
fará parte de um dos blocos. 
“Estamos avaliando qual dos 
blocos iremos integrar e es-
tamos discutindo ainda essa 
questão. Em breve teremos 
uma posição”, disse.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Adriano Galdi-
no, orientou a todos os líderes 
das bancadas governista e de 
oposição e dos blocos parla-
mentares que tem até a meia- 
noite de hoje para indicar os 
nomes dos componentes para 
a formação das comissões. 

A Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) fechou par-
cerias com a Secretaria de Estado 
da Educação e com investidores 
do setor privado para a realiza-
ção do Fórum Internacional de 
Líderes em Educação e Tecnolo-
gia. Em sua segunda edição no 
Estado, o evento envolverá a 
cultura, colocando-a como ele-
mento transformador. 

A reunião com a presidente 
da Funesc, Márcia Lucena, e com 
a vice, Nézia Gomes, contou com 
a presença do secretário de Edu-
cação, Aléssio Barros; da coorde-
nadora do fórum em 2014, Ve-

rônica Fragoso; e representantes 
das empresas Cisco, Teletex. 

Durante a primeira reunião, 
ficou definido que, assim como 
no ano passado, o evento terá 
três programações distintas: o 
“Congresso de Líderes em Edu-
cação, Cultura e Tecnologia 
para o Nordeste”, que será com-
posto por palestras e painéis de 
debates sobre estudos de casos 
de tecnologia em educação, 
seus resultados e lições aprendi-
das; uma feira de pré-iniciação 
científica com foco em inovação 
e evolução; e uma competição 
de robótica envolvendo grupos 

de estudantes. 
Em sua primeira edição pa-

raibana, o evento aconteceu no 
Centro de Convenções com o ob-
jetivo de reunir líderes em edu-
cação e tecnologia das regiões 
Norte e Nordeste, juntamente 
com os convidados de outras 
regiões do país e do mundo. A 
ideia era aprofundar o conhe-
cimento e o debate sobre expe-
riências práticas com o bom uso 
das tecnologias em Educação a 
partir de casos e soluções e iden-
tificar evidências de melhorias 
da qualidade e eficiência no en-
sino e aprendizagem.

Governo firma parcerias para Fórum 
de Educação e Cultura na Paraíba

parCerIa pÚbLICO-prIVaDa

O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE-
-PB) emitiu ontem parecer 
contrário à aprovação das 
contas de 2012 apresen-
tadas pelo ex-prefeito de 
Gurinhém, Claudino César 
Freire, a quem impôs o dé-
bito de R$ 3.390.946,66 por 
despesas sem comprovação 
documental, em sua maior 
parte, a título de contribui-
ção previdenciária.

A decisão deu-se con-
forme entendimento do 
conselheiro substituto Re-
nato Sérgio Santiago Melo, 

relator do processo. O ex-
-prefeito de Gurinhém, que 
não apresentou defesa, ain-
da poderá fazê-lo em fase 
de recurso.

O TCE também desa-
provou as contas de 2012 
do atual prefeito de Curral 
de Cima, Nadir Fernandes 
de Farias, de acordo com 
o voto do relator do pro-
cesso, o conselheiro Fábio 
Nogueira. Neste caso, con-
tribuíram para a decisão da 
Corte, da qual ainda cabe 
recurso, realização de des-
pesas sem licitação, não 

recolhimento de contribui-
ções previdenciárias e res-
tos a pagar.

O então gestor da As-
sociação Comunitária dos 
Moradores do bairro São 
Sebastião, em Juru, Dal-
mo Kennedy Teixeira, deve 
restituir aos cofres públi-
cos a importância de R$ 
11.533,11, como decidiu 
a Corte ao julgar, ontem, 
a prestação de contas do 
convênio nº 27 por ele ce-
lebrado, em abril de 2006, 
via Projeto Cooperar, para a 
construção de cisternas.

Aprovações
O Tribunal aprovou 

as contas de 2012 dos ex-
-prefeitos de Areial (Adel-
son Gonçalves Benjamim, 
por maioria) e de Capim 
(Euclides Sérgio Costa de 
Lima). Também, as contas 
dos prefeitos atuais de Pi-
lar (Virgínia Maria Peixoto 
Velloso Borges, exercício 
de 2011, por maioria), de 
Mari (Marcos Aurélio Mar-
tins de Paiva, 2013, por 
maioria) e de Santa Cruz 
(Raimundo Antonio Batis-
ta, 2013).

TCE desaprova contas de ex-prefeito 
e impõe débito de R$ 3,391 milhões

Sem COmprOVaçãO DOCumenTaL

Satva Nélia Costa
Satva_nelia@yahoo.com.br

Esforço concentrado dos parlamentares da Casa de Epitácio Pessoa para a conclusão da ordem do dia se estendeu até o início da tarde 
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NACIONAL

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
e o Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB) lançaram ontem o Ma-
nifesto em Defesa da Demo-
cracia. O documento, assina-
do pelos presidentes da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Co-
êlho, e da CNBB, cardeal dom 
Raymundo Damasceno Assis, 
tem por objetivo contribuir 
para o debate da reforma po-
lítica.

Para as entidades, o Bra-
sil enfrenta graves dificulda-
des político-sociais e o sis-
tema político passa por uma 
crise. “A inquestionável crise 
por que passam, no Brasil, as 
instituições da democracia re-
presentativa, especialmente o 
processo eleitoral, decorrente 
de persistentes vícios e distor-
ções, tem produzido efeitos 
gravemente danosos ao pró-
prio sistema representativo, 
à legitimidade dos pleitos e à 
credibilidade dos mandatá-
rios eleitos para exercer a so-
berania popular”, diz o texto.

No manifesto, CNBB e 
OAB pedem o fim do finan-
ciamento empresarial às 
campanhas eleitorais, “causa 
dos principais e reincidentes 
escândalos que têm abalado 

CNBB e OAB lançam manifesto 
em defesa da reforma política

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Por um outro islã
Os recentes atentados na França contra o se-

manário Charlie Hebdo, o sequestro de meninas na 
Nigéria pelo BokoHaram, ou as execuções cruéis do 
intitulado Estado Islâmico, associam o islã, doutrina 
teológica que pertence à mesma matriz do judaísmo 
e cristianismo, ao fundamentalismo radical. O choque 
civilizatório entre Ocidente e mundo islâmico tende à 
caricaturização de ambos os lados, em uma guerra de 
propaganda ideológica. Associar o islã e a sua longa 
história ao ISIS, BokoHaram ou Al-Qaeda seria o mes-
mo que associar o protestantismo à Kukluxklan que 
promovia o racismo e assassinato nos EUA, ou vincu-
lar o catolicismo ao fascismo italiano de Mussolini. A 
interpretação distorcida e com propósitos políticos de 
um grupo radical que no íntimo busca apenas o poder, 
pela via do terror, não pode ser confundida com uma 
doutrina que lhe é anterior e foi construída por gera-
ções de homens de espírito, coragem e ciência. 

Em 830, o califa Al Mamun fundou a Casa do 
Conhecimento (Bait al Hikmat) em Bagdá, essa 
instituição terminou se firmando como a herdeira da 
tradição grega antiga e da Biblioteca de Alexandria, 
em plena Idade Média. Enquanto a Europa mergu-
lhava em uma decadência cultural e se via dominada 
pelos fantasmas do teocentrismo, o mundo islâmico 
vivia o seu auge. A Casa do Conhecimento de Bagdá foi 
um amálgama de biblioteca (que não se restringia ao 
islamismo, mas buscava o saber de todos os povos), 
academia e centro de traduções. Nesse período flores-
ceu a ciência médica, astronomia e matemática árabes 
que chegaram à Europa com a expansão islâmica 
através da Espanha. 

Sem os tradutores árabes da Casa do Conhe-
cimento de Bagdá, hoje nós não conheceríamos a 
filosofia aristotélica, Aristóteles seria ignorado, 
pois teria sido perdido com a morte do mundo an-
tigo. Não só sua obra foi traduzida, mas comenta-
da e reelaborada por alguns dos gênios filosóficos 
da Idade Média, como o filósofo islâmico Averróis, 
que comentou e aperfeiçoou o entendimento sobre 
a obra de Aristóteles, ou o filósofo persa Avicena, 
que trouxe contribuições à medicina, astronomia 
e matemática e cuja metafísica influenciou o mais 
renomado filósofo ocidental da Idade Média: To-
más de Aquino. 

Desde a Casa de Sabedoria de Bagdá, passando 
por Averróis e Avicena, até a poesia de Gibran Khalil 
Gibran, este último no começo do século XX, a cultura 
muçulmana tem um percurso luminoso de sabedoria 
e ciência, de poesia e beleza, expressas também em 
sua literatura e arquitetura. Uma trajetória construída 
por homens iluminados que fogem a uma interpreta-
ção reduzida e distorcida pelo fundamentalismo de 
alguns radicais que assim como no mundo islâmico 
estão também presentes no mundo ocidental. 

Para começarmos a entender a complexidade 
do mundo islâmico, temos que entender que o real 
conflito não é com o Ocidente, mas interno. O verda-
deiro conflito não é entre palestinos e israelenses, 
mas entre sunitas e xiitas, entre Arábia Saudita e 
Irã. É o conflito geopolítico interno entre grupos 
islâmicos por hegemonia que leva à distorção dou-
trinária motivada por questões políticas. Quando 
o presidente estadunidense Barak Obama diz que 
a luta do Ocidente não é contra o islã mas contra 
os terroristas, ele está sendo coerente no discurso, 
mas ao mesmo tempo deixa escapar a incoerência 
nas atitudes, pois boa parte dos grupos radicais e 
sanguinários que espalham o terrorismo advindo 
do mundo islâmico são originários dos wahhabistas, 
sunitas ortodoxos financiados pela Arábia Saudita. 
Nas entrelinhas o conflito entre Ocidente e mun-
do islâmico vai além da doutrina teológica ou da 
negação dos direitos humanos liberais do Ocidente. 
Passa pela geopolítica e pela disputa por recursos 
energéticos, os mesmos que a intocável ditadura 
saudita vende para os EUA e faz movimentar as 
fabulosas engrenagens da sua indústria capitalista e 
desejado mercado de consumo. Ao passo que a dita-
dura, apoiada pelos EUA, da Arábia Saudita financia 
os radicais do islã... Os mesmos radicais que cortam 
cabeças ou queimam vivas suas vítimas, postam 
tudo na Internet, lançando mão do último conceito 
ocidental da tecnologia multimídia para negar os 
mesmos valores ocidentais. 

Entidades pedem o fim 
do financiamento privado 
para campanhas eleitorais

FOtO: José Cruz/Agência Brasil

Uma proposta de iniciativa popular está sendo preparada; 106 entidades coletam assinaturas

Ana Cristina Campos
Repórter da Agência Brasil

a nação”. Com o fim desse sis-
tema de financiamento, as ins-
tituições acreditam que será 
possível afastar “a censurável 
influência do poder econômi-
co” no resultado das eleições.

O presidente da OAB de-
fendeu a aprovação, ainda nes-
te ano, da reforma política no 
Congresso Nacional, a crimi-
nalização do ‘caixa 2’, além do 
fim do voto proporcional. “Não 
é possível imaginar que não 
ocorra, neste ano, a aprovação 
da reforma política. Quere-
mos discutir a reforma polí-
tica para tentar combater as 
causas desse grave problema 

que podemos verificar na vida 
pública de desvio de conduta. 
Queremos que haja criminali-
zação do caixa 2 de campanha 
e que o eleitor saiba exata-
mente quem ele está elegendo 
na hora de pleito, acabando 
com que o eleitor vote em um 
[candidato] e acabe elegendo 
outro”, disse Coêlho.

A CNBB e a OAB lideram 
106 entidades da sociedade 
civil que formam a Coalizão 
pela Reforma Política De-
mocrática e Eleições Lim-
pas. A coalizão está cole-
tando assinaturas para uma 
proposta de iniciativa popu-

lar sobre a reforma política.
Segundo dom Raymundo, 

já foram colhidas 500 mil as-
sinaturas de eleitores para o 
projeto de iniciativa de popu-
lar. “Estamos intensificando a 
coleta de assinaturas durante 
o período da Campanha da 
Fraternidade [realizada anu-
almente pela Igreja Católica 
na época da Quaresma] para 
que tenhamos, como um dos 
resultados da campanha, este 
ano, um número de assinatu-
ras que chegue a 1,5 milhão 
e, assim, poder levar ao Con-
gresso, em abril, esse projeto 
de iniciativa popular.” 

Governo pode 
bloquear restos 
a pagar não 
processados
Victor Martins
Da Agência Estado

O Ministério do Planeja-
mento divulgou ontem uma 
nota que explica o Decreto 
8.407, publicado no Diário Ofi-
cial do mesmo dia. O decreto 
disciplina, para o exercício de 
2015, o bloqueio e o possível 
cancelamento de despesas 
inscritas até 2014 e classifica-
das como restos a pagar não 
processados. Segundo a pasta, 
o objetivo é avaliar a execução 
financeira e o planejamen-
to fiscal de ações e projetos 
que ainda não foram liquida-
dos. Essa análise ocorrerá em 
conjunto com os ministérios 
interessados. No total, são R$ 
142,6 bilhões inscritos em res-
tos a pagar disciplinados por 
este decreto.

A nota do ministério 
explica ainda que esse pro-
cedimento amplia o Decreto 
7.654, de dezembro de 2011, 
que fixa prazo de validade 
para esses restos a pagar em 
30 de junho do segundo ano 
subsequente ao de sua ins-
crição. Ficam preservados 
desse decreto os saldos do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC de 2014; 
do Ministério da Saúde; do 
Ministério da Educação que 
financiam a Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino; 
e as decorrentes de emendas 
individuais obrigatórias insti-
tuídas na LDO 2014.

O decreto permite aos 
órgãos desbloquear recursos 
de despesas que iniciarem 
sua execução até 30 de junho 
de 2015. 

Ricardo Brito
Da Agência Estado

Após intensas negocia-
ções de bastidores, os partidos 
da base aliada e da oposição 
do Senado fecharam o acordo 
sobre a divisão dos espaços no 
comando das comissões per-
manentes do Senado. Maior 
partido da Casa, atualmen-
te com 18 representantes, o 
PMDB vai indicar o presidente 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, a mais importante do 
Senado, e que já ocupa, tendo 
o paraibano José Maranhão 
como um dos cotados para as-
sumir a vaga. 

O partido também man-
terá o controle do Conselho de 
Ética, em meio à suspeita de 
que senadores do partido se-

rão alvo de processos de que-
bra de decoro parlamentar por 
suposto envolvimento na Ope-
ração Lava Jato.

Os peemedebistas ainda 
terão direito a indicar o pre-
sidente das comissões de Ser-
viços de Infraestrutura (CI) e 
de Assuntos Sociais (CAS). A 
bancada do partido no Senado 
ainda terá direito a indicar os 
presidentes da Comissão Mis-
ta de Orçamento (CMO) e do 
Parlasul. 

A segunda maior banca-
da do Senado, o PT, hoje com 
14 parlamentares, manterá as 
duas comissões que presidia 
na legislatura passada, a de 
Assuntos Econômicos (CAE) e 
a de Direitos Humanos (CDH).

Com 11 representantes, 
o PSDB do Senado vai indicar 

o presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, cargo 
ocupado até o ano passado 
pelo PMDB. Com o intuito 
de fustigar o governo Dilma 
Rousseff, os tucanos reivin-
dicavam a Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Contro-
le, contudo, o cargo acabará 
indo para o PSD, que só tem 
quatro senadores.

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte ficará com o 
PSB, com seis senadores; o PDT, 
também com seis representan-
tes, presidirá a Comissão de Ci-
ência e Tecnologia; o DEM, com 
cinco senadores, presidirá a 
Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo; o PP, com 
também cinco representantes, 
a Comissão de Agricultura.

Ricardo Della Coletta
Da Agência Estado

A presidente Dilma 
Rousseff afirmou ontem, em 
Feira de Santana, na Bahia, 
que o rebaixamento da nota 
de crédito da Petrobras pela 
agência de classificação de 
riscos Moody’s é “uma fal-
ta de conhecimento” do que 
está acontecendo na empre-
sa, mas disse que a estatal 
tem “grande capacidade de 
se recuperar sem grandes 

consequências”. A presiden-
te disse ainda que o governo 
sempre tenta evitar este tipo 
de rebaixamento. A petis-
ta disse não acreditar que a 
queda sofrida pela Petrobras 
afete a nota de risco do país.

Crise hídrica
Questionada sobre o 

aumento do preço da cesta 
básica na Bahia, a presiden-
te Dilma Rousseff afirmou 
que o país passa por uma 
conjuntura problemática de 

seca não só no Nordeste, mas 
também de uma “grave seca” 
no Sudeste. “O problema da 
água afeta tanto o custo dos 
alimentos quanto os custos 
em geral por conta da energia 
elétrica”, afirmou em coletiva 
de imprensa depois de evento 
para entrega de unidades do 
Minha Casa, Minha Vida.

A petista disse ainda 
que há momentos em que 
a variação da cesta básica é 
maior em uma cidade do que 
em outras.

José Maranhão é cotado para 
assumir presidência da CCJ

Dilma diz que queda na nota da 
Petrobras é “desconhecimento”

COmIssõEs NO sENAdO

Em dEFEsA dA EstAtAL
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Políticas BRASIL

A queda da prudução 
industrial contribuiu para 
o resultado negativo

Arrecadação cai 5,44% em janeiro  
e dificulta a meta fiscal do governo

Brasília - Devido à 
forte desaceleração da 
economia brasileira, a ar-
recadação do Governo Fe-
deral volta a decepcionar 
e dificulta o esforço fiscal 
da equipe econômica para 
cumprir a meta de supe-
rávit primário deste ano. 
A queda real de 5,44% da 
arrecadação reflete, sobre-
tudo, o fraco desempenho 
da atividade econômica. 

Segundo a Receita, in-
fluenciou no resultado a 
queda da produção indus-
trial (2,70%) e da venda de 
bens e serviços (2,20%). O 
desempenho ruim do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
reduziu a lucratividade das 
empresas e contribuiu ne-
gativamente para o recuo 
da arrecadação do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídi-
ca (IRPJ). 

Em janeiro, a receita 
previdenciária também 
mostrou queda, de 2,43%, 
reduzindo em R$ 748 mi-
lhões a arrecadação do 
Governo Federal. Esse é 
um indicador ruim porque 
sinaliza uma queda de um 
tributo que ainda não ti-
nha sido afetado pela de-
saceleração da economia 
brasileira.

A queda nos pagamen-
tos de Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e 

da Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL) 
foi o que mais contribuiu 
para o baixo desempenho 
da arrecadação em janei-
ro. Houve um recuo de 
12,16%, o equivalente a R$ 
4,425 bilhões, em relação a 
janeiro de 2014. Dessa for-
ma, as receitas administra-
das tiveram um recuo de 
4,04% no período ao so-
marem R$ 120,422 bilhões 
no mês passado. 

A Receita informou 
que o fator que mais contri-
buiu negativamente para 
a arrecadação de janeiro 
foi a redução no valor dos 
pagamentos efetuados por 
estimativa e decorrentes 
do ajuste anual. Em janeiro 
de 2014, muitas empresas 
anteciparam o pagamento 
de IRPJ e CSLL referentes 
ao ajuste anual, pelo qual 
elas apuram os tributos 
devidos com base no resul-
tado do ano anterior. 

As empresas podem 
fazer o pagamento até 
março, mas muitas pre-
ferem antecipar para não 
pagar correção pela Selic 
a partir de fevereiro. Essa 
antecipação do pagamen-
to para janeiro é feita nor-
malmente nos anos em que 
a lucratividade foi maior e 
as empresas têm recursos 
em caixa. Na declaração 
de ajuste anual, o recolhi-
mento de IRPJ e CSLL foi 
21,06% menor (R$ 1,301 
bilhão). A maior queda 
ocorreu entre as institui-
ções financeiras (R$ 1,247 
bilhão). Nas declarações 
por estimativa mensal, o 
recuo foi de 13,90% (R$ 2 
bilhões).

Adriana Fernandes e
Renata Veríssimo
Da Agência Estado

São Paulo - O financia-
mento de veículos no Brasil 
totalizou 497.447 unidades 
em janeiro, queda de 20,4% 
em relação a dezembro e de 
10,8% ante o mesmo mês do 
ano passado. Os números são 
da Unidade de Financiamentos 
da Cetip e levam em conside-
ração automóveis de passeio, 
comerciais leves, motocicletas 
e pesados.

 No mês passado, foram 
financiados mais autoveículos 
usados (273 837 unidades) 
do que novos (223.610). Com 
esse resultado, os financia-
mentos apenas de veículos 
zero quilômetro caíram 28,8% 

na comparação com dezem-
bro e 17,6% na variação anual, 
quedas maiores que da de usa-
dos (11,8% e 4,3%, respectiva-
mente).

 O segmento de pesados, 
que inclui caminhões e ôni-
bus, foi o que apresentou pior 
desempenho. Entre novos e 
usados, os financiamentos ca-
íram 34,9% em janeiro ante 
dezembro e 25,2% na com-
paração anual. Ao todo, foram 
financiados 15.927 pesados no 
primeiro mês deste ano. 

 Em seguida, aparecem 
os autos leves, cujos financia-
mentos totalizaram 400.032, 
quedas de 22,3% na variação 
mensal e de 8,9% na anual. O 
segmento de motos apresen-
tou o menor recuo. Em janeiro, 

foram financiadas 80.375 uni-
dades, entre novas e usadas, 
declínio de 3,3% em relação a 
dezembro e de 16,1% ante o 
mesmo mês do ano passado.

Modalidades
 Dentre as modalidades 

de financiamentos, o leasing 
apresentou a maior queda 
em janeiro. No mês passado, 
foram financiadas 6,8 mil uni-
dades por meio desse tipo de 
contrato, 28,4% a menos do 
que em dezembro, mas 1,5% 
a mais do que em janeiro de 
2014. Em seguida, aparece o 
CDC, com quedas de 22,4% e 
11,5% nas variações mensal e 
anual, respectivamente.

O consórcio, por sua vez, 
apresentou a menor retração 

em janeiro No mês passado, 
foram financiadas 66,6 mil 
unidades por meio de cotas de 
consórcio contempladas, mas 
não quitadas, recuos de 3,1% 
ante dezembro e de 4,9% na 
comparação anual. Mesmo 
assim, a modalidade continua 
como a segunda mais utiliza-
da, atrás apenas do CDC.

 O declínio nos financia-
mentos foi um dos fatores que 
contribuíram para o recuo no 
emplacamento total de auto-
veículos em janeiro, que caiu 
31,4% ante dezembro e 18,8% 
na comparação anual. Para es-
pecialistas, isso é resultado de 
crédito mais caro e mais res-
trito, motivado por juros mais 
altos e elevado endividamento 
das famílias. )

Curitiba - Milhares 
de pessoas participaram 
ontem de uma marcha 
que tomou o centro de 
Curitiba (PR) e foi até o 
Palácio das Araucárias, 
sede do Governo Esta-
dual, em protesto con-
tra as medidas de ajuste 
fiscal anunciadas pelo 
governador reeleito 
Beto Richa (PSDB). Se-
gundo os organizado-
res, a marcha reuniu 40 
mil pessoas, já a Polícia 
Militar estima o núme-
ro de manifestantes em 
pouco mais de 10 mil 
pessoas.

A manifestação, 
convocada por profes-
sores da rede estadual 
que estão em greve há 
18 dias por conta de 
atrasos no pagamento 
de férias e outros be-
nefícios, foi engrossada 
por outros setores do 
funcionalismo estadual, 
como trabalhadores das 
áreas de saúde, segu-
rança pública, além de 
estudantes e a popula-
ção em geral insatisfei-
ta com as medidas de 
ajuste fiscal do Governo 
Estadual. As medidas de 
ajustes preveem cortes 

Milhares protestam no Paraná
CONTRA MEDIDAS DE AJUSTES

FOTO: Franklin de Freitas/Estadão Conteúdo

Ricardo Galhardo
Da Agência Estado

de gastos em diversos 
setores da administra-
ção estadual e aumen-
tos de impostos.

Tentativa de acordo
Representantes dos 

professores e do Gover-
no do Estado se reuni-
ram onntem, na sede 
do governo para tentar 
um acordo. É a terceira 

rodada de negociações.
Em entrevista à re-

transmissora local da 
TV Globo, o governa-
dor Beto Richa (PSDB) se 
mostrou otimista quan-
to a um acordo, mas 
segundo os professores, 
mesmo que todas as exi-
gências sejam cumpri-
das, a greve que atinge 
aproximadamente 1 mi-

lhão de alunos da rede 
estadual, deve durar 
pelo menos até o final 
dessa semana. Isso por-
que o fim do movimen-
to só pode ser definido 
em assembleia, que pre-
cisa ser convocada com 
pelo menos 48h de an-
tecedência pelo coman-
do da greve, que vai se 
reunir hoje.

Portando cartazes, os paranaenses realizaram uma marcha contra as medidas do governo 

PIS e Cofins apresentam redução
Além do IRPJ e da CSLL, 

também registraram que-
da em relação a janeiro de 
2014 os valores recolhidos 
de PIS e Cofins, de receitas 
previdenciárias, de Impos-
to de Importação, de IPI 
vinculado à importação e 
Imposto de Renda da Pes-
soa Física (IRPF). 

A arrecadação de Co-
fins caiu 3,87% e de PIS, 
4,8% em função da redução 
na arrecadação dos dois tri-
butos na importação, com a 
queda das compras brasi-
leiras no exterior, e queda 
de 2,2% no volume de ven-
das de dezembro de 2014. 
Também contribuiu para o 
recuo o fato de em janeiro 
de 2014 ter havido recolhi-
mentos extraordinários. 

No Imposto de Im-
portação a retração foi de 

9,23% e no IPI vinculado à 
importação, de 3,23%. Por 
outro lado, o pagamento 
de IPI - outros teve alta de 
5,25% no mês passado in-
fluenciado pela recompo-
sição parcial das alíquotas 
de IPI sobre móveis e linha 
branca. 

A queda no IRPF foi 
de 10,85% decorrente dos 
decréscimos na arrecada-
ção de ganhos de capital 
na alienação de bens. Já as 
receitas previdenciárias 
tiveram uma retração de 
2,43%, segundo a Receita, 
principalmente por causa 
das desonerações sobre 
folha de pagamento das 
empresas já que a massa 
salarial em dezembro de 
2014 apresentou alta real 
de 1,99% em relação a de-
zembro de 2013

Carros financiados têm queda de 20%

Usina Angra 1 será reativada no dia 10 de março

ECONOMIA

RIO DE JANEIRO

Igor Gadelha
Da Agência Estado

Sabrina Craide
Da Agência Brasil  

Rio de Janeiro - A Usi-
na Nuclear Angra 1 deverá 
voltar a funcionar no dia 
10 de março. Ela foi parali-
sada semana passada, por 
causa de uma falha em um 
condensador que resfria o 
vapor usado para mover o 
gerador elétrico.

O assunto foi debatido 
ontem entre o ministro de 
Minas e Energia, Eduardo 
Braga, e o presidente da 
Eletronuclear, Othon Luiz 
Pinheiro.

Em nota, a Eletronu-
clear informou que o con-
densador e a turbina afe-
tados não fazem parte dos 
equipamentos localizados 
na área nuclear e que o fato 

ocorrido na ocasião do des-
ligamento não representou 
nenhum risco aos trabalha-
dores da Eletronuclear, à 
população ou ao meio am-
biente. 

Com 640 megawatts 
de potência, Angra 1 gera 
energia suficiente para su-
prir uma cidade de um mi-
lhão de habitantes, como 
Porto Alegre ou São Luís.

Na reunião, também 
foi discutido o cronograma 
da Usina Nuclear Angra 3, 
que deve ser concluída em 
2018. 

Segundo Pinheiro, a 
usina é uma das priorida-
des na geração de energia. 
“De agora em diante, vamos 
ter de aumentar a parti-
cipação nuclear em nossa 
matriz energética”, disse. A Usina Angra 1 parou de funcionar por falha em um condensador

FOTO: Reprodução/Internet



Esta será uma exigência 
para a retomada das 
relações diplomáticas

Cuba exigirá dos EUA que seja
retirada de uma lista terrorista

Havana (AFP) - Cuba vai 
exigir dos Estados Unidos 
que a retire da longa lista 
de países que patrocinam o 
terrorismo, como um passo 
para o restabelecimento das 
relações bilaterais, declarou 
uma autoridade cubana à 
imprensa.

“Seria uma contradição-
restabelecer relações diplo-
máticas e que a ilha perma-
neça nessa lista”, declarou 
Gustavo Machin, número 
dois do departamento para 
os Estados Unidos do Minis-
tério das Relações Exteriores 
de Cuba.

Machin faz parte da equi-
pe que negocia a normaliza-
ção das relações entre os dois 
países e que na sexta-feira se 
reunirá com seu colega em 
Washington para a segunda 
rodada de negociações.

Os presidentes Raúl Cas-
tro e Barack Obama surpreen-
deram o mundo ao anunciar, 
em 17 de dezembro, que res-
tabeleceriam as relações bi-
laterais após meio século de 
ruptura e hostilidades.

Machin indicou que a 
abertura de embaixadas antes 
da Cúpula das Américas no 
Panamá, em 10 e 11 de abril, 
como Washington quer, “de-
penderá dos Estados Unidos”.

Outra solução espera-
da por Havana nessas nego-
ciações é a regularização do 
acesso bancário de sua re-
presentação em Washington, 
suspensa há mais de um ano, 
e que causa grande transtor-
nos para seu funcionamento.

O funcionário afirmou 
que sua delegação participa 
das negociações com “espí-
rito construtivo”, elogiando 
o fato de os Estados Unidos 
aceitarem sua proposta de 
incluir no diálogo o tema dos 
direitos humanos.

Por sua vez, os Estados 
Unidos pedem a liberdade de 
circulação dos seus diploma-
tas em Havana, livre acesso 
dos cubanos à sua embaixada 
e a normalização das ativida-
des diplomáticas.

Machin ressaltou que a 
delegação cubana insistirá na 
observância dos princípios 
do direito internacional e da 
Convenção de Viena, que re-
gulam esses aspectos.

A primeira rodada de 
negociações, realizada em 
Havana em 22 de janeiro, foi 
chefiada pela secretária de 
Estado para Assuntos do He-
misfério Ocidental, Roberta 
Jacobson, e pela diretora do 
departamento para os Esta-
dos Unidos do Ministério das 
Relações Exteriores de Cuba, 
Josefina Vidal.
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“Seria uma 
contradição 
restabelecer 
relações 
e que a ilha 
permaneça 
nessa lista”

População na tentativa de socorrer Kluiver Roa, de 14 anos, morto na terça-feira (24); ontem, estudantes exibiram cadernos pintados de vermelho, simulando sangue

Estudantes venezuela-
nos protestaram ontem, em 
Caracas, para exigir Justiça 
pelo assassínio de Kluiver 
Roa, de 14 anos de idade, 
e para que seja revogada a 
recém-aprovada resolução 
que permite uso progressivo 
de força letal para controlar 
manifestações.

Com cartazes e cadernos 
pintados de vermelho, simu-
lando sangue, os estudantes 
concentraram-se no Minis-
tério do Interior, Justiça e 
Paz, onde entregaram um 
documento solicitando que 
seja destituído o diretor da 
Polícia Nacional Bolivariana, 

organismo supostamente 
responsável pelo homicídio.

Os estudantes exigem 
ainda que sejam levados a 
julgamento os responsáveis 
por 43 assasinatos de jovens, 
ocorridos em 2014, em pro-
testos contra o governo do 
presidente Nicolás Maduro. 
Pedem justiça também no 
caso dos cinco estudantes 
assassinados na semana pas-
sada, no país.

“Atendeu-nos o vice-mi-
nistro do serviço integrado de 
polícias, general Giuseppe Ca-
cioppo, que prometeu entre-
gar o documento à ministra 
da Defesa, Carmen Meléndez. 

Queremos ver resultados. Se 
não tivermos respostas e so-
luções, permaneceremos nas 
ruas com manifestações pací-
ficas, mas contundentes, para 
que a nossa voz seja ouvida 
e se executem as ações que 
exigimos”, disse o presidente 
da Federação de Centros Uni-
versitários da Universidade 
Central da Venezuela, Hasler 
Iglesias.

Segundo ele, a recém-
-aprovada resolução, que 
permite às forças de segu-
rança fazer uso progressivo 
de força potencialmente le-
tal para controlar manifes-
tações, “é uma infâmia que 

tingiu de sangue o estado de 
Táchira”, com o assassinato 
do jovem estudante.

Kluiverth Roa Núñez, 
de 14 anos, morreu na úl-
tima segunda-feira em con-
sequência de um tiro na 
cabeça, efetuado por um 
agente da Polícia Nacional 
Bolivariana, nas proximi-
dades da antiga Universi-
dade Católica de Táchira. O 
jovem, estudante do 2º ano 
de bacharelado, foi levado 
para um centro hospitalar 
onde morreu.

O assassinato está sen-
do amplamente questionado 
pela sociedade venezuelana, 

por organizações da oposição 
e simpatizantes do presiden-
te Nicolás Maduro. Foram 
suspensas, hoje, as aulas nas 
instituições públicas e priva-
das do estado de Táchira.

Segundo a procuradora-
-geral Luísa Ortega Díaz, as 
autoridades detiveram Ja-
vier Mora Ortiz, de 23 anos, o 
agente suspeito da morte do 
estudante, que será acusado 
de homicídio intencional por 
motivos fúteis e não nobres, 
com o agravante de que a 
vítima era um adolescente. 
O agente já admitiu ter fei-
to um disparo com “bala de 
borracha”.

Alunos pedem fim de lei na Venezuela
ARMA LETAL

FoTo: Associated Press-Estadão Conteúdo/Internet

Cabul  (Reuters) - Mais 
de 90 pessoas morreram no 
Afeganistão devido as piores 
avalanches no país nos últi-
mos 30 anos, disseram auto-
ridades ontem, e a forte ne-
vasca deve permanecer por 
pelo menos mais dois dias 
após um inverno inespera-
damente seco que despertou 
temores de uma estiagem.

Autoridades alertaram 
sobre uma emergência hu-
manitária iminente nas áreas 
mais atingidas pelo mau tem-
po, depois que a neve atingiu 
duramente alguns vilarejos e 
provocou o bloqueio de ro-
dovias.

“Não víamos tanta neve 
assim, ou tantas avalanches, 
há 30 anos”, disse Abdul 
Rahman Kabiri, governador 
interino da província monta-

nhosa de Panjshir, a norte de 
Cabul, onde 92 pessoas mor-
reram devido as avalanches.

“Se o governo central 
não fornecer apoio humani-
tário, maquinário e comida 
logo, isso vai se transformar 
em um desastre”, afirmou, 
acrescentando que mais 26 
pessoas ficaram feridas.

Apesar de provocar o so-
frimento de tantas pessoas, a 
neve é crucial para o Afega-
nistão, país em que a maior 
parte da população rural de-
pendente da agricultura es-
pera o derretimento da neve 
nas montanhas para irrigar 
as plantações na primavera e 
no verão.

“Agora estamos oti-
mistas sobre a situação da 
agricultura no país”, disse 
o porta-voz do Ministério 
da Agricultura, Lotfullah 
Rashid.

Avalanches matam 92
pessoas no Afeganistão

TRAGÉdIA

Da Reuters

Ansa - São cerca de 
150 os cristãos seques-
trados durante um ata-
que do grupo extremis-
ta Estado Islâmico (EI, 
ex-Isis) a vilarejos do 
leste da Síria, informou 
ontem a emissora CNN.

O ataque ocorreu 
há dois dias e, desde 
então, havia denúncias 
de que mais de 100 pes-
soas, entre crianças e 
mulheres, tinham sido 
sequestradas pelos jiha-
distas. Segundo a or-
ganização Assyrian Hu-
man Rights Network, 
os jihadistas estariam 
preparando um vídeo 

para o presidente dos 
Estados Unidos, Barack 
Obama, e para os paí-
ses que integram a coa-
lizão que combate o EI. 
De acordo com a agên-
cia síria Sana, 89 pes-
soas foram sequestra-
das em Tal Hermez, Tal 
Shamiram e Tall Tamr.

Na última segun-
da-feira, foi anunciado 
que o EI teria raptado 
mais 107 membros de 
uma tribo no Iraque, in-
cluindo nove crianças. 
O crime teria ocorrido 
a leste de Tikrit. Uma 
fonte local disse que os 
reféns são familiares de 
combatentes que lutam 
contra o EI.

Jihadistas sequestram
150 pessoas na Síria

AÇÃo TERRoRISTA

Da Ansa Brasil

Angela Merkel 
não descarta 
novas sanções
contra a Rússia

Ansa - A chanceler da 
Alemanha, Angela Merkel, ad-
vertiu ontem  que não podem 
ser “excluídas novas sanções 
contra a Rússia” caso a tensão 
na Ucrânia aumente. A  decla-
ração foi feita em coletiva de 
imprensa após encontro em 
Berlim com premier sueco, 
Stefan Lofevn.

 O presidente russo, Vla-
dimir Putin, por sua vez, dis-
se que a decisão do governo 
ucraniano de cortar a provi-
são de gás às regiões separa-
tistas do país “tem cheiro de 
genocídio”.

 Segundo a agência de 
notícias local “Interfax”, Pu-
tin lembrou que na região 
moram 4 milhões de pesso-
as. “Vocês conseguem imagi-
nar o que toda essa gente irá 
fazer sem a provisão de gás 
durante o inverno ?”, disse.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2015

Página 22

Atleta do Kashima 
será o único da PB no 
Brasileiro de Atletismo

CAMPINENSE x TREZE

Clássico da “paz” em Campina
Jogo terá presença das 
duas torcidas divididas 
nas arquibancadas

Campinense e Tre-
ze que jogam no próximo 
domingo, às 16h, no Está-
dio Amigão, em Campina 
Grande, pelo Campeonato 
Paraibano de Futebol Pro-
fissional da Primeira Divi-
são, terá as duas torcidas 
presentes, sendo que fi-
carão divididas na geral e 
arquibancada, como vinha 
acontecendo nos últimos 
confrontos. Outra novida-
de é que o clube mandante 
(Campinense) decidiu di-
vidir os ingressos em 50% 
com o rival, com todos no 
mesmo direito.

Os valores das entra-
das para o jogo serão defi-
nidos hoje, com os trezea-
nos adquirindo os bilhetes 
no Presidente Vargas, en-
quanto os raposeiros, na 
banca de Orlando e na loja 
oficial do clube, ambos no 
Centro.   As decisões ocor-

reram na sede do Ministé-
rio Público da Paraíba em 
Campina Grande, na ma-
nhã de ontem, com a pre-
sença do presidente da Co-
missão Permanente Contra 
a Violência nos Estádios da 

Paraíba, procurador.
Valberto Lira, Polícia 

Militar, Corpo de Bombei-
ros e os representantes 
dos clubes envolvidos. De 
acordo com Valberto Lira, 
uma decisão que benefi-

ciou as equipes, torcedores 
e o futebol paraibano que 
poderá prestigiar um clás-
sico paraibano. “Queremos 
fazer um clássico da paz, 
onde todos possam torcer 
pelos clubes sem violência 

para que as pessoas voltem 
aos estádios. Espero que se 
comportem para que pos-
samos fazer novos espetá-
culos com as torcidas pre-
sentes”, avaliou.

Para o presidente do 

Galo da Borborema, Bebeto 
Silva, um entendimento de 
pessoas que querem o for-
talecimento do futebol pa-
raibano, onde a paz possa 
reinar nos estádios. 

“Deixamos de lado as 
brigas e nos unimos para fa-
zer um grande clássico. Que-
ro pedir aos torcedores que 
vão a campo para incentivar 
e prestigiar o espetáculo”, 
frisou. Do outro lado, o pre-
sidente raposeiro, William 
Simões, ressaltou o bom 
diálogo que existiu durante 
o encontro, com todos no 
mesmo pensamento e ideia 
de levar as duas torcidas e 
fazer uma bela festa. Segun-
do ele, serve de lição para 
que a disputa possa contar 
com partidas importantes 
sem a presença da violên-
cia que tanto afasta o tor-
cedor dos estádios. “Nossa 
intenção é trazer de volta os 
torcedores e as pessoas que 
desejam prestigiar os espe-
táculos de nível. Creio que 
teremos a rivalidade exerci-
da em campo, deixando para 
as arquibancadas a respon-
sabilidade de incentivar os 
times”, comentou William.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Campinense e Treze deverão, mais uma vez, bater recorde de público no próximo domingo, no tradicional “Clássico dos Maiorais”

FOTO: Divulgação

 A rotina de des-
falques nas partidas 
pelo Estadual tem 
sido uma constante 
no Auto Esporte, que 
a cada rodada vem 
sofrendo sem opções 
e com improvisações. 
Na partida de do-
mingo (1), diante do 
Botafogo, às 16h, no 
Estádio Almeidão, o 
Clube do Povo terá 
nove ausências, prin-
cipalmente no setor 
defensivo. 

Os zagueiros 
Henrique, Camutan-
ga e Marlon estão 
entregues ao De-
partamento Médi-
co, além de Julio e 
Alenilson, que cum-
prirão suspensões. 
O goleiro Robson, o 
lateral-esquerdo Feli-
pe Ramon e o volan-
te Emerson, estão no 
DM., além do lateral-
direito Eli que pediu 
para sair do clube.

P r e o c u p a ç õ e s 
que passam na ca-
beça do treinador 
Jazon Vieira para es-
calar o time no Bo-
tauto. “Teremos que 
fazer improvisações 
novamente para a 
formação da equipe. 
Infelizmente estamos 
sofrendo com atletas 
machucados e sem 
opções para repor”, 
disse. Apesar das di-
ficuldades o coman-
dante automobilista 
acredita que pode 
vencer o duelo para 
se manter no G4. 

Auto terá 
9 desfalques 
contra o 
Botafogo

A Copa Brasil começou 
para valer ontem, com vários 
jogos em todo o país. A es-
treia dos clubes paraibanos 
na competição só será no dia 
1 de abril, com o Botafogo en-
frentando o Botafogo do Rio 
de Janeiro, em João Pessoa, 
e o Campinense recebendo o 
Grêmio de Porto Alegre, em 
Campina Grande. Considera-
da o melhor caminho para a 
Libertadores, a competição 

é, sobretudo para os clubes 
pequenos, uma grande fonte 
de recursos, já que propor-
ciona jogos com algumas das 
maiores equipes do país, ge-
rando grandes rendas.

 Fora isto, há também a 
cota de televisão e a premia-
ção oferecida pela CBF, que 
vai aumentando gradativa-
mente, de acordo com o avan-
ço na competição. O campeão 
deste ano receberá, por exem-

plo, a bagatela somada em to-
das as etapas da competição 
de R$ 7,95 milhões, mais de 
um milhão do que recebeu o 
campeão de 2014, que ficou 
com R$ 6,19 milhões.

A premiação varia tam-
bém, de acordo com o Ran-
king Nacional dos Clubes, 
que possui três grupos. O Bo-
tafogo e o Campinense estão 
no grupo 3, entre os clubes 
que recebem o menor valor 

de premiação nas duas pri-
meiras fases. Este ano, eles 
vão receber a quantia de R$ 
200 mil, pela participação 
na primeira fase da Copa do 
Brasil. No ano passado, o va-
lor era de apenas R$ 160 mil. 
Caso os nossos representan-
tes consigam eliminar o Bo-
tafogo carioca e o Grêmio, re-
ceberão, numa segunda fase, 
mais R$ 240 mil.

A partir da terceira fase, 

os clubes recebem o mesmo 
valor, não há distinção por 
grupo. Quem chegar a esta 
etapa da competição ganhará 
uma premiação de mais R$ 
560 mil. Para os clubes que 
chegarem as oitavas de final, a 
premiação será de R$ 690 mil. 
Nas quartas de final, R$ 820 
mil, semifinais, R$ 1 milhão 
e os finalistas receberão R$ 2 
milhões para o vice e R$ 4 mi-
lhões para o campeão.

Copa do Brasil aumenta premiação para este ano
FONTE DE RECURSOS

No futebol atual, todo mundo sabe 
que não há mais lugar para o amadoris-
mo. O clubes têm de ser geridos de for-
ma muito profissional e planejada, e o 
trabalho tem que ser intenso nas cate-
gorias de base, para revelar jogadores, 
como forma de baratear os custos com 
contratações, e ao mesmo tempo, fazer 
caixa com a venda de jogadores, além de 
buscar o aumento do quadro de sócios, 
como uma fonte de renda fixa. Mesmo 
sabendo de tudo isto, os clubes brasi-
leiros ainda agem de forma amadora, e 
por isto, o futebol está cada vez pior. 

Na Paraíba, o problema é ainda mais 
grave. Entra ano e sai ano, e basta o Cam-
peonato Paraibano começar, para se ver 
um grande número de jogadores deixan-
do os clubes, e outros sendo contratados, 
no meio da competição. Isto sem falar na 
dança dos técnicos. A situação é muito 
grave entre os clubes considerados peque-
nos, mas nem os maiores times do Estado 
escapam desta falta de planejamento. 

Desde que começou o Campeonato 
Paraibano, Campinense, Treze e até o 
Botafogo, atual bicampeão paraibano, 
já perderam atletas e ainda continuam 

contratando. O Campinense foi quem 
mais contratou e quem mais demitiu. 
Após fechar o elenco para as disputas do 
Paraibano, Copa do Nordeste e Copa do 
Brasil, a Raposa  dispensou entre outros, 
o atacante Bina, o meia Zafira, o zaguei-
ro Sandro Muller e os laterais Adriano 
Chuva e Bruno Morais. O clube ainda 
continua contratando. Só esta semana, 
chegaram o goleiro Glédson, o volante 
Neto, e o zagueiro Gabriel.

No Treze, a diretoria, após a forma-
ção do elenco, já perdeu o atacante Gian-
carlo e o lateral Gasparino. O Galo ainda 
continua reforçando a equipe, apesar do 
Campeonato Paraibano já está na nona 
rodada para alguns clubes. Chegaram 
recentemente ao Galo, os atacantes Con-
rado e Fabrício Ceará, além do meia Ro-
drigo Celeste. Este último, ainda nem se-
quer estreou. O Galo contratou, ao todo, 
19 jogadores para a temporada.

Dos três grandes, o Botafogo  foi o 
que manteve uma base mais forte, mes-
mo assim, não escapou do famoso vai e 
vem de atletas. Dos atletas apresentados 
à torcida no início do ano, já não fazem 
mais parte do elenco os atacantes Jonatas 
Belusso e George. Recentemente, o bi-
campeão paraibano contratou o atacante 
Danilo Galvão e o meia Túlio Sousa.

Falta de planejamento no futebol
VAI E VEM DE JOGADORES

O Botafogo também não escapou do “vai e vem”

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Paraíba terá apenas um atleta
no Brasileiro Juvenil em SP
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Esdras Martins, de 18 
anos, vai competir nas 
provas de 800m e 1.500m

O presidente da 
FPF, Amadeu 
Rodrigues, e o seu 
vice-presidente 
Nosman Paulo, par-
ticiparam, na última 
segunda-feira, das 
comemorações do 
aniversário de 100 
anos de fundação 
da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), cujo 
grande homenageado na cerimônia foi o ex-governa-
dor Eduardo Campos, morto num acidente aéreo em 
agosto da ano passado com um busto esculpido pelo 
artista plástico Ronaldo Câmara. O dirigente máxi-
mo da FPF recebeu uma medalha comemorativa ao 
evento.

Homenagem na FPF

Campeonato ainda
não seduz torcedor
Ontem teve início a Copa do Brasil, competição 

mais atrativa nesse primeiro semestre para quase 
todos os clubes brasileiros, exceto aqueles que já estão 
jogando a Libertadores. O mata-mata é atraente e 
sempre veremos estádios cheios e confrontos inte-
ressantes, principalmente a partir das oitavas quando 
estarão em ação os melhores, já que São Paulo, Corin-
thians, Internacional,  Atlético Mineiro e Cruzeiro entra-
rão na disputa, tornando-a ainda mais atrativa.

Enquanto isso não acontece temos de nos conten-
tar com os Estaduais que, a cada ano, passam por sérias 
dificuldades de patrocínio e até mesmo de interesse do 
público. Vejam que a bola está rolando desde o início do 
mês nos grandes centros do futebol como Rio e São 
Paulo com frequência pequena de torcedores, já que 
estão esperando pela fase final.

Aqui na Paraíba não é diferente, principalmente 
que temos sérios problemas com a ordem dos jogos. 
A participação de Botafogo e Campinense na Copa do 
Nordeste atrapalha a tabela. Basta ver que tem clube 
com oito jogos já disputados - casos de Santa Cruz, 
Auto Esporte e Sousa - diferente do Belo e da Raposa 
que completaram ontem apenas quatro jogos. Fica difícil 
aferir a competição. O Treze, atual líder com 14 pontos, 
tem um ponto a mais que o CSP, vice-líder, este com 
sete jogos. Na parte de baixo da tabela, Lucena e Mira-
mar estão insistindo em voltar depois de subirem juntos 
à Primeira Divisão em 2014. Desde o início da disputa que 
a dupla vem encontrando dificuldades na formação dos 
elencos, principalmente o Miramar que fez partida com 
apenas três jogadores no banco de reserva. O Lucena, 
adotou Campina Grande como sede e parece que não fez 
bem a julgar pelos resultados desastrosos. O certo é que 
o campeonato ainda não seduziu o torcedor. Basta ir aos 
estádios para conferir.

Vários jogadores de Botafogo e Auto Esporte que fizeram 
história nesse clássico vão desfilar no próximo domingo no 
Almeidão na preliminar do Botauto. Uma excelente pedida 
para o torcedor que chegar mais cedo ao campo. Boa pedida.

Botauto dos velhos tempos

Jogadores como Silvinho, 
Nicássio, Betinho, Maurício, 
Wamberto, Washington 
Luiz, Gilmar Gaguinho, 
Carlinhos Paraíba, Izaías e 
Raminho vão desfilar no 
Almeidão neste Botauto.

Muitos craques

Ao contrário do ano passa-
do quando o Estádio Amigão 
estava em obras, o clássico 
de domingo entre Campinen-
se e Treze terá a participa-
ção das duas torcidas. Uma 
decisão muito sensata. 

Torcidas

Vem aí mais um clássico Campinense x Treze, um dos mais 
famosos do Brasil, alías, o maior clássico do futebol parai-
bano devido a grande rivalidade entre as duas torcidas. No 
próximo domingo com certeza o Amigão vai ficar pequeno.

Clássico no Amigão

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

FOTO: Divulgação

A Paraíba terá apenas 
um atleta no Campeonato 
Brasileiro Caixa de Juvenis 
Interclubes de Atletismo 
2015. Trata-se do velocista 
Esdras Martins de Lima, 18 
anos, natural de João Pessoa, 
filiado ao Clube Recreativo 
Kashima, do bairro do Cristo 
Redentor, na capital. Ele vai 
competir nas provas de 800 
e 1.500 metros. As disputas 
acontecerão na cidade de 

São Bernardo do Campo, na 
região do ABC Paulista, de 
24 a 26 de abril.

A competição será re-
alizada pelo segundo ano 
consecutivo na Arena Cai-
xa, no Centro de Atletismo 
Professor Oswaldo Terra, na 
Vila do Tanque. Em 2014, o 
evento reuniu mais de 650 
atletas, representando 91 
clubes de todas as regiões 
do país. A estimativa para 
2015 é que este número de 
atleta seja superado, devido 
o desenvolvimento do atle-
tismo de base nas 27 unida-
des da Federação.

Esdras Martins é hoje 
o número 1 da Paraíba nas 

provas de 800 e 1.500 me-
tros, onde ocupa, no ranking 
da Confederação Brasileira 
de Atletismo o quarto lugar 
nos 1.500 metros (tempo de 
4m01s). Sua melhor marca 
nos 800 metros é 1m56s08. 
"É um atleta diferenciado. 
Tem evoluído muito nos trei-
namentos e, este ano, a meta 
é chegar ao topo do ranking 
brasileiro", disse Luiz Alcides 
Quirino, técnico do atleta.

O velocista já represen-
tou a Paraíba em diversas 
competições nacionais. No 
Estado vem se tornando um 
atleta imbatível e há quem 
diga que Esdras Martins será 
um futuro Joaquim Cruz, atle-

ta que em 1984, conquistou 
a medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos de Los Angeles na 
prova de 800 metros.

Festival de atletismo
A Federação Paraiba-

na de Atletismo promove 
no próximo dia 4 um Fes-
tival de Atletismo na pista 
da Universidade Federal da 
Paraíba. Cerca de 200 atle-
tas, nas mais diversas cate-
gorias, são aguardados para 
o evento. O objetivo é des-
cobrir novos talentos para 
compor a Seleção Brasileira 
de Atletismo, visando dispu-
tas em competições de nível 
internacional.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O Campeonato Brasileiro Caixa de Juvenis Interclubes de Atletismo será disputado na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo

O ministro do Esporte, George Hilton (C) se reuniu com representantes das comissões internacional e nacional de controle de doping

Vários atletas passam a ser monitorados
A partir da próxima se-

gunda-feira, a Autoridade 
Brasileira de Controle de 
Dopagem (ABCD) dará iní-
cio a um processo de mo-
nitoramento periódico dos 
principais atletas do país. 
De acordo com o secretá-
rio nacional para a ABCD, 
Marco Aurelio Klein, foi 
feita uma seleção de mais 
de 200 nomes de atletas da 
elite brasileira – a maior 
parte integrante da Bolsa 
Pódio –, que irão compor o 
grupo de um controle mais 
restrito fora das competi-
ções. Em um sistema virtu-

al da Agência Mundial An-
tidopagem (Wada, na sigla 
em inglês), eles deverão 
informar onde estarão du-
rante cada ciclo de 90 dias 
e ainda escolher um horá-
rio para possíveis testes 
nesse período mesmo fora 
da época de competições.

Outra iniciativa da 
ABCD será a realização de 
um seminário no mês de 
abril, quando os atletas 
já saberão que integram 
o grupo que será monito-
rado, para que eles tirem 
dúvidas sobre o processo 
e entendam a necessidade 

do controle de dopagem. “É 
de grande importância que 
o atleta saiba que o que 
vale em uma competição é 
talento, treinamento e for-
ça de vontade, e que não 
há substâncias ou métodos 
estranhos”, explica o secre-
tário Marco Aurelio Klein. 
Ele explicou em entrevista 
alguns pontos do proces-
so como os testes fora de 
competição.

“Há uma tendência in-
ternacional de aumento 
no número de testes reali-
zados fora de competição. 
Antigamente, os atletas só 

eram testados em campeo-
natos, de acordo com a for-
ma estabelecida para cada 
modalidade. A tendência 
hoje em todo o mundo é de 
uma menor quantidade de 
testes, mas com mais quali-
dade e foco no tipo de aná-
lise a ser feita em função 
da característica específica 
de cada modalidade. Para 
começar esse processo 
fora de competição é pre-
ciso seguir um sistema de 
controle conhecido como 
“whereabouts”, que diz res-
peito ao paradeiro, à loca-
lização.”

CONTROLE DE DOPING

FotoS: Divulgação



Renovação ainda está indefinida
VALDIVIA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de  fevereiro de 2015

Palmeiras aguarda o pai
do jogador para acertar, 
mas Fla está interessado

FotoS: Reprodução

Santos homenageia
o ex-jogador Pepe

Jogos Olímpicos
com duas piras

Cannavaro punido
por fraude fiscal

Duda Amorim é a
melhor no handebol

O Santos homenageou, ontem um 
dos maiores ídolos de sua história. José Macia, 
o Pepe, completou 80 anos de vida. O famoso 
‘Canhão da Vila’ é o segundo maior artilheiro 
do clube, ficando atrás apenas de Pelé na 
lista de marcadores. Assim que chegou 
ao CT, caminhou na direção dos jogadores, 
cumprimentou alguns, bateu um papo com 
Edinho, filho de Pelé, e recebeu uma camisa 
personalizada. com seu nome e o número 80 
das mãos do volante Renato.

Os Jogos Olímpicos do Rio poderão ter 
duas piras, algo inédito desde que o símbolo 
foi adotado em 1928, em Amsterdã. Desde 
então, a chama é acesa no Estádio Olímpico, 
que recebe as cerimônias de abertura e 
encerramento, e onde acontecem as provas 
de atletismo. Mas no Rio há algo diferente. 
As cerimônias  serão no Maracanã, enquanto 
o Estádio Olímpico será o Engenhão, casa 
do atletismo - ambos também vão receber 
partidas de futebol. 

O ex-zagueiro Fabio Cannavaro, eleito 
o melhor jogador do mundo e campeão com 
a Itália em 2006, foi condenado a 10 meses 
de prisão na Itália. De acordo com o “The 
Guardian”, o atual técnico do Guangzhou 
Evergrande teria descumprido uma ordem 
judicial ao entrar em sua casa,  em Nápoles, 
que estava lacrada pela polícia. Cannavaro 
afirmou que recorrerá contra a decisão. 
Cannavaro vinha sendo investigado na Itália 
por suspeita de fraude fiscal. 

O handebol feminino brasileiro 
segue fazendo história. Ontem, a 
federação internacional anunciou 
que Duda Amorim foi eleita a melhor 
jogadora do mundo. A jogadora do Györi 
Audi, da Hungria, recebeu 35,2% dos 
votos e superou a romena Christina 
Neagu (25,8%) e a norueguesa Heide 
Loke (16,8%). Duda se torna a segunda 
brasileira a conquistar a eleição  - a 
primeira foi Alexandra Nascimento, há 
três anos.

Curtas

Kaká será capitão
do Orlando City

Alonso finalmente
deixa o hospital

Faltava somente o anúncio formal. 
Kaká, que já havia atuado em amistosos 
com a braçadeira, foi nomeado oficialmente 
o capitão do Orlando City em comunicado 
divulgado pelo clube. O técnico Adrian Heath 
comentou a escolha e disse que o brasileiro, 
por ele chamado de Ricky, mostrou grande 
liderança e a opção acabou sendo uma 
escolha natural. O primeiro jogo oficial como 
capitão será no próximo dia 8 ,diante do New 
York City FC., no Orlando Citrus Bowl.

O espanhol Fernando Alonso 
recebeu alta médica do Hospital Geral 
da Catalunha, mas ficou fora da terceira 
e última jornada de testes que se iniciou 
ontem, no Circuito da Catalunha, em 
Montmeló. O piloto não teve nenhum tipo 
de lesão constatada após os exames 
iniciais, mas permaneceu três dias em 
observação na casa de saúde como 
medida de precaução daqueles que 
cuidaram do bicampeão mundial.

A negociação para re-
novar o contrato de Valdivia 
continua parada. O Palmei-
ras está esperando que Luis 
Valdivia, pai e procurador do 
meia, venha a São Paulo para 
dar sequência às conversas. 
Enquanto não viaja, ele diz 
que há ao menos um outro 
clube brasileiro interessa-
do em contratar o filho - o 
Flamengo já o procurou em 
mais de uma ocasião, mas 
nega que queira contratá-lo 
agora.

“Para ser honesto, sim 
(há outro interessado), mas 
não posso falar disso. São 
temas muito delicados, não 
se pode opinar, não há nada 
oficial ou concreto. Dar uma 
opinião a respeito ou confir-
mar uma notícia atrapalha e 
não é muito profissional. Não 
falo do que não é certo” disse 
Luis, à Rádio Globo, sem mui-
ta clareza.

Valdivia tem vínculo até 
agosto deste ano e já pode 
assinar um pré-contrato com 
outra equipe para sair de 
graça quando o compromis-
so atual terminar. A ideia ini-
cial do Palmeiras é oferecer 
mais seis meses de contrato, 
com redução no salário fixo 
(que hoje é de aproximada-

mente R$ 500 mil) e ganhos 
por produtividade, de acordo 
com o número de partidas 
disputadas. No entanto, ne-
nhuma proposta foi formali-
zada ainda.

“Não conhecia esse tipo 
de contrato (por produti-
vidade). Parece que é uma 
realidade, uma modalidade 
que os clubes podem adotar” 
disse o pai do Mago, que diz 
preferir que ele fique no Pa-
lestra Itália.

“Porque a sua casa, é 
seu clube, sua família está na 
cidade. O Palmeiras mostra 
com esse interesse de reno-
var o que nós também senti-
mos: o carinho que tem pelo 
jogador e a vontade de con-
tinuar com ele. Essa propos-
ta do Palmeiras temos que 
atender com muito carinho 
e atenção. Quem realmente 
resolverá será o jogador, ele 
tem a última palavra, não 
posso decidir por ele. Eu gos-
taria que ele ficasse”.

Valdivia ainda não jogou 
em 2015. Ele se recupera de 
uma lesão na coxa esquerda 
e já está descartado para o 
confronto com o Capivaria-
no, sábado, no Allianz Par-
que. Oswaldo de Oliveira 
chegou a anunciar para esta 
partida o retorno do chileno, 
mas o cronograma atrasou 
e não há mais uma previsão 
oficial.

Diego Tardelli, Conca, Ri-
cardo Goulart, Barcos, Marcelo 
Moreno... A lista de atletas saí-
dos do futebol brasileiro rumo 
à China quase ganhou o nome 
de Luís Fabiano no início deste 
ano, de acordo com o São Pau-
lo.

O representante de um clu-
be chinês procurou o Tricolor 
em janeiro para sondar a possi-
bilidade de comprar o artilhei-
ro, por R$ 6 milhões. Nem hou-
ve tempo de a conversa evoluir, 
pois Fabuloso teria pedido alto.

Segundo pessoas próximas 
ao presidente Carlos Miguel 
Aidar, Fabuloso avisou que só 
aceitaria trocar o Morumbi 
pela Super Liga Chinesa me-

diante um contrato de R$ 28,8 
milhões por três temporadas. O 
valor equivale a um salário de 
R$ 800 mil por mês, cerca de R$ 
200 mil a mais do que seus ven-
cimentos atuais. 

Por meio de sua assesso-
ria, Luís Fabiano disse que “um 
conhecido prometeu trazer 
proposta da China, o que não 
aconteceu até hoje”.

O contrato do artilheiro 
com o São Paulo terminará em 
dezembro deste ano e Aidar 
nem cogitou discutir a prorro-
gação do contrato. “Ainda não 
é hora para isso. Estamos come-
çando a Libertadores e deixa-
remos o assunto para depois”, 
justifica.

Atacante pediu R$ 28,8 milhões para jogar na China
LUÍS FABIANO

Fabiano recusou proposta para jogar na Liga Chinesa com vários brasileiros

MP quer torcidas de Vasco e Flu fora dos estádios
O Ministério Público do Rio 

de Janeiro entrará com uma ação 
civil pública, no Juizado do Torce-
dor e Grandes Eventos, solicitando 
a proibição de duas torcidas or-
ganizadas de Fluminense e Vasco 
nos estádios: Young Flu e Força Jo-
vem. O órgão também demandará 
a suspensão da venda de materiais 
referentes aos grupos, que se en-
frentaram no último domingo, du-
rante o clássico entre tricolores e 
cruz-maltinos, no Engenhão. Esta 
é a segunda punição formulada 
em 2015 contra a torcida do Vasco. 
Antes do clássico em solo carioca, 
o MP já havia pedido a suspensão 
do grupo, além de iniciar uma in-
vestigação por causa de conflitos 
internos - referentes às disputas 
políticas na organização. Tal im-
bróglio fez o presidente Eurico 
Miranda discursar com veemente 
repúdio, alegando “não reconhe-
cer mais tal segmento”.

O balanço realizado pelas 

polícias Civil e Militar do Rio de 
Janeiro na última segunda-feira 
constatou números alarmantes: 
99 pessoas foram presas em fla-
grante e permanecerão detidas. 
Além disso, 19 menores acaba-
ram identificados e encaminhados 
para o respectivo juizado.

Na data do clássico, o Grupa-
mento Especial de Policiamento 
em Estádios (Gepe) deteve 127 
pessoas. A ação inaugural de segu-
rança ocorreu horas antes do con-
fronto, no bairro do Méier, onde 
87 torcedores se enfrentaram na 
estação de trem local. Tal recinto é 
historicamente conhecido por vio-
lentos encontros entre tricolores e 
cruz-maltinos.

Após o conflito, dois grupos 
rivais da Força Jovem tentaram en-
trar em confronto. Tal prática teve 
mais 40 detidos. Dentro de campo, 
o Vasco superou o Fluminense por 
1 a 0, com gol de Luan, converten-
do pênalti.

BRIGA DE ORGANIZADAS

O meia Valdívia ainda não entrou em campo em 2015. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda

Integrantes da Young Flu promovendo confusão no jogo contra o Vasco, domingo passado
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Confronto pela Taça
Libertadores é decisivo
para a equipe gaúcha

Colorado joga hoje sob pressão
inter x universidade

FotoS: Reprodução

Dado como certo no futebol 
chinês, Jadson vai permanecer 
no Corinthians. O clube paulista 
confirmou ontem que o meia não 
vai mais deixar o clube e deve ficar 
até o fim de seu contrato, que vai 
até dezembro de 2015. O meia deve 
conceder uma entrevista coletiva hoje 
para explicar o caso. 

A informação foi divulgada 
pelo clube paulista por meio da 
conta oficial no Twitter. O jogador 
estava quase acertado com o Jiangsu 
Sainty-CHN. O negócio girava em 
torno de 5 milhões de euros (R$ 16,4 
milhões).

A Fifa mostrou sua força 
novamente ontem quando anunciou 
que clubes não vão ganhar nenhuma 
compensação por perder jogadores 
por causa da Copa do Mundo no 
inverno no hemisfério norte de 2022, 
no Catar.

Um dia após a força-tarefa da 
Fifa enfurecer os clubes europeus 
ao recomendar um torneio em 
novembro/dezembro, o secretário-
geral do órgão internacional do 
futebol, Jérôme Valcke, disse à 
repórteres que não iria haver nenhum 
pagamento por um desmembramento 
nas ligas domésticas. "Não vai haver 
compensação. Digo, eles têm sete 
anos para reorganizar o futebol ao 
redor do mundo para essa Copa do 
Mundo", disse Valcke.

Jadson recua e
fica no Timão

Fifa endurece
com os clubes

Jogos de hoje

Libertadores
20h15 
Internacional  x U. de Chile 
Boca Juniors  x Montevideo 
22h
Zamora  x Palestino

Pernambucano 
19h30 
Sport  x Central 

Paranaense
19h30 
Atlético-PR  x Foz do Iguaçu 

Cearense 
20h20
Maranguape  x Icasa 
Horizonte-CE  x São Benedito

Valckie, secretário da Fifa

Ganhar da Universidad 
de Chile é fundamental para o 
Internacional por vários mo-
tivos e o Colorado sabe disso. 
Ainda devendo uma atuação 
que satisfaça na temporada, 
a equipe vermelha abraçou o 
status de ‘jogo chave’ logo na 
segunda rodada do Grupo 4 
da Libertadores. Vencer é vital 
para que Diego Aguirre siga 
no cargo sem problemas, mas 
também é importante para o 
time. Que ainda procura tran-
quilidade e entrosamento.

Internacional e Univer-
sidad de Chile se enfrentam a 
partir das 20h15min (horário 
de Brasília) de hoje. A direto-
ria do clube gaúcho trabalha 
com a expectativa de público 
perto de 40 mil pessoas. No 
domingo, o Colorado recebe o 
Grêmio e na semana que vem 
encara o Emelec-EQU outra 
vez em seu estádio.

A partida diante dos chi-
lenos abre a sequência de três 
compromissos no Beira-Rio 
que decidirão o futuro do 
treinador uruguaio. Só que a 
situação dele nem é abordada 
publicamente. O discurso é de 
ganhar na quinta-feira para 
colocar tudo em ordem no que 
diz respeito ao time mesmo.

“É um momento decisivo, 
pois podem acontecer as duas 
coisas: a gente ganhar os três 
jogos ou não e aí piorar. O time 
deles vem de derrota em casa, 
se a gente vencer eles ficam 
para baixo com duas derrotas. 
São três decisões, três jogos 
fundamentais”, disse o zaguei-
ro Ernando.

Derrotado no primeiro 
jogo do grupo, em La Paz, o 
Inter está pressionado pela ta-
bela. Se ganhar, praticamente 
tira a Universidad de Chile da 
briga. Se não vencer, se com-
plica. Para aumentar a tensão, 
a formação considerada titu-
lar ainda não venceu em jogos 
oficiais no ano e Nilmar está 
suspenso. Por conta do desfal-
que, o time deverá contar com 
um ‘falso nove’.

Messi e Cristiano Ronaldo são os dois 
maiores jogadores de futebol da atualida-
de, sendo, para muitos, os maiores jogadores 
de Argentina e Portugal, respectivamente. 
Craques de Barcelona e Real Madrid, os dois 
travam duelos sensacionais no Campeonato 
Espanhol e também na Liga dos Campeões. 
Vencedores de quase tudo o que disputaram 
até hoje, tanto M10 quanto CR7 nunca ven-
ceram uma Copa do Mundo, mas isso não os 
impede de possuir fãs por todo o planeta.

Uma pesquisa feita pelo Ibope Repucom 
até pouco antes da divulgação do prêmio de 
melhor jogador do mundo da Fifa indicou que 
Messi tem mais fãs do que Cristiano Ronaldo, 
embora o craque português seja mais popu-
lar do que o argentino. Nos 15 países em que 
foi realizado, o estudo constatou que 92% das 
pessoas conhecem Ronaldo, enquanto 87% 
estão familiarizadas com Messi. Apenas em 
seu país natal e na China o argentino é mais 
popular.

Apesar de ser mais popular entre as pes-
soas que participaram da pesquisa, Ronaldo 
conta com uma proporção menor de fãs: 68% 
daqueles que conhecem o português afirmam 
gostar dele e 80% têm o desejo de ser como 
ele. No caso de Messi, esses percentuais são de 
78% e 84%, respectivamente. Já aqueles que 
conhecem os dois jogadores, 26% dizem gos-
tar muito do argentino e, 18%, do português.

argentino tem mais fãs no mundo que o português
MESSI X RONALDO

Cristiano Ronaldo é hoje o melhor do mundoMessi não é tão popular como C. Ronaldo

“Fiz muitos jogos no sacrifício em 2014”
Um dos jogadores mais 

respeitados pela torcida pal-
meirense, o goleiro Fernan-
do Prass viveu momentos 
complicados em 2014. Em 
boa parte do Campeonato 
Brasileiro, o Palmeiras fre-
quentou a parte de baixo da 
tabela. Não bastasse isso, o 
arqueiro ainda ficou cinco 
meses afastado dos grama-
dos após uma fratura sofri-
da no cotovelo direito em 
jogo contra o Flamengo, em 
maio, no Maracanã. Ansioso 
em tirar a equipe do sufoco, 
Prass revelou em entrevista 
ao Programa Bola da Vez, da 
ESPN, que voltou à ativa no 
sacrifício.

“Tomava remédio escon-
dido. Associava anti-inflama-
tório e analgésico. Chegou 

uma época em que tive que 
tomar dose dupla de analgé-
sico porque não aguentava a 
dor. Até o final do ano, qual-
quer caída no chão sentia 
muita dor. Tomei infiltração 
até depois do jogo contra o 
Atlético-PR (o que livrou o 
time do rebaixamento à série 
B do Campeonato Brasilei-
ro)”, disse.

Questionado sobre a 
sua condição física na atual 
temporada, Prass, hoje com 
36 anos, confirmou que se 
sente melhor. “Sempre sinto 
dor, mas nem perto do ano 
passado. É difícil um jogador 
jogar sem dor. Isto faz parte 
da profissão”, completou.

Durante o programa, o 
camisa 1 relembrou quando 
foi atingido por uma xícara 

disparada por um torcedor 
organizado no Aeroporto de 
Buenos Aires. O fanático ten-
tava agredir Valdivia, o vilão 
de derrota para o Tigre na 
fase de grupos da Copa Li-
bertadores de 2013.

“Tinha dois meses de 
clube. Estava sentado logo 
em frente do Duty Free (loja 
de variedades). Torcedores 
me cumprimentaram e per-
guntaram sobre Valdivia. Es-
tavam exaltados. Aí começou 
a confusão. Tentamos fazer 
um cordão de isolamento 
para protegê-lo. Quando o 
pessoal percebeu que não 
conseguiria chegar no Valdi-
via, começaram a arremessar 
coisas. Quando olhei para o 
lado, percebi que havia sido 
atingido na cabeça por uma 

xícara de porcelana branca. 
Levei  um corte na orelha. A 
camisa ficou cheia de sangue. 
Fui prontamente atendido 
pelo Dr. Rubens (médico). 
Foi uma situação muito com-
plicada”, explicou.

O contrato de Prass com 
o Verdão se encerra no final 
deste ano.  Ele confirmou 
que ainda não houve con-
versas para a renovação do 
vínculo e planeja continuar 
nos gramados até os 40 anos. 
“Depende do clube (a reno-
vação). A minha vontade é 
ficar. Acho que vou continu-
ar atuando até aos 40 anos. 
Quero colocar o meu nome 
na história do Palmeiras. 
Provavelmente será a última 
equipe da minha carreira”, 
disse .

FERNANDO PRASS REVELA:

No primeiro jogo, o Internacional perdeu de 3 a 1 para o The Strongest e hoje busca a reabilitação, mas sem o artilheiro Nilmar



EDITAL DE LOTEAMENTO
O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca 

desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento da 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.111.618/0001-01, com sede na Avenida Hilton Souto Maior, nº 3059, bairro Mangabeira, nesta 
capital, neste ato, representado pela Diretora Presidente a Sra. EMÍLIA CORREIA LIMA, brasileira, 
divorciada, engenheira elétrica, portadora da cédula de identidade nº 230.968-SSP/PB, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 218.573.774-00, residente e domiciliada na Rua Aurenita Guimarães Siqueira, nº 36, 
apto 303, Ponta de Campina, Cabedelo/PB e por seu Diretor Técnico, o Sr. CLÁUDIO BATISTA DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 2.778.293-SSP/
PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.921.964-60, residente e domiciliado na Rua Professora Maria 
Lianza, s/nº, Res. Maira II, apto 404, bairro Jd. Cidade Universitária, nessa capital, nesta data, edito 
o Edital do Loteamento denominado “LOTEAMENTO RONALD QUEIROZ”, identificado no cadastro 
imobiliário do município sob nº inscrição 52.396.0524, situado em uma Macro-zona Não Adensável 
(ZNA), inserido em uma Zona Residencial 2 (ZR2), bairro de mangabeira, nesta Capital, com uma 
área total de 92.211,20m² (9,22ha), composto de 04 (quatro) Quadras, identificadas com “01”, “02”, 
“03” e “04”, sendo a Quadra 01, composta por 02 Lotes, denominados Lote 01 e 02 destinado à 
áreas habitacionais; sendo a Quadra 02, composta por 02 Lotes, denominados Lote 01 destinado 
à equipamentos comunitários e o Lote 02 destinado à área verde; sendo a Quadra 03, composta 
por 02 Lotes, denominados Lote 01 e 02 destinado à áreas habitacionais, e sendo a Quadra 04, 
composta por 02 Lotes, denominados Lote 01 e 02 destinado à áreas habitacionais, com os seguintes 
índices de aproveitamento: I – Área Habitacional: 70.242,24m², correspondente a 76,18%; II – Áreas 
destinadas as vias: 7.502,04m², correspondente a 8,13%; III – Área de Equipamento Comunitário: 
4.701,18m², correspondente a 5,10% e, IV – Área Verde: 9.259,90m², correspondente a 10,04%; 
de propriedade da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, já qualificada; 
objeto da matrícula nº 142.608, conforme documentação necessária, planta aprovada pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, em data de 17.12.2014, alvará de aprovação de arruamento e/ou lote-
amento, expedido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 17.12.2014, sob nº 2014/002342, 
expedido através de processo 2014/079363, publicado o Decreto nº 2014/008355 no Semanário 
Oficial de 19.10.2014, e demais documentações exigidas pelo art. 18 da Lei 6.766/79 (arquivadas). 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no Diário 
Oficial do Estado e Jornal Local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 
19 da citada Lei Federal nº 6.766/79. Eu, Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro do 
Registro de Imóveis e Anexos, editei o presente e subscrevi. João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

João Batista Rodrigues
Escrevente substituto 

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 09/03/2015, na sede da companhia, situada à Fazenda Urtigas, S/N – Zona Rural – Santa Tere-
zinha – PB – CEP 58.700-000. Com a finalidade de Aprovação da Autorização para Cancelamento 
de Registro na CVM e para realização de Oferta Pública pela acionista controladora da empresa, 
Sra. Arlete Wanderley da Nóbrega Gayoso, para aquisições de ações. Santa Terezinha – PB, 19 
de fevereiro de 2015.  José Afonso Gayoso Filho, Diretor Presidente. 

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A – EMEPA-PB
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 – Inscrição Estadual nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da 
Paraíba S/A – EMEPA-PB, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 12 
de março de 2015, às 10 horas, em sua Sede, localizada na Rodovia Estadual Ministro Abelardo 
Jurema (PB-008), Jacarapé III, João Pessoa-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembléia Geral Ordinária
I – Apreciar e votar o Relatório anual da administração, as demonstrações financeiras (Balanço 

Patrimonial)  e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao Exercício de 2014;
II – Eleição do Conselho Fiscal para o Exercício de 2015.

Aviso aos Acionistas
Informamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição dos interessados, na sede 

da Empresa, no endereço acima, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
alterações posteriores e legislação complementar, referente ao Exercício encerrado em 31.12.2014.

João Pessoa-PB, 23 de Fevereiro de 2015.
NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES

Diretor Presidente 

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 

lavrada no livro 650, ás fls. 100, datada de 19/11/2014, no Cartório Serviço Notarial 10º Oficio de 
Notas – “CARTORIO DECARLITO”, desta Comarca, em que é parte outorgante FRANCISCO DE 
ASSIS PEREIRA JUNIOR, na qualidade de Microempreendedor Individual da empresa FRANCIS-
CO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, inscrita no CNPJ/MF 011.843.310/0001-94, e parte outorgada 
GILBERTO ROSSI CICOTOSTE.

Joao Pessoa-PB, 13 de fevereiro de 2015 

EDITAL DO LOTEAMENTO “FREDERICO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA,  Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de 

Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 19 da Lei 

Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a Empresa MARES - CONSTRUÇÃO E INCOR-
PORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CPNJ/MF sob n° 70.094.768/0001-57, com sede na rua 
av. Epitâcio Pessoa, n° 1250, sala 111, no bairro de Torre, na capital, neste ato representada por 
seu representante Sr. LUCAS MONTENEGRO CARNEIRO DA CUNHA LUCENA, maior, brasileiro, 
casado, eng. Civil, portador da cédula de identidade n° 2361586 -SSP/PB e inscrito no CPF/MF 
sob n° 039.892.464-37, residente e domiciliado na Av. Bananeiras, n° 337, no bairro de Manaira, na 
cidade de João Pessoa - PB, Depositaram em Cartório, sito a rua Pres. João Pessoa, n° 82, centro, 
Alhandra-PB, memorial descritivo, licença de instalação n° 268/2015, expedida pela SUDEMA, em 
data de 05/02/2015, planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, e demais documentos 
exigidos pelo Art. 18 da citada Lei 6.766/79, relativos ao Registro do Loteamento denominado “FRE-
DERICO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA”, município de Conde-PB, no seguinte imóvel: Uma 
área de terras própria, situado no perímetro urbano do município de Conde-PB, medindo 9,7935 ha 
(nove hectares, setenta e nove ares e trinta centiares), partindo do ponto POO com as coordenadas 
georeferenciadas (289.845 e 9.195.583), percorrendo uma distância 676m,00 em direção ao ponto 
POI, com as coordenadas Georreferenciadas (289.179.9195.695), limitando-se: Ao Norte com terras 
atualmente pertencente Novaes Mendonça Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP, partindo do 
ponto POI percorrendo um distância de 175m,00 em direção ao ponto P03 com coordenada geor-
referenciadas (289.219 e 9195.525), em dois segmentos o primeiro com 19m,00 partindo do ponto 
POI, em direção ao ponto P02 com coordenadas georrefereciadas (289.180.9195.676), o segundo 
com 156m,00 partindo do ponto P02, em direção ao Ponto P03, limitando-se ao Oeste com Rua 
existente, partindo do ponto P03, percorrendo distância de 676m,00 em diração ao ponto P04, com 
coordenadas georreferenciadas (289.891 e 9.125.445), limitando-se com terras dos outorgantes 
vendedores e fechado o Polígono, partindo do ponto P4, percorrendo uma distância de 141,40m 
em direção ao POO. Registrado neste Cartório no livro 2-AU, ás Fls. 255, sob n° de Ordem AV-5, 
matricula n° 15.016, em data de 17.09.2014, constituídos de 12 (doze) quadras e compostas de 
195 (cento e noventa e cinco), sendo 09 (nove) quadras com 192 lotes de uso residenciais, com 
uma área de 62.887,72m2, 01 (um) quadra destinado a equipamento comunitário, com uma área de 
4.987,55m2, 01 (um) quadra destinado a área verde com uma área de 10.344,47m2, e vias públicas 
e passeios com uma área de 19.887,72m2, constantes na planta aprovada e demais documentos 
apresentados e que ficam arquivados nesta Cartório. As impugnações daqueles que se acham 
prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados dentro do prazo de 15 
(quinze) dias a contar da 3a publicação do presente Edital no Órgão Oficial do Estado da Paraíba e 
demais jornais de maior circulação do Estado. Findo o presente e não havendo nenhuma contestação 
de quem quer que seja, será feito o registro Loteamento. Ficando disponível as documentações 
do referido Loteamento “FREDERICO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA” as disposições dos 
interessados neste Cartório nos horários regulares. Dado e passado nesta Cidade de Alhandra, aos 
24 dias de fevereiro de 2015. Eu, MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registro 
imobiliário desta Comarca, subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé. .

Maria do Socorro Ferreira Braga 
Tabeliã 

AVISO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCICIO DE 2015

Pelo o presente aviso, o SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VEN-
DEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE JOÃO PESSOA ESTADO 
DA PARAIBA, comunica aos senhores empresários de Laboratórios Farmacêuticos, Farmácias de 
Manipulação, Distribuidores de Produtos Farmacêuticos, que tem em seus quadros empregados 
exercendo a função de Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos na base territorial desta entidade sindical, a obrigatoriedade de descontar da folha 
de pagamento relativa ao mês de MARÇO/2015, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, nos termos do art. 
580 da CLT, a ser recolhido em estabelecimento bancário CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGEN-
CIA 0036-3 C/C 1554-8, conta especifica do Sindicato Obreiro, até 30 de abril de 2015. Rivaldo 
Cavalcanti Beltrão – Presidente.

ADVERTÊNCIA: O sistema sindical nacional que é de enquadramento por categoria obriga a 
empresa, que fizer o recolhimento incorreto para outro Sindicato, o dever de efetuá-lo novamente 
para este Sindicato com os acréscimos da Lei. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
004/2015, feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: GILBERTO ALVES DA SILVA 77549627720, CNPJ: 

17.405.059/0001-62, no valor total de R$ 46.080,00 (Quarenta e seis mil e oitenta reais), pelas 
razões expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 25 de Fevereiro de 2015.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL SRP 

Nº 004/2015, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: GILBERTO ALVES 
DA SILVA 77549627720, CNPJ: 17.405.059/0001-62,  no valor total de R$ 46.080,00 (Quarenta e 
seis mil e oitenta reais).

Juarez Távora- PB, 25 de Fevereiro de 2015.
RAFF DE MELO PORTO
PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 004/2015

A prefeita do Município de Juarez Távora, no uso de suas atribuições, CONVOCA a empresa: 
GILBERTO ALVES DA SILVA 77549627720, CNPJ: 17.405.059/0001-62, para assinatura da Ata 
de Registro de Preços, do Pregão Presencial nº 004/2015, nos termos do item X da peça editalícia. 
Maiores informações, na Sede da Prefeitura, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – 
Centro Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000 ou através do telefone: (083) 3267-1072 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Juarez Távora-Pb, 25 de Fevereiro de 2015.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

Prefeita

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE CADASTRAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL/PB torna público para conhecimento 
de quantos possam interessar que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços 
está permanentemente aberto as novas inscrições, bem como para a renovação dos já cadastrados 
conforme o caso, tudo em conformidade ao Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993 e suas alterações posteriores. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, sediada à Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3358-1005 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel - PB, 19 de Janeiro de 2015.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Presidente da CPL
LUZINECTT TEIXEIRA LOPES 

Prefeita Constitucional

AVANT CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA
Escritório rua Sinésio Guimarães ,301 sala 103,1º andar Torre

Obra:Situada a rua Saffa Said Abel da Cunha,136 Bairro Tambauzinho João Pessoa Paraíba  
Residencial Palazzo Di Genova

Para tornar publico que recebeu da SEMAM- Secretaria do Meio Ambiente da Licença Ambiental 
para Construção Civil.

CNPJ 09.191.958/0001-81

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços Exclusivo para ME ou EPP do tipo menor preço, no dia 17 de Março de 2015 
as 11:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de materiais de construção diversos, destinados 
a manutenção das Secretarias Municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel, localizado na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, 
Barra de São Miguel-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3358-1005 no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel - PB, 25 de Fevereiro de 2015.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA DE SOUSA-PARAÍBA
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27 – Centro – CEP 58.800-050 - Sousa-PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Sistema de Registro de Preço para aquisição de Alimentos 
perecíveis e não perecíveis para a Secretaria e merenda escola. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 04 de Fevereiro de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para Fornecimento parcelado de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), câmaras de Ar e 
prote; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA DE AQUINO 
FERREIRA - R$ 555.280,00.

Cajazeiras - PB, 24 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento parcelado de Pneus (incluso alinhamento 

e balanceamento), câmaras de Ar e prote.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA 04.122.2002.2004 - MANUT. 

DA SEC. DE GOV. E ART. POLÍTICA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.020 - PRO-
CURADORIA DO MUNICÍPIO 04.122.2003.2010 -MANUT. DA PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECUR-
SOS ORDINÁRIOS 02.040 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA 04.123.2006.2013 - MANUT. 
DAS ATIV. DA SEC. MUN. DA FAZENDA PÚBLICA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04.122.2004.2014 - MANUT. DAS ATIV DA 
SEC. DE MUN. DE PLANEJAMENTO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.060 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 04.124.2012.2015 - MANUT. DA SEC. DE 
CONTROLE INTERNO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.070 - SECRETARIA MUN. 
DE INFRA-ESTRUTURA 15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.080 -- SECRETARIA MUN. DE POLÍTICA PÚBLICAS 
- SEMPP 04.122.1026.2017 -MANUT. DO PROGRAMA EMPREENDER 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECUR-
SOS ORDINÁRIOS 04.122.2008.2019 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.422.1043.2020 - MANUT. DA SEC. EXEC. DE POL. 
PÚP. P/AS MULHERES 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.090 - SECRETARIA MUN. 
DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 - 
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 - MANUT. DAS 
ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS 
- EDUCAÇÃO 12.366.1027. 2023 - MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 33.90.30 - 
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUT. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 
(OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.30 - MA-
TERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.366.1027. 2032 - MANUT. 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002 - TRANSFERÊNCIA 
DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RE-
CURSOS ORDINÁRIOS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.110 - SECRETARIA. DE 
JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 23.695.1029.2046- PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E 
CULTURAIS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.812.2007.2047- MANUT. DAS ATIV. DA 
SEC. DA JUVENT., ESP. E TURISMO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.120 - SEC. 
MUN. DO DES.. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 20.601.2014.2053 -MANUT. DAS ATIV. DA SEC. 
DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00032/2015 - 24.02.15 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 555.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 09 
de março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
materiais de construções diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 
9174-2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 24 de Fevereiro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA -

Pregoeira Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 17:00 horas do dia 09 
de março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação 
de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa e financeira - Consultoria. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 00005/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 9174-2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 24 de Fevereiro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

 Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas 
do dia 09 de março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição matérias de construções diversos, destinado ao Fundo de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 9174-2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 24 de Fevereiro de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA 

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

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 09:00 horas do dia 11 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de material elétrico. 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, 25 de Fevereiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

REPUBLICAO POR INCORREÇÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Prata, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 

o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
001/2015, que tem por objeto a RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PRATA - PB, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: 
MOAR CONSTRUTORA LTDA-EPP por não atender ao disposto dos itens: 4.6.5, 4.6.6 e 4.6.12; 
SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME por não atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.5, 
4.6.6, 4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 e 4.6.12;JOSÉ ERINALDO DA SILVA, por não atender ao disposto dos 
itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6 e 4.6.8; GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA por não atender ao 
disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4.1, 4.6.5 e 4.6.6;CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA 
- ME por não atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 e 
4.6.12;COVALE CONSTRUÇÕES DO VALE LTDA por não atender ao disposto do item: 4.6.8; GBN 
CNSTRUÇÕES EIRELI - ME por não atender ao disposto do item: 4.6.2; INOVA CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI-MEpor não atender ao disposto do item: 4.6.5, 4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 
3 4.6.12, MARCO ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA EIRELI - ME por não atender ao disposto do 
item: 3.6; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - ME por não atender ao disposto do item: 3.6; RML 
CONSTRUÇÕES LTDA por não atender ao disposto dos itens: 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4.1, 4.6.5, 
4.6.6, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.10 e 4.6.12. EMPRESAS HABILITADAS:CONSTRUTORA FS EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA-EPP,CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA-ME, GOPAN CONSTRUÇÕES 
EIRELI-ME e CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME. Considerando-se o equívoco na publicação do 
dia 14 de fevereiro de 2015, reabre-se o prazo recursal, adiando-se a sessão que estavamarcada 
para o dia 26 de fevereiro de 2015, as 08h30min (horário local), ficando marcada para o dia 06 
de março de 2015, às 08h30min, caso não haja interposição de recursos, ou na mesma hora do 
primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109. Prata - PB, 25 de fevereiro de 2015. 
Cristiana de Fátima da Silva – Presidente da CPL.

NOVO BAIRRO ANDRADE MARINHO E LMF CONSTRUÇÕES SPE LTDA, CNPJ/CPF 
19.742.237/0001-76, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença Instalação para a atividade de: LOTEAMENTO RESIDENCIAL, COM-
POSTO POR 24 QUADRAS, ÁREA DO TERRENO URBANIZADA: 14,5154 ha, situado na RUA 
PROJETADA S/N, NOVO BAIRRO, QUEIMADAS – PB. Processo nº 2015-000948/TEC/LI-3846.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
REPUBLIÇÃO POR INCORREÇÃO

RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015

A Prefeitura Municipal de Prata, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 
o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
002/2015, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE 
PRATA - PB, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: MOAR CONSTRUTORA LTDA-EPP por 
não atender ao disposto dos itens: 4.6.5, 4.6.6 e 4.6.12; SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME por 
não atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 e 4.6.12;JOSÉ 
ERINALDO DA SILVA, por não atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6 e 
4.6.8; GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA por não atender ao disposto dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.3, 
4.6.4.1, 4.6.5 e 4.6.6;CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA - ME por não atender ao disposto 
dos itens: 4.6, 4.6.2, 4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 e 4.6.12;COVALE CONSTRUÇÕES 
DO VALE LTDA por não atender ao disposto do item: 4.6.8; INOVA CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI-ME por não atender ao disposto do item: 4.6.5, 4.6.7, 4.6.9, 4.6.10 3 4.6.12, 
MARCO ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA EIRELI - ME por não atender ao disposto do item: 
3.6; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - ME por não atender ao disposto do item: 3.6; RML 
CONSTRUÇÕES LTDApor não atender ao disposto dos itens: 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4.1, 4.6.5, 
4.6.6, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.10 e 4.6.12. EMPRESAS HABILITADAS:CONSTRUTORA FS EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA-EPP,CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA-ME, INOVA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, GBN CNSTRUÇÕES 
EIRELI - ME e CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME. Considerando-se o equívoco na publicação do 
dia 14 de fevereiro de 2015, reabre-se o prazo recursal, adiando-se a sessão que estava marcada 
para o dia 26 de fevereiro de 2015, as 10h00min (horário local), ficando marcada para o dia 06 
de março de 2015, às 10h00min, caso não haja interposição de recursos, ou na mesma hora do 
primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109. Prata - PB, 25 de fevereiro de 2015. 
Cristiana de Fátima da Silva – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

Pernambuco, S/N - Centro – Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2015, chamada 
pública nº 00001/2015, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreen-
dedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
– Solânea/PB, devendo, portanto, no período de 16 à 24 de Março de 2015, apresentar o Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação 
dos fornecedores, no endereço supra mencionado. O preço de compra dos gêneros alimentícios 
será o menor preço apresentado pelos proponentes. Fundamento legal: Lei Federal 11.947/2009 
e o disposto na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 24 de Fevereiro de 2015
Juscelino Soares da Silva
 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Aquisição de Materiais de 
Limpeza, Higiene e Fraldas - Solânea/2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: DROGAFONTE LTDA - R$ 26.600,00; HUMBERTO LIMA DA SILVA - 
ME - R$ 40.489,00; MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME - R$ 6.040,00; PAULO PONTES DA SILVA 
- EPP - R$ 51.015,00; UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 40.639,00.

Solânea - PB, 02 de Fevereiro de 2015
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Gráficos destinados 
ao atendimento das Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 24 de Fevereiro de 2015
 JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 24 de Fevereiro de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Fraldas - Solânea/2015. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00009/2015 - 04.02.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 26.600,00; CT Nº 00010/2015 - 04.02.15 
- HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 40.489,00; CT Nº 00011/2015 - 04.02.15 - MAYER & 
GUIMARÃES LTDA - ME - R$ 6.040,00; CT Nº 00012/2015 - 04.02.15 - PAULO PONTES DA SILVA 
- EPP - R$ 51.015,00 E CT Nº 00013/2015 - 04.02.15 - UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA - R$ 40.639,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Gêneros Alimentícios e Pro-
dutos Hortifrutigranjeiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@
hotmail.com

Solânea - PB, 24 de Fevereiro de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de blusas de malha 
com impressão em policromia, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
expediente diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de cozinha 
GPL - botijão de 13 kg recarga -, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execuçãos dos erviços de lavagem - tipo 
lava jato - dos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal e locados. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 25 de Fevereiro de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Dom Pedro II, 681 - Centro – Baia da Traição - PB, às 
10h00min, do dia 10 de Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço – (“maior percentual de desconto”), para: Contratação de empresa para fornecimento de Peças 
e acessórios automotivos destinados a manutenção corretiva e preventiva para veículos diversos 
pertencentes à Prefeitura Municipal de Baía da Traição e Fundo Municipal de Saúde no exercício 
2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

Baia da Traição - PB, 25 de Fevereiro de 2015
GETULIO COSTA DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial 

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VIEIRÓPOLIS
Rua Francisco Joaquim de Assis, S/N, Centro – Vieirópolis – PB.

CNPJ: 02.840.485/0001-57 – CEP: 58.822-000 – Fone: (83) 8138-7087; 
E mail: sindicato.dos@bol.com.br 
Será realizada eleição, no dia 19 de abril de 2014, no período de 08h às 16h, na sede da entidade, 

situada à Rua Francisco Joaquim de Assis, s/n , Centro, Vieirópolis – PB, para a composição da 
Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes deste sindicato, devendo o registro de chapas ser apresentado 
à Secretaria da Entidade, no período de 12h às 16h, no decorrer de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação deste Aviso em jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na sede do Sindicato, 
do escritório da Emater, na Câmara Municipal e Correios e Telégrafos. 

Vierópolis –PB, 26 de fevereiro de 2015. 
Joaquim Nunes Gadelha

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 26 de fevereiro de 2015



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TICIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 24 de Fevereiro de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

    
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 25 de Fevereiro de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 25 de Fevereiro de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 15:00 horas do dia 11 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSI-
COTROPICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 25 de Fevereiro de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Março de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 24 de Fevereiro de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 09 de Fevereiro de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 15:00 horas do dia 18 de Março de 2015, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
MÉDICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 04 de Março de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 16:00 horas do dia 18 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE 
SAÚDE E SECRETARIA DE INFRA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 25 de Fevereiro de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
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 ma-
terial de limpeza diversos, destinados as diversas secretarias da administração. Data: 11/03/2015. 
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, 25 de fevereiro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parce-
lada de material de limpeza diversos, destinadosao Fundo Municipal de Saúde. Data: 11/03/2015. 
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, 25 de fevereiro de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços Exclusivo para ME ou EPP do tipo menor preço, no dia 17 de Março de 2015 
as 14:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores destinados a 
manutenção dos veículos da frota municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel, localizado na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, 
Barra de São Miguel-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3358-1005 no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel - PB, 25 de Fevereiro de 2015.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Sousa

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 0001/2015

Torna público que fará realizar através da Leiloeiro de matrícula 008 e Equipe de Apoio, devi-
damente autorizado pela Prefeitura Municipal de Sousa, sediada na Rua Coronel José Gomes de 
Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:30 horas do dia 16 de março de 2015, LEILÃO, do tipo Maior 
Lance para: alienação de bens móveis com obtenção de propostas para a venda de veículos leves, 
pesados, máquinas, equipamentos e bens diversos de propriedade da Municipalidade considerados 
inservíveis, conforme relação dos lotes discriminados no Anexo I do Edital.

Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 381. Informações: no site do 
leiloeiro (WWW.arremateleiloes.com.br) ou no endereço supracitado.

Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR
Rennan Napy Neves – Leiloeiro Público

Sousa - PB, 25 de Fevereiro de 2015
TAÍSA GONÇALVES NÓBREGA GADELHA SÁ

Presidente da CPL 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de reserva, emissão e venda de passagens aéreas e terrestres, nacionais 
e/ou internacionais, destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Humano de Cajazeiras – PB e 
seus diversos órgão.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de reserva, emissão e venda de passagens aéreas e terrestres, nacionais 
e/ou internacionais, destinadas a diversas secretarias do município de Cajazeiras - PB. 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, 25 de Fevereiro de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60016/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de reserva, emissão e venda de passagens aéreas e terrestres, nacionais 
e/ou internacionais, destinadas ao Fundo município de Saúde de Cajazeiras - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Março de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços Mecânicos 
e Lanternagem  de Mediante Requisição,. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 25 de Março de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Elaboração, 
Assessoria e Acompanhamento de Projetos, Preenchimento de Planos de Trabalhos e Programas 
Governamentais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 25 de Fevereiro de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços de Locação de 
Veículos destinado ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para Sede do Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 25 de Fevereiro de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 15:30 horas do dia 10 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
de Balcão de Mediante Requisição. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 25 de Fevereiro de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus Mediante 
Requisição. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 25 de Março de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000152015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços de Aplicação de 
Mosaico em Diversos Orgão Público. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 25 de Fevereiro de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 16:00 horas do dia 12 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Expediente, 
Mediante Requisição. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 25 de Fevereiro de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PÃES E MASSAS EM GERAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pedra Lavrada: 0300 - Secretaria de Adminis-

tração 04.121.1002.2005 - Manter Atividades da Sec. de Administração 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 0600 - Secretaria de Educação 12.306.2005.2013 - Manter Ativ do Setor de Merenda 
110101 - Recursos Ordinários 33.90.30.01 - Material de Consumo 220104 - Programa Nacional de 
Alimentação escolar 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.361.2006.2014 - Manter Atividades de 
Educação Básica - MDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.365.2006.2025 - Manutenção de 
Ativ de Apoio a Creche e Ed Infantil 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.366.2006.2027 - Manter 
Ativ do Programa Brasil Alfabetizado 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.366.2006.2028 - Manut 
de Ativ Educ Jovens e Adultos 33.90.30.01 - Material de Consumo 0900 - Fundo Municipal de 
Assist. Social 08.241.2012.2042 - Manter Ativ de Atenção do Idoso 33.90.30.01 - Material de Con-
sumo 08.243.2012.2043 - Manter Ativ do PETI e PROJOVEM 33.90.30.01 - Material de Consumo 
08.244.2001.2044 - Manter Ativ. do Fundo Municipal de Assist. Social 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 08.244.2001.2045 - Manter Ativ de Assist a Pessoas Carentes 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 08.244.2001.2046 - Manter Ativ dos Conselhos Municipais 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 08.244.2012.2048 - Manter Ativ de Manut do CREAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 
08.244.2012.2047 - Manter Ativ do IGDB 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2049 - 
Manter Ativ do PAIF/CRAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2050 - Manter Ativ de 
IGD - SUAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 1200 - Secretaria de Cultura 13.392.2015.2055 
- Manter Ativ. Da Secretaria de Cultura 33.90.30.01 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00009/2015 - 23.02.15 - PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA - ME - R$ 31.875,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de refeições, café da manha e lanches para atender as 

diversas secretarias do município de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00023/2015 - 25.02.15 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL - R$ 228.400,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de coleta, transporte e incineração 

de resíduos dos serviços de saúde do município de Poço Dantas - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00022/2015 - 25.02.15 - TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR - R$ 

13.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste AVISO, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
008/2015, no dia 12(doze)  de março de 2015, ás 10:00 horas, horário local , que tem como objetivo 
a AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS NOVOS para a Escola de Educação Infantil da 
Rede Municipal de Ensino (Proinfância tipo B) deste  município, localizada  na Rua Projetada, s/
nº, no Conjunto Arcôncio Pereira, São José de Piranhas-PB. Com Recursos Programa do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE) - Proinfância - Imobiliário). O itens se encontram 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência do Edital.Os interessados poderão 
retirar o edital na sede da prefeitura municipal, ou ainda pelos meios eletrônicos disponíveis. Infor-
mações pelo telefone 083. 3552/1061, ou na sala da CPL situada no prédio da Prefeitura Municipal.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB, 25 de fevereiro de 2015.
José Idomar Bento de Sousa     

Pregoeiro Oficial.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 26 de fevereiro de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 

Apresentante: JCR ASSESSORIA E DOCUMENTOS 
LTDA
Protocolo...: 2015 - 008349
Responsavel.: JOSE WELISON DA SILVA
CPF/CNPJ....: 072607964-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011383
Responsavel.: KAISA MORGANA DE OLIVEIRA 
BARROS
CPF/CNPJ....: 076928594-50
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          3.786,46
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2015 - 008551
Responsavel.: MARCONE EDSON DA COSTA
CPF/CNPJ....: 024533794-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            549,85
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011331
Responsavel.: MT PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013814845/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            291,03
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010073
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDMENTOS 
IMOBILIARI
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         30.856,03
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010011
Responsavel.: REGINA COMERCIO DE CONF LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 021609603/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.782,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 007368
Responsavel.: RICARDO DA SILVA MARACAJA
CPF/CNPJ....: 012443378/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 007027
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES 
MELO
CPF/CNPJ....: 013076084/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            395,63
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009765
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  26/02/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRA SILVA PIMENTEL
CPF/CNPJ....: 041063554-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.420,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009208
Responsavel.: ARAUJO E BARROS LTDA
CPF/CNPJ....: 007855614/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            259,96
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011395
Responsavel.: FERNANDO SAVIO DE MELLO LULA ME
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.755,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011281
Responsavel.: FERNANDO SAVIO DE MELLO LULA ME
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            381,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011282
Responsavel.: FERNANDO SAVIO DE MELLO LULA ME
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.433,42
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011283
Responsavel.: GENESIS CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 011523884/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.027,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009196
Responsavel.: GERLANE MELO MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 019741634-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            154,02
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009007
Responsavel.: GILDO SILVA BATISTA
CPF/CNPJ....: 012776710/0001-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            135,86
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009018
Responsavel.: GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 488548914-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            446,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009916
Responsavel.: HUGO GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 073906244-18
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.184,51

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

     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.: A B CAVALCANTI LTDA
CPF/CNPJ....: 001720637/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.047,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010913
Responsavel.: ANTONIO LOPES MORAIS ME
CPF/CNPJ....: 009234907/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010251
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE ROUP
CPF/CNPJ....: 019156093/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.095,89
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010655
Responsavel.: CURRAL AGROPECUARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 011329434/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            419,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010887
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS 
E SERVI
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010869
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS E
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,17
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010766
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS E
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010770
Responsavel.: CONFIANCA COM PECAS SERV MEC 
LTDA-M
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            920,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010298
Responsavel.: CDA - CARVALHO DISTRIBUIDORA 
E ATAC
CPF/CNPJ....: 007759107/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.296,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010451
Responsavel.: COMERCIAL CORACAO DE JESUS 
E MARIA
CPF/CNPJ....: 012753236/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            523,91
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010971
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.188,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 007351
Responsavel.: CONSTRUSONHOS CONST. E ADMINIS
CPF/CNPJ....: 013486052/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            609,62
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010789
Responsavel.: COMTEL COMERCIO E SERVICO DE 
TELCOM
CPF/CNPJ....: 021591229/0001-18
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010563
Responsavel.: DAIANE DE SOUSA MORAIS
CPF/CNPJ....: 020242751/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            458,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010561
Responsavel.: DEBORA MARIA CAMILO DE LACERDA
CPF/CNPJ....: 928900754-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            198,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009651
Responsavel.: CM INFORM COM.E SERV.DE INFOR
CPF/CNPJ....: 009108087/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010742
Responsavel.: EMPREENDER - CONSTRUCAO E 
ADMINISTR
CPF/CNPJ....: 010360945/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            182,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010145
Responsavel.: FRANCISCO CARLOS ALVES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 603590693-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.560,16
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011324
Responsavel.: FRANCISCO CARLOS NUNES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 603590693-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.910,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011320
Responsavel.: FRANCISCO CARLOS NUNES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 603590693-12

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.910,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011319
Responsavel.: JUAREZ RAIMUNDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014866252/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            519,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008105
Responsavel.: LAYSE DA SILVA DANTAS
CPF/CNPJ....: 617942273-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.498,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011273
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ....: 575386709-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            758,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010903
Responsavel.: MARIA DA PENHA COSTA DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 419374654-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011150
Responsavel.: MOAI MARK E CONS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007769277/0001-22
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            280,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010559
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PE-
REIRA 714
CPF/CNPJ....: 018091887/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            777,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010521
Responsavel.: JULIANA DE CARVALHO MELLO NUNES
CPF/CNPJ....: 048669224-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            833,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011002
Responsavel.: JULIANA DE CARVALHO MELLO NUNES
CPF/CNPJ....: 048669224-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            833,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011003
Responsavel.: MORGANA KEYLLA CARDOSO FARIAS
CPF/CNPJ....: 010942344-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009092
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIR
CPF/CNPJ....: 018091887/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            374,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010759
Responsavel.: MARIA EULINA CAV PEREIRA
CPF/CNPJ....: 018091887/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            556,03
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010784
Responsavel.: PABLO ATHAIDI ESTRELA LTDA  72
CPF/CNPJ....: 010424586/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.469,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010495
Responsavel.: PRO REDES COMERCIO E SERVI-
COS LTDA
CPF/CNPJ....: 007019997/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            132,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010139
Responsavel.: PANIFICADORA FLOR DE SANTA 
RITA LTD
CPF/CNPJ....: 009383621/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010357
Responsavel.: RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA.
CPF/CNPJ....: 014807612/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.266,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010361
Responsavel.: ROSA LUCIA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 952268344-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            447,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010221
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES 
MELO
CPF/CNPJ....: 013076084/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.359,12
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011095
Responsavel.: ATLANTICA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ....: 007979563/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.417,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010970
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015651170/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010885
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,  26/02/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N022/2015
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 11/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico hospitalar, destinado ao Centro Odonto-
lógico de Cruz das Armas - COCA, 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 - 15-00077-4
João Pessoa, 25 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015. OBJETIVO Aquisição de um 
veiculo 1.0 “0” km 4 portas destinado as atividades da secretaria de saúde  conforme termo de 
referencia anexo I do edital. A reunião dia 11 de Março de 2015,08:30 na sala da CPL, informação  
no endereço Rua Manoel Marques nº 33, centro.Malta - PB, 25 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
OBJETIVO Aquisição parcelada de saneantes e material de limpeza destinado a todas as 

secretarias do município conforme termo de referencia em anexo
A reunião dia 11 de Março de 2015, ás 09:20, na sala da CPL, informação  no endereço Rua 

Manoel Marques nº 33, centro.
Malta - PB, 25 de fevereiro  de 2015

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA- Pregoeiro Oficial/PMM.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
OBJETIVO Aquisição de forma parcelada de material de consumo destinados as atividades de 

todas as secretarias do município conforme termo de referencia em anexo. A reunião dia 11 de Março 
de 2015 as 13:30, na sala da CPL, informação  no endereço Rua Manoel Marques nº 33, centro.

Malta - PB, 25 de Fevereiro de 2015
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
OBJETIVO Locação do software de administração publica: sistema de gestão publica e especia-

lização, manutenção, suporte e implantação de sistemas para internet (portal da transparência)..A 
reunião dia 11 de Março de 2015 as 16:00, na sala da CPL, informação  no endereço Rua Manoel 
Marques nº 33, centro.

Malta - PB, 25 de Fevereiro de 2015
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE PREGÃO

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

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

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

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

Pregoeiro oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 2º. REUNIÃO
OBJETO; Aquisição de combustíveis para veículos em trânsito, destinados a manutenção da 

frota de veículos do município de Pedra Branca conforme especificação do edital e seus anexos, 
os quais são partes integrantes dos mesmos

ABERTURA: 14:00 min do dia 10 de Março de 2015. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado 
da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 24 de Fevereiro de 2015.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
OBJETO: Contratação de serviços continuado de manutenção de veículos, sem fornecimento 

de peças, incluindo Serviço Freio, Alternador, Motor, Suspensão dianteira e trazeira, Caixa Marcha, 
Embreagem, destinados a frota de veículos do município, conforme especificação do edital e seus 
anexos, os quais são partes integrantes dos mesmos.

ABERTURA: Dia 10 de Março de 2015 as 15:00. horas. INFORMAÇÕES: Os interessados 
poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro PEDRA 
BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 24 de fevereiro de 2015.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro oficial/PMPB.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 013/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO 
PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF conforme termo de referência em anexo

ABERTURA: Dia 10 de Março de 2015 as 16:00. Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados 
poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro PEDRA 
BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 24 de Fevereiro de 2015.
Braz de Sousa Lins

Pregoeiro oficial/PMPB
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO  002-2015
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material de construção diversos, elétricos, hidráu-

licos, destinados as atividades de todas as secretarias do município conforme discriminados e 
quantificados nos ANEXOS deste edital.

ABERTURA: Dia 17 de Março de 2015 as 09:30 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado 
da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 24 de Fevereiro de 2015.
Braz de Sousa Lins
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015

A Prefeitura Municipal de Sertãozinho/PB comunica a quem possa interessar que, nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público a REVOGAÇÃO da licitação acima 
referida, que tem por objeto Aquisição parcelada de materiais elétricos destinados a atender as 
necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município, 
por razões de interesse público (art. 49, Lei n. º 8.666/93). Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 03 de Fevereiro de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

Prefeita

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas 
Federais e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R$ 310.721,10.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada, para a realização de exames de Ultrassonografia Geral, para atendimento 
de pacientes da Rede Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - R$ 35.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Material de Limpeza e Higiênico, para atender as necessidades das diversas Secretarias deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARISSA FARIAS 
BELEM XAVIER - ME - R$ 191.113,00.

Sertãozinho - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

 Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da 

Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas Federais e demais setores da Administração 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, 
ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUS, PAB, PNAE, PNAEP, MAIS EDUCAÇÃO, BRASIL ALFABETIZADO 
E OUTROS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00015/2015 - 
20.02.15 - LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R$ 310.721,10. 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a realização de exames de Ultrassono-

grafia Geral, para atendimento de pacientes da Rede Municipal de Saúde deste Município. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, FUS, PAB 
FIXO e MAC: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho 
e: CT Nº 00016/2015 - 20.02.15 - ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - R$ 35.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Material de Limpeza e Higiênico, para atender as neces-

sidades das diversas Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00006/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUS, PAB, QUOTA, PDDE, 
MAIS EDUCAÇÃO, BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS: Lazer 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00017/2015 - 20.02.15 - LARISSA FARIAS BELEM 
XAVIER - ME - R$ 191.113,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de refeições, café da manha e lanches para atender as diversas secretarias do município 
de Poço Dantas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONSELHO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - R$ 228.400,00.

Poço Dantas - PB, 25 de Fevereiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADA A VIAGENS PARA TRANSPORTAR O PRE-
SIDENTE DA CÂMARA, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA 
MUNICIPAL FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.

DOTAÇÃO: 01.00- Câmara Municipal de Sumé.
01.031.0001.0001 – Manter as atividades do Poder Legislativo
Recursos ordinários
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PARTES CONTRATANTES:CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ:
CT Nº 0005/2015 - 20.02.15 - M M DE SOUZA-ME - R$ 24.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para executar os serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde do 
município de Poço Dantas - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR - R$ 13.200,00.

Poço Dantas - PB, 25 de Fevereiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2015
OBJETO Registro de Preços visando a Contratação de empresa para prestar serviço de ma-

nutenção preventiva e corretiva nos materiais elétricos (Ar Condicionados, gelágua, ventiladores), 
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Patos-PB.

ABERTURA: 10/03/2015 ás 09h:00min (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 25 de fevereiro de 2015.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2015
OBJETO: Contratação de empresa com registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Combustíveis, para fornecimento parcelado de Gás GLP, com troca de botijão, visando 
atender às necessidades das diversas Secretarias do município de Patos (PB).

ABERTURA: 10/03/2015 ás 14h: 30min (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 25 de fevereiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E 

INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM LOCAÇÃO DO 
PROGRAMA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: 01.00- Câmara Municipal de Sumé.
01.031.0001.0001 – Manter as atividades do Poder Legislativo
Recursos ordinários
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PARTES CONTRATANTES: CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ:
CT Nº 0004/2015 - 20.02.15 - LUCIA REGINA BRASIL DA SILVA SANTOS-ME - R$ 22.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO 

E ANÚNCIOS E INFORMAÇÕES DE CARÁTER OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: 01.00- Câmara Municipal de Sumé.
01.031.0001.0001 – Manter as atividades do Poder Legislativo
Recursos ordinários
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PARTES CONTRATANTES: CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ:
CT Nº 0006/2015 - 20.02.15-RADIO CIDADE SUMÉ - R$ 23.100,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CASA 

LEGISLATIVA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: 01.00- Câmara Municipal de Sumé.
01.031.0001.0001 – Manter as atividades do Poder Legislativo
Recursos ordinários
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PARTES CONTRATANTES: CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ:
CT Nº 0007/2015 - 20.02.15- JOSÉ ARAUJO- R$ 20.820,00..

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
DESTINADA A VIAGENS PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADORES E 
FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: M M DE SOUZA-ME - R$ 24.900,00.

Sumé - PB, 18 de Fevereiro de 2015
JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA- Presidente

 ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ

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: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO 
INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM LOCAÇÃO DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE CON-
SULTORIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIA REGINA 
BRASIL DA SILVA SANTOS-ME - R$ 22.000,00.

Sumé - PB, 18 de Fevereiro de 2015
JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA- Presidente

 ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E ANÚNCIOS E INFORMAÇÕES 
DE CARÁTER OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: RADIO CIDADE SUMÉ - R$ 23.100,00.

Sumé - PB, 19 de Fevereiro de 2015
JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA- Presidente

 
ESTADO DA PARAÍBA

CAMARA MUNICIPAL DE SUMÉ
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 
COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ ARAUJO- R$ 20.820,00.

Sumé - PB, 19 de Fevereiro de 2015
JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA- Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 
diversas ruas do Município de Itatuba-PB. Recursos: CR nº 1006376-89/2013/Ministério das Cidades 
e previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Itatuba - PB, 23 de Fevereiro de 2015

CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015 - SRP.
O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-

nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 
e alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa PAULO 
ROMERO DOS SANTOS 51911280449 - CNPJ: 12.961.236/0001-73, foi vencedora do Lote I e II 
com o valor total de R$ 70.933,50  (setenta mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Gurinhém, 25 de Fevereiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador João Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:15 horas do 
dia 12 de Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de  serviço de borracharia, solda elétrica e serviços mecânicos, visando atender as 
necessidades dos veículos leves e máquinas pesadas, conforme solicitação da Secretaria de Trans-
portes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

Cachoeira dos Indios - PB, 25 de Fevereiro de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

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

Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:15 horas do dia 11 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
dos serviços de transporte de passageiros por viagens ( pagamento de acordo com as viagens 
realizadas), para prestar serviços as diversas Secretarias do município e ao Fundo Municipal 
de Saúde, conforme Secretaria de Transporte, para. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cachoeira dos Indios - PB, 25 de Fevereiro de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2015 - SRP.
O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-

nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 
e alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa MARIANA 
ARAUJO TRUTA FELIPE – ME - CNPJ: 13.258.491/0001-17, foi vencedora do certame com o valor 
total de R$ 42.000,00  (quarenta e dois mil reais).

Gurinhém, 25 de Fevereiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02.2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 08h30min, do dia 11.03.2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, desti-
nadas ao atendimento da Merenda Escolar e aos diversos setores da Administração Municipal até 
dezembro de 2015. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 24 de Fevereiro de 2015
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 13h00min, do dia 11.03.2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de condicionadores de ar para diversos 
setores da Administração Municipal. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Mulungu - PB, 24 de Fevereiro de 2015.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 

Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Mulungu à Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, 
às 16h00min, do dia 11.03.2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para 
contratação(ões) de empresa(s) Físicas e/ou Jurídicas dos ramos pertinentes para prestações de 
serviços especializados com Médicos plantonistas, como: (CARDIOLOGISTA, FISIOTERAPEUTA e 
PSIQUIATRA, junto a Prefeitura Municipal Mulungu/PB, até dezembro de 2015. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mulungu, 24 de Fevereiro de 2015.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182, Centro – Mulungu/PB - PB, às 08h30min, do dia 12 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parcelas de Materiais Médicos 
Hospitalares, destinados ao atendimento da população municipal até dezembro de 2015. Recursos 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 24 de Fevereiro de 2015.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182, Centro – Mulungu/PB - PB, às 14h00min, do dia 12.03.2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Fármacos Farmácia Básica 
destinados ao atendimento da população municipal até dezembro de 2015. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 24 de Fevereiro de 2015.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 25.387/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.015/2015
DATA DE ABERTURA: 12/03/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS USINAS DE GERADORES DE GASES MEDI-
CINAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Patrícia de 
Souza Onofre, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global do item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial de 
Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso prevista para 
o exercício financeiro de 2014: SUS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Federais nºs. 3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e 5.717/2006, e, sub-
sidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.   

João Pessoa, 25 de Fevereiro de 2015. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Julião de Oliveira, s/n - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-
VEL DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3348-1063.
Alcantil - PB, 25 de Fevereiro de 2015

EDILSON FIGUEIROA DE LIMA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Julião de Oliveira, s/n - Centro - Alcantil - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 01 (UM) 
VEÍCULO TIPO PASSEIO DESTINADO AOS TRABALHO ADMINISTRATIVOS DO GABINETE 
DA PRESIDENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3348-1063.
Alcantil - PB, 25 de Fevereiro de 2015

EDILSON FIGUEIROA DE LIMA - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015 - SRP, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - R$ 917.533,10; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 
1.563,50.

Mari - PB, 25 de Fevereiro de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2015, que objetiva: 
REFORMA DE ESCOLAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: L & D CONSTRUTORA LTDA - ME - R$ 228.825,79.

Mari - PB, 25 de Fevereiro de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E ESPORTES - 12.361.1880.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - 12.361.1880.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADOS PELO MDE - 07.00 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE - 10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO 
BÁSICA - 10.302.4280.2028 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE - 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2036 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICÍPIO - 08.244.4860.2039 - MANUTENÇÃO DE 
OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO - 3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00026/2015 - 25.02.15 - CO-

MERCIAL ITAMBÉ LTDA - R$ 917.533,10 - CT Nº 00027/2015 - 25.02.15 - XAND’S COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 1.563,50.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO - 04.122.0210.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00028/2015 - 25.02.15 - HUGO 

DA LUZ BRASIL - R$ 112.575,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REFORMA DE ESCOLAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E ESPORTES - 12.361.1980.1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DE UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA - 110201 - GASTO COM EDUCAÇÃO - 
25% - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 
MUNICÍPIO - 210201 - FUNDEB 40% - 4490.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00025/2015 - 25.02.15 - L & 

D CONSTRUTORA LTDA - ME - R$ 228.825,79.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
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 10 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Extintores de 
incêndio e acessórios. 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.

O Edital encontra-se disponibilizado no site: http://www.cabedelo.pb.gov.br
Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 25 de Fevereiro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2015 

  
Aos 25 dias do mês de Fevereiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Mari, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio de Luna 
Freire - Centro - Mari - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 002, de 17 de Janeiro de 2008, Decreto Municipal nº , de 30 
de Dezembro de 1899, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00001/2015 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA 
FORNECIMENTO POR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA 
ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL E 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2015; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARI - CNPJ nº 08.917.106/0001-66. 
  
VENCEDOR: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA 
CNPJ: 02.775.367/0001-02 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
1 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G CLARALATE UNID. 2600 3,06 7.956,00 
2 AÇÚCAR COMUM, PACOTES EM EMBALAGENS DE 

1KG. 
OLHO DÁGUA KG 12220 1,75 21.385,00 

3 ADOÇANTE LIQUIDO ASSUGRIN UNID. 300 1,84 552,00 
4 ALHO IN NATURA KG 755 15,40 11.627,00 
5 AMIDO DE MILHO 500G MAISENA UNID. 300 5,20 1.560,00 
6 ARROZ PARBOILIZADO POP KG 17840 2,60 46.384,00 
7 AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G QUAQUER UNID. 600 2,20 1.320,00 
8 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM GALO UNID. 150 10,50 1.575,00 
9 AZEITONA COM CAROÇO - VIDRO VALE FERTIL UNID. 150 4,25 637,50 
10 AZEITONA SEM CAROÇO - VIDRO VALE FERTIL UNID. 150 2,80 420,00 
11 BATATA PALHA - PCT SÃO BRAZ UNID. 300 3,10 930,00 
12 BEIJINHO EM LATA BOM DE 

FESTA 
UNID. 100 5,65 565,00 

13 BRIGADEIRO EM LATA BOM DE 
FESTA 

UNID. 100 5,60 560,00 

14 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400G VITARELLA UNID. 7670 2,35 18.024,50 
15 BISCOITO AMANTEIGADO - PCT. C/400G VITARELLA UNID. 1700 1,80 3.060,00 
16 BISCOITO POPULAR C/ 300G BOA NOVAS UNID. 1500 2,00 3.000,00 
17 BISCOITO RECHEADO, C/390G TRELOSO UNID. 1000 3,40 3.400,00 
18 CAFÉ EM PÓ - PCT. C/250G SÃO BRAZ UNID. 6850 4,20 28.770,00 
19 BOLACHA CREAM CRACKER 400G VITARELLA UNID. 11170 2,16 24.127,20 
20 BOLO DE DIVERSOS SABORES CONTERRÂNEO UNID. 1000 9,20 9.200,00 
21 CALDO DE CARNE 57G KNORR UNID. 800 1,30 1.040,00 
22 CALDO DE GALINHA 57G KNORR UNID. 150 1,30 195,00 
23 CANELA PLANETA KG 89 32,50 2.892,50 
24 CARNE BOVINA MASTERBOI KG 2000 15,15 30.300,00 
25 CARNE COM OSSO MASTERBOI KG 100 13,80 1.380,00 
26 CARNE DE CHARQUE SERRA NEGRA KG 7530 18,60 140.058,00 
27 CARNE DE SOL MASTERBOI KG 190 23,00 4.370,00 
28 CARNE MOÍDA MASTERBOI KG 3130 11,20 35.056,00 
29 CATCHUP C/200G ODERICH UNID. 300 1,90 570,00 
30 CHÁ DE DIVERSOS SABORES LEÃO UNID. 200 1,72 344,00 
32 COCO RALADO SOCOCO UNID. 120 2,60 312,00 
33 COLORAU 100G REI DE OURO UNID. 1400 0,30 420,00 
34 CREME DE LEITE 200G ITAMBÉ UNID. 750 2,85 2.137,50 
35 DOCE DE GOIABA C/600G GOSTO MAIS UNID. 400 3,10 1.240,00 
36 DOCE DE BANANA C/600G GOSTO MAIS UNID. 400 3,10 1.240,00 
37 DOCE DE LEITE POTE C/ 400G GOSTO MAIS UNID. 70 4,55 318,50 
38 ERVILHA ODERICH UNID. 70 1,50 105,00 
39 ERVILHA COM MILHO VERDE EM CONSERVA 

200G 
ODERICH UNID. 3500 1,49 5.215,00 

40 EXTRATO DE TOMATE 520G PALMEIRON UNID. 1960 1,45 2.842,00 
41 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO SARANDIR KG 770 2,90 2.233,00 
42 FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO SARANDIR KG 70 2,80 196,00 
43 FARINHA DE MANDIOCA ITAMBÉ KG 85 2,40 204,00 
44 FAROFA TEMPERADA C/ 500G YOKI UNID. 55 4,60 253,00 
45 FAVA CONTERRÂNEO KG 220 4,40 968,00 
46 FEIJÃO CARIOCA ARARUNA KG 7750 3,95 30.612,50 
47 FEIJÃO MACASSA BOM PALADAR KG 6140 3,90 23.946,00 
48 FEIJÃO PRETO ARARUNA KG 2940 4,55 13.377,00 
49 FLOCÃO TIPO NORDESTINO PC C/ 500G NORDESTINO UNID. 1425 1,10 1.567,50 
50 FUBÁ DE MILHO 500G NORDESTINO UNID. 18945 0,65 12.314,25 
51 GELATINA SEM SABOR DONA BENTA UNID. 80 0,73 58,40 
52 IOGURTE NATURAL BOM LEITE L 10900 2,80 30.520,00 
53 LEITE CONDENSADO 270G ITALAC UNID. 500 2,80 1.400,00 
54 LEITE DE COCO - FRASCO C/200ML SOCOCO UNID. 800 2,13 1.704,00 
55 LEITE EM PÓ DESNATADO 200G ITAMBÉ UNID. 970 4,40 4.268,00 
56 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G ITAMBÉ UNID. 28750 3,80 109.250,00 
57 LEITE UHT INTEGRAL C/ 1L ELEGÊ UNID. 1690 3,40 5.746,00 
58 LINGÜIÇA TIPO CALABRESA SEARA KG 1690 14,00 23.660,00 
59 LENTILHA EM LADA YOKI UNID. 70 4,40 308,00 
60 MACARRÃO 500G PILAR UNID. 12550 1,50 18.825,00 
61 MACARRÃO PARA LASANHA VITARELLA UNID. 350 2,95 1.032,50 
62 MACARRÃO PARAFUSO C/500G VITARELLA UNID. 150 2,78 417,00 
63 MAIONESE C/ 350G ODERICH UNID. 520 3,00 1.560,00 
64 MARGARINA 500G DELINE UNID. 2400 2,15 5.160,00 
65 MILHO PARA MUNGUNZÁ REI DE OURO KG 2040 1,00 2.040,00 
66 MILHO PARA PIPOCA - PCT. C/500G REI DE OURO UNID. 1070 1,78 1.904,60 
68 MIUDOS DE FRANGO MAUCÉA KG 400 1,46 584,00 
69 MORTADELA BOVINA SADILAR KG 400 5,45 2.180,00 
70 MORTADELA DE FRANGO SADILAR KG 1000 6,10 6.100,00 
71 MOSTARDA MISTA ODERICH UNID. 400 2,00 800,00 
72 ÓLEO DE SOJA 900ML SOYA UNID. 8820 3,20 28.224,00 
73 OVO DE GALINHA (CAIXA COM 30 UNIDADES) MAURICÉA CX 1360 8,25 11.220,00 
74 PÃO DE FORMA C/400G CONTERRÂNEO UNID. 1670 3,05 5.093,50 
75 PÃO DOCE CONTERRÂNEO UNID. 80000 0,30 24.000,00 
76 PÃO FRANCÊS CONTERRÂNEO UNID. 80000 0,30 24.000,00 
77 PROTEÍNA DE SOJA 500G CAMIL UNID. 14446 2,80 40.448,80 
78 PRESUNTO SADIA KG 343 17,70 6.071,10 
79 QUEIJO COALHO JATI KG 43 20,50 881,50 
80 QUEIJO MANTEIGA SADIA KG 193 20,50 3.956,50 
81 QUEIJO MUSSARELA DUNORTE KG 343 21,00 7.203,00 
82 QUEIJO RALADO 200G RETTI UNID. 920 1,20 1.104,00 
83 RAPADURA 500G DOCE SABOR UNID. 400 4,60 1.840,00 
84 REFRIGERANTE DE DIVERSOS SABORES, C/2L SCHIN UNID. 1800 3,55 6.390,00 
85 REQUEIJÃO C/ 220G ISIS UNID. 270 4,30 1.161,00 
86 SAL MIMOSAL KG 3590 0,50 1.795,00 
87 SALSICHA COPACOL KG 1970 6,50 12.805,00 
88 SALSICHA DE FRANGO COPACOL KG 800 7,20 5.760,00 
89 SARDINHA EM LATA COQUEIRO UNID. 1345 6,25 8.406,25 
90 SUCO DE CARRAFA, SABOR CAJÚ, C/ 500ML DAFRUTA UNID. 1430 2,35 3.360,50 
92 TEMPERO MISTO / CONDIMENTO 100G REI DE OURO UNID. 7430 0,40 2.972,00 
93 TORRADINHA, C/ 200G CONTERRÂNEO UNID. 490 3,15 1.543,50 
94 UVA PASSA CONTERRÂNEO KG 75 13,60 1.020,00 

TOTAL  917.533,10 
  
VENCEDOR: XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ: 04.949.494/0001-06 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
67 MILHO VERDE C/ 200G QUERO UNID. 170 1,75 297,50 
91 SUCO EM PÓ, C/ 15G MARATÁ UNID. 1300 0,57 741,00 
95 VINAGRE 250ML SADIO UNID. 700 0,75 525,00 

TOTAL  1.563,50 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da 
data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Mari firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial 
nº 00001/2015, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata 
de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Mari, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00001/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00001/2015 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame: 
  
- COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 
- 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 
73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 
- 92 - 93 - 94. 
Valor: R$ 917.533,10. 
- XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 
Item(s): 67 - 91 - 95. 
Valor: R$ 1.563,50. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro 
da Comarca de Mari. 
  

Mari - PB, 25 de Fevereiro de 2015 
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção e operação do sistema de som e da parte 
elétrica do prédio da Câmara Municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2015, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal 
– Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviço de 
Terceiro - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: período de 11 (onze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
20 de fevereiro de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e MARCIO ALEXANDRE MARINHO 
DE MOURA 49767585400 - ALERTA - R$ 9.900,00.

Taperoá - PB, 20 de fevereiro de 2015.
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES 

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400
CNPJ Nº. 17.505.373/0001 - 17

CONTRATADO

Taperoá - PB, 19 de fevereiro de 2015.
PORTARIA Nº TP 00004/2015
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
  R E S O L V E:
   HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00004/2015, que 

objetiva: contratação dos serviços de manutenção e operação do sistema de som e da parte elétrica 
do prédio da Câmara Municipal, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor:

 - MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 - ALERTA
CNPJ Nº. 17.505.373/0001 – 17
End.: Rua Padre Inácio Cavalcante, Centro, Taperoá/PB 
Valor: R$ 9.900,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento 

e realização dos serviços de atualização do Portal da Transparência.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2015, processada nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal 

– Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviço de 
Terceiro - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: período de 11 (onze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
20 de fevereiro de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e E-TICONS EMPRESA DE TEC-
NOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME - R$ 16.500,00.

Taperoá - PB, 20 de fevereiro de 2015.
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES 

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME

CNPJ Nº. 09.196.974/0001 - 67
CONTRATADO

Taperoá - PB, 19 de fevereiro de 2015.
PORTARIA Nº TP 00003/2015
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
  R E S O L V E:
   HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00003/2015, que 

objetiva: locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e 
realização dos serviços de atualização do Portal da Transparência, com base nos elementos cons-
tantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ Nº. 09.196.974/0001 – 67
End.: Rua Cecilia Miranda, Nº. 84 – Jaguaribe – João Pessoa – PB 
Valor: R$ 16.500,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços Técnicos Contábeis para assessoria nas informações da 

GFIP, RAIS E DIRF da Câmara Municipal de Taperoá  PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015, processada nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal – Manu-

tenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.36 - Outros Serviço de Terceiro 
- Pessoa Física. 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício 
financeiro de 2015, considerado da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 20 de Fevereiro de 
2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

 PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e Saulo Correia Borges - R$ 
11.000,00.

Taperoá - PB, 20 de Fevereiro de 2015.
José Macilon Alves Melquíades

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

SAULO CORREIA BORGES
CPF nº 024.626.104-80

CONTRATADO

Taperoá - PB, 19 de fevereiro de 2015.
PORTARIA Nº TP 00002/2015
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
  R E S O L V E:
   HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00002/2015, que 

objetiva: Contratação dos Serviços Técnicos Contábeis para assessoria nas informações da GFIP, 
RAIS E DIRF da Câmara Municipal de Taperoá/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - Saulo Correia Borges
CPF Nº. 024.626.104-80
End.: Rua Zezinho Nicolau Nº 26, Centro, Água Branca - PB
Valor: R$ 11.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa 

e financeira para a Câmara Municipal de Taperoá/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015, processada nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal 

– Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviço de 
Terceiro - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: período de 11 (onze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
20 de fevereiro de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e ECOPLAN CONTABILIDADE 
PUBLICA E SOFTWARES LTDA - R$ 44.000,00.

Taperoá - PB, 20 de fevereiro de 2015.
José Macilon Alves Melquíades 

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA
CNPJ Nº. 05.905.065/0001 - 08

CONTRATADO

 Taperoá - PB, 19 de fevereiro de 2015.
PORTARIA Nº TP 00001/2015
   O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
  R E S O L V E:
   HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00001/2015, que 

objetiva: Contratação dos Serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e 
financeira para a Câmara Municipal de Taperoá/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA
CNPJ Nº. 05.905.065/0001 – 08
End.: Rua Horácio Nóbrega, 3003 – Belo Horizonte - Patos – PB 
Valor: R$ 44.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES
Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO,PARA O MUNICIPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AZUS COPY CENTER COMERCIO E SER-
VIÇOS LTDA - R$ 331.820,00.

Santo Andre - PB, 16 de Fevereiro de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA 
IMPRESSÃO,PARA O MUNICIPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: 02020.04.122.2001.2004-MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.

TES.MUNIC. 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-
-REC.TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS-REC.
TES.MUNIC 02050.20.606.1008.2014-MANUT.DAS ATIV. INCENT.A PROD.AGROPECU-
ARIA-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUN-
DAMENTAL 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS 
ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02120.04.122.2001.2070-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST-
-REC.TES.MUNIC 02130.18.541.1009.2078-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE MEIO AMBIENTE 
02140.24.722.1010.2079-MANUT.DAS ATIV. DA SEC DE COMUNICAÇÃO 3390.30.0000-MATERIAL 
DE CONSUMO. 4490.52.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00005/2014 - 18.02.15 - AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 

331.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00001/2015

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 

inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cum-
primento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00001/2015, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a execução dos serviços com a construção de um siste-
ma de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural, neste município, a empresa 
PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 10.749.194/0001-86, 
com o valor global de R$ 981.929,57 (novecentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e nove 
reais e cinqüenta e sete centavos).  

Aguiar, em 24 de Fevereiro de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-
VEIS E LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETROLEO PARA ESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - R$ 361.010,00.

Santo Andre - PB, 12 de Fevereiro de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETROLEO 

PARA ESTE MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: 02020.04.122.2001.2004-MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.

TES.MUNIC. 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-
-REC.TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS-REC.
TES.MUNIC 02050.20.606.1008.2014-MANUT.DAS ATIV. INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-
-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
02060.12.361.1001.2024-MANUT.DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR 02090.10.301.1002.2049-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-
-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 
02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02120.04.122.2001.2070-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST-REC.TES.MUNIC 02130.18.541.1009.2078-MANUT.DAS ATIV. 
DA SEC.DE MEIO AMBIENTE 02140.24.722.1010.2079-MANUT.DAS ATIV. DA SEC DE COMUNI-
CAÇÃO 3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00003/2015 - 13.02.15 - POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - R$ 361.010,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TADEU ALMEIDA ARQUITETURA 
E URBANISMO - R$ 217.600,00.

Santo Andre - PB, 16 de Fevereiro de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS DE 

ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02120.04.122.2001.2070-MANUT.

DAS ATIV.DA SEC.INFRAEST.-REC.TES.MUNIC. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO SEC.TES.MUNIC 
3390.35.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390.39.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-
-PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00004/2015 - 18.02.15 - TADEU ALMEIDA ARQUITETURA E URBANISMO - R$ 217.600,00

Município de Santa  Terezinha 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00019/2015
OBJETO: Aquisição de material de expediente para as diversas secretarias do município de Santa 

Terezinha/PB, e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:13/03/2015 – Horário: 09:00  Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

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

Santa Terezinha/PB, 25 de fevereiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Município de Santa  Terezinha 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00020/2015
OBJETO: Locação de veículos destinados a diversas secretarias do município de Santa Te-

rezinha/PB.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:13/03/2015 – Horário: 11:00  Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

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

Santa Terezinha/PB, 25 de fevereiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro
 

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

José Nunes, nº. 11 - Centro - Santa Terezinha/PB, às 14:00 horas do dia 18 de março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços 00003/2015, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de coleta e transporte de lixo e entulhos, e ma-
nutenção das vias públicas no Município de Santa Terezinha/PB, conforme Planilha Orçamentária, 
especificações técnicas, projetos e anexos do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Santa Terezinha/PB, 25 de fevereiro de 2015.
José Lucivanio Rodrigues da Costa

Presidente da Comissão
  

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

José Nunes, nº. 11 - Centro - Santa Terezinha/PB, às 16:00 horas do dia 18 de março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços 00004/2015, do tipo menor preço global, para: contratação 
de empresa especializada para implantação de 03 sistemas coletivos de captação, armazenamento 
e distribuição de água para consumo humano, em comunidade rurais do Município de Santa Tere-
zinha/PB, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – Água 
para Todos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

Santa Terezinha/PB, 25 de fevereiro de 2015.
José Lucivanio Rodrigues da Costa

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00001/2015

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços com a construção de sistema 

de abastecimento de água em diversas localidades na zona rural do município de Aguiar, conforme 
especificações no contrato, pela contratação direta com a empresa PRUMOS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 10.749.194/0001-86, com o valor global de R$ 
981.929,57 (novecentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e cinqüenta e sete 
centavos).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico à presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Aguiar -  PB, em  24 de Fevereiro de 2015.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEICULO 
COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 - R$ 54.400,00; 
ALCELIO PAULINO CARNEIRO - R$ 17.960,00; ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 - 
R$ 10.916,00; ANTONIO MÁRIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 - R$ 40.060,00; ANTONIO 
PEREIRA MIRANDA - R$ 10.960,00; ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 - R$ 
8.746,00; BENEDITO LAURENTINO 22614818453 - R$ 9.160,00; CREMILSON MARTINS DOS 
SANTOS - R$ 33.780,00; DANILO DOS SANTOS SOUSA - R$ 11.380,00; DIOGNES FIRMINO DE 
OLIVEIRA - R$ 13.768,00; EDILSON BENTO ALVES - R$ 21.512,00; EDIMILSON SOARES DE 
OLIVEIRA - R$ 15.340,00; FABIANO LOURENÇO DO NASCIMENTO 07178938471 - R$ 8.128,00; 
FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME - R$ 59.550,00; FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO - R$ 8.260,00; 
FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - R$ 40.000,00; GEISEL FERREIRA GOMES - 
R$ 13.710,00; IVANIA FERNANDES DIAS - R$ 33.000,00; JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO 
- R$ 14.256,00; JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS - R$ 9.104,00; JOAO RODRIGUES DA 
COSTA - R$ 13.828,00; JOSE AILTON DA COSTA - R$ 32.540,00; JOSE PASSOS SERAFIM DE 
OLIVEIRA 09220384493 - R$ 7.234,00; JOSE PEDRO DA SILVA - R$ 24.594,00; JOSE ROBERTO 
DA SILVA - R$ 8.498,00; JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 - R$ 10.106,00; 
JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 - R$ 17.788,00; JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 - 
R$ 14.980,00; LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES - R$ 29.102,00; LUIZ POSTIMO DA SILVA 
JUNIOR - R$ 28.274,00; MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA - R$ 13.820,00; MICHEL LOPES DE 
LIMA 09808104428 - R$ 10.916,00; NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 - R$ 
8.202,00; PAULO DOS SANTOS ADELINO - R$ 23.944,00; PAULO PONCIANO DE SOUZA - R$ 
10.910,00; PAULO ROBERTO LIMA BATISTA - R$ 32.492,00; RENAN CUNHA DA SILVA - R$ 
21.274,00; THIAGO FELIX DE SOUTO - R$ 8.480,00.

Remigio - PB, 24 de Fevereiro de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050 - SECRE-

TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02050.12.361.2003.2023 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 3390.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3390.39.0000 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS: 001 - RE-
CURSOS DE TRANFERENCIAS DE IMPOSTOS DA EDUCAÇÃO 015 - TRANSF. DE REC. DO 
FUNDO NAC. DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 019 - TRANSF. DO FUNDEB 40% - (APLIC. 
OUTRAS DESPESAS)

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00006/2015 - 24.02.15 - ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 - R$ 54.400,00
CT Nº 00007/2015 - 24.02.15 - ALCELIO PAULINO CARNEIRO - R$ 17.960,00
CT Nº 00008/2015 - 24.02.15 - ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 - R$ 10.916,00
CT Nº 00009/2015 - 24.02.15 - ANTONIO MÁRIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 - R$ 

40.060,00
CT Nº 00010/2015 - 24.02.15 - ANTONIO PEREIRA MIRANDA - R$ 10.960,00
CT Nº 00011/2015 - 24.02.15 - ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 - R$ 8.746,00
CT Nº 00012/2015 - 24.02.15 - BENEDITO LAURENTINO 22614818453 - R$ 9.160,00
CT Nº 00013/2015 - 24.02.15 - CREMILSON MARTINS DOS SANTOS - R$ 33.780,00
CT Nº 00014/2015 - 24.02.15 - DANILO DOS SANTOS SOUSA - R$ 11.380,00
CT Nº 00015/2015 - 24.02.15 - DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA - R$ 13.768,00
CT Nº 00016/2015 - 24.02.15 - EDILSON BENTO ALVES - R$ 21.512,00
CT Nº 00017/2015 - 24.02.15 - EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA - R$ 15.340,00
CT Nº 00018/2015 - 24.02.15 - FABIANO LOURENÇO DO NASCIMENTO 07178938471 - R$ 

8.128,00
CT Nº 00019/2015 - 24.02.15 - FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME - R$ 59.550,00
CT Nº 00020/2015 - 24.02.15 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO - R$ 8.260,00
CT Nº 00021/2015 - 24.02.15 - FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - R$ 40.000,00
CT Nº 00022/2015 - 24.02.15 - GEISEL FERREIRA GOMES - R$ 13.710,00
CT Nº 00023/2015 - 24.02.15 - IVANIA FERNANDES DIAS - R$ 33.000,00
CT Nº 00024/2015 - 24.02.15 - JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO - R$ 14.256,00
CT Nº 00025/2015 - 24.02.15 - JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS - R$ 9.104,00
CT Nº 00026/2015 - 24.02.15 - JOAO RODRIGUES DA COSTA - R$ 13.828,00
CT Nº 00027/2015 - 24.02.15 - JOSE AILTON DA COSTA - R$ 32.540,00
CT Nº 00028/2015 - 24.02.15 - JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 - R$ 

7.234,00
CT Nº 00029/2015 - 24.02.15 - JOSE PEDRO DA SILVA - R$ 24.594,00
CT Nº 00030/2015 - 24.02.15 - JOSE ROBERTO DA SILVA - R$ 8.498,00
CT Nº 00031/2015 - 24.02.15 - JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 - R$ 

10.106,00
CT Nº 00032/2015 - 24.02.15 - JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 - R$ 17.788,00
CT Nº 00033/2015 - 24.02.15 - JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 - R$ 14.980,00
CT Nº 00034/2015 - 24.02.15 - LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES - R$ 29.102,00
CT Nº 00035/2015 - 24.02.15 - LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR - R$ 28.274,00
CT Nº 00036/2015 - 24.02.15 - MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA - R$ 13.820,00
CT Nº 00037/2015 - 24.02.15 - MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 - R$ 10.916,00
CT Nº 00038/2015 - 24.02.15 - NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 - R$ 

8.202,00
CT Nº 00039/2015 - 24.02.15 - PAULO DOS SANTOS ADELINO - R$ 23.944,00
CT Nº 00040/2015 - 24.02.15 - PAULO PONCIANO DE SOUZA - R$ 10.910,00
CT Nº 00049/2015 - 24.02.15 - PAULO ROBERTO LIMA BATISTA - R$ 32.492,00
CT Nº 00050/2015 - 24.02.15 - RENAN CUNHA DA SILVA - R$ 21.274,00
CT Nº 00051/2015 - 24.02.15 - THIAGO FELIX DE SOUTO - R$ 8.480,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015
OBJETO: Contratação de serviço de locação mensal de veículos, destinados a diversas secre-

tarias do município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 10/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 25 de Fevereiro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

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

Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 07:30 horas do dia 10 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material laboratorial e material 
médico-hospitalar para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Uiraúna 
- PB e do SAMU.. 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, 25 de Fevereiro de 2015
LUCIMARIO QUEIROGA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
Onde se Lê: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2014
Leia-se: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Uiraúna - PB, 25 de Fevereiro de 2015
JOANA DARC QUEIROGA

Pregoeira Oficial
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