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DÓLAR    R$ 2,702  (compra) R$ 2,703  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,620  (compra) R$ 2,790  (venda)
EURO   R$ 3,177  (compra) R$ 3,178  (venda)
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nuvens

Sol e poucas 
nuvens baixa 11h58 0.4m
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l Novo ministro garante que exportação será estimulada. Página 18

l Cai 52% o percentual de mortes por dengue na Paraíba. Página 14

l Sai hoje portaria sobre jovens em casas de shows. Página 15

l Serrano se despede amanhã da Copa dos Juniores em SP. Página 22

Nublado com 
chuvas ocasionais
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Educação prioriza a
qualificação técnica

ALERTA VERÃO  Especialistas da Secretaria de Saúde de João Pessoa alertaram ontem a população para os 
cuidados com a alimentação e proteção à pele que deve acontecer durante a temporada de Verão.  Página 14

20Caderno Esportes

Ana Luisa Camino, no espetáculo “A pá” Comitiva paraibana esteve ontem na CBF

PROJETO TEATRO PIOLLIN 

Espetáculos têm início
hoje e vão até fevereiro 

PARAIBANO 2015

 

Tabela dos jogos vai
ser divulgada amanhã 

A implantação da gestão da educação profissional será prioridade na Educação, afirmou ontem o novo secretário 
estadual da área Aléssio Trindade de Barros. Em fevereiro, nova escola técnica começa a funcionar.  Página 17

FOTO: Divulgação

As opiniões se dividem. Há quem seja 
contra a dor. Outros acham que normal é 
melhor para a saúde.  Página 13

Elisson Feliciano

Aldeneide Feliciano

Roseana Cesário

Sônia Pereira

OPINIÃO PÚBLICA 

Parto normal ou cesário, 
a população diz o que acha 

Terroristas matam 12 em Paris
Autoridades francesas identifica-

ram ontem três possíveis autores do 
atentado terrorista, contra a sede da 
revista “Charlie Hebdo”, que matou 
12 pessoas em Paris, entre as quais 
8 jornalistas. Autoridades mundiais 
repudiaram o ataque.  Página 19

Grupo Artesanal apresenta hoje 
“De janela para a lua”.  Página 5

Esportes

A FPF confirmou ontem a abertu-
ra para o próximo dia 17.  Página 21

Professor e autor
Gilberto Lucena
será sepultado
hoje em Pombal
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Secretário vai
à Assembleia
hoje para fazer
a entrega da LOA
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Políticas
FOTOS: Evandro Pereira

POSSE  O desembargador Ubiratan 
Moreira Delgado assumiu ontem 
a Presidência do TRT na Paraíba, 
juntamente com o vice.  Página 17

Operários do ABC mantêm greve Página 3
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Os números são assustadores e ter-
rivelmente preocupantes: no Brasil, 
pelo menos três milhões de pessoas já 
usaram cocaína de forma inalada ou 
fumada nos últimos doze meses. Na Pa-
raíba, os dados revelam que pelo menos 
130 mil já provaram o entorpecente e o 
mais grave é que deste total mais de 10 
mil são adolescentes. Garotos que inde-
pendente de classe social são atraídos 
para o vício, muitas vezes sem ter a no-
ção exata do quanto isto lhes será preju-
dicial no futuro próximo. 

No ano passado, levantamento di-
vulgado pela Universidade Federal de 
São Paulo, através do Instituto Nacional 
de Pesquisa de Políticas Públicas do Ál-
cool e outras Drogas, faz uma constata-
ção ainda mais estarrecedora: apesar 
de todas as campanhas de combate ao 
uso das drogas, o consumo aumentou, e 
muito, neste último ano. Nas festinhas, 
nos embalos e até mesmo nas escolas 
o consumo de drogas parece já ter se 
transformado numa perigosa rotina. 

Os números de uma nova pesquisa 
que está para ser divulgada confirmam 
esse crescimento recente do uso de co-
caína no Brasil, comparando-o com ou-
tros países. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, quando os consumidores são 
questionados se já usaram cocaína uma 
vez na vida, o número chega a 15% da 
população. No Canadá, o total é de 11% 
e na Argentina e Espanha, 8%. No Bra-
sil, esse total é de 4%, o que representa 
seis milhões de consumidores. Os dados 
brasileiros, a exemplo do que ocorreu 
em levantamentos anteriores, só se des-

tacam dos demais quando é considerado 
o consumo nos últimos 12 meses.

Estudiosos consideram que desde 
2013 o Brasil já é o maior mercado de 
crack do mundo e o segundo maior de 
cocaína. Eles explicam que essa prefe-
rência pelo crack se deu porque houve 
uma mudança na forma de pagamen-
to da droga entre os traficantes. Até os 
anos 1980, quando ainda dominavam o 
tráfico de cocaína, os colombianos re-
compensavam seus intermediários em 
dinheiro. Com isso, a maior parte da 
droga apenas fazia escala no Brasil. Nos 
anos 1990 a regra mudou e parte do pa-
gamento passou a ser feito em mercado-
ria. Isso obrigou os traficantes a procu-
rar uma maneira de vender a cocaína. 
Assim cresceram os mercados domésti-
cos para a droga e suas variações como 
o crack.

Além de se destacar pelo tamanho 
da demanda, o Brasil tem uma oferta 
que torna o produto bastante acessível. 
Entre aqueles que consumiram cocaína, 
78% acham fácil conseguir a mercado-
ria no Brasil. Há 30 anos, o mercado de 
cocaína era quase inexistente. O Brasil 
foi um dos países com mais rápido cres-
cimento do consumo de droga.

Se esses números, por si só, já per-
turbam a sociedade brasileira, o que 
dizer dos dramas familiares que eles 
encerram? As famílias desses milhões 
de viciados convivem impotentes com o 
sofrimento e a dor de terem de assistir 
à destruição física e psicológica de seus 
parentes. É um drama social que clama 
por providências urgentes. 

Editorial

As vítimas das drogas
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

Sofrimento, mas nem tanto

- Apertem os cintos, o dinheiro sumiu 
– a manchete do “Diário de Pernambuco” 
de domingo. 4, antecipando turbulências 
na economia nacional e prevendo nuvens 
sombrias no horizonte do país como um 
todo, neste ano que mal (nos dois sentidos) 
começa, fez furor nas redes sociais.   

Não seria para menos. Antecipação e 
previsão desse potencial teriam mesmo 
que causar o rebuliço que causou entre in-
ternautas. Só que o diabo talvez não seja 
assim tão feio quanto se pinta. Ao menos 
com relação aos feriados do ano, não. Na 
verdade, aos feriadões, já que as datas 
caem em dias  imprensados. Neste ponto, o 
calendário em 2015 está como o diabo gos-
ta – do ponto de vista dos empregados em 
geral e dos funcionários públicos em parti-
cular, bem entendido.

Senão, vejamos: 2015 terá mais feria-
dos em dias úteis do que em 2014, pois 
são nove contra seis, no total, sem contar 
o 1º de janeiro, dedicado à Confraterniza-
ção Universal. Cabe ressalvar que em 2014 
houve a Copa do Mundo, levando muita 
gente a se beneficiar com folgas em dias de 
jogo. Nas cidades onde houve partidas do 
Brasil chegou a ser decretado feriado mu-
nicipal. Mas deixa isso pra lá!

Confiram agora a lista de feriados ofi-
ciais que caem em dias úteis este ano – sem 
considerar os feriados estaduais e munici-
pais. No nosso caso, por exemplo, o dia 5 
de Agosto é emblemático, por homenagear 
a fundação da cidade de João Pessoa (ou do 
próprio Estado da Paraíba, como preferem 
alguns). E ainda há os festejos juninos, ge-

ralmente aquinhoados com ponto faculta-
tivo, ao menos no Nordeste. 

17 de fevereiro – Terça-feira de Carnaval
3 de abril – Sexta-feira da Paixão 
21 de abril – Terça-feira, dia de Tira-

dentes
1º de Maio – Sexta-feira, dia do Trabalho
4 de junho – Quinta-feira, dia de Cor-

pus Christi
7 de setembro — Segunda-feira, dia da 

Independência  
12 de outubro — Segunda-feira, dia 

de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 
Brasil

02 de novembro — Segunda-feira, dia 
de Finados 

25 de dezembro – Sexta-feira, Natal.

Que tal? E é bom não esquecer que go-
vernos de Estado e algumas prefeituras 
costumam decretar ponto facultativo em 
datas imprensadas, compensando a folga 
com o pagamento de horas em dias prece-
dentes ou subsequentes. No Poder Judiciá-
rio o sistema é adotado com frequência. Faz 
parte da cultura do serviço público brasi-
leiro, para desgosto dos executivos Mário 
Tourinho e Roberto Cavalcanti Ribeiro – o 
ex-senador, aliás, é autor de projeto que 
transfere feriados para as segundas-feiras, 
uma boa ideia.

O dinheiro pode até ter sumido, tudo 
bem, mas dá, sim, para afivelar o cinto e 
fazer uma viagem ou outra por aí. Como 
dirá um servidor público bem-humorado, 
“a gente sofre, mas nóis goza!”

  Faz parte da cultura do serviço público brasileiro, para desgosto
dos executivos Mário Tourinho e Roberto Cavalcanti Ribeiro”

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

INSUPERÁVEL

IDENTIFICAÇÃO COM A SECRETARIA

Depois do Shopping Center de Cam-
pina Grande, que tirou o nome Igua-
temi, agora foi a vez do mais antigo, 
o Iguatemi de Salvador,  mudar de 
nome depois de 40 anos. Será Sho-
pping Bahia. Os comentários indicam 
que a mudança se fez necessária em 
razão de brigas com a empresa que 
detém os direitos de uso da marca 
– a Iguatemi Empresa de Shopping 
Centers SA, que faz parte do Grupo 
Jereissati, e detém 16 shoppings 
centers e três torres comerciais em 
várias regiões do país.

O deputado Ricardo 
Barbosa revelou que 
ainda não se refez do 
falecimento prematu-
ro de seu irmão mais 
novo, Ranieri Barbosa, 
morto em acidente de 
carro durante a cam-
panha. Ambos eram 
muito ligados. Ranieri,  
um jovem atuante e 
empreendedor e era o 
braço direito de Ricardo 
na campanha. 

O Ministério das Cidades, por meio 
do Programa Nacional de Capaci-
tação das Cidades, oferece novas 
turmas para os cursos a distância de 
autoinstrução do Programa de For-
mação em Gestão de Projetos Urba-
nos. Todos os cursos são gratuitos e 
abertos a gestores e interessados 
em geral. Para participar é preciso 
fazer o cadastro no Portal Capacida-
des e se inscrever no curso desejado. 
O participante pode se orientar pelo 
Guia do Participante de cada curso 
disponível na página de inscrição.
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

O setor produtivo paraibano recebeu com otimismo a 
ascensão, para secretário de Estado do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca de Rômulo Montenegro, 
cuja posse foi bastante prestigiada. Um dos setores 
que classificaram como positiva a indicação foi a Asso-
ciação dos Plantadores de Cana da Paraíba, cujo presi-
dente, Murilo Paraíso (foto),  manifestou sua opinião a 
respeito:
- Este governo teve a sensibilidade de indicar para ocupar o cargo de secretário de Agricultura uma 
pessoa que conhece bem não só o setor primário, como também a cana-de-açúcar, que é a mais im-
portante cultura  de nosso Estado, pois é a que mais emprega e gera impostos e desenvolvimento”, 
destacou.
Para Murilo, como produtor rural, Rômulo sabe o que é agricultura e quais são as principais deman-
das do setor, o que facilita sua tarefa à frente da pasta.
Já Rômulo agradece o apoio e diz estar ciente dos desafios que terá pela frente. “Eu quero reiterar 
que tenho ciência da importância tanto do setor empresarial, quanto da agricultura familiar e que 
cada um é merecedor de atenção e ações específicas”, destacou.
Para ele, é   preciso ter especial atenção com a pecuária leiteira, que se desenvolve no Semiárido, 
uma região que compreende 80% do território paraibano, e com o setor sucroenergético, que é o 
que mais emprega, recolhe impostos e gera recursos para o Estado.

MINISTERIÁVEIS

Ministério corre nas veias da família do empresário Armando Monteiro Neto, ex-presidente da Con-
federação Nacional da Indústria e que ontem assumiu o Ministério do Desenvolvimento Econômico. 
O pai, Armando Monteiro Filho, foi ministro da Agricultura e o avô, Agamenon Magalhães, foi minis-
tro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas.

Parece que só uma intervenção 
devolve à paz a Santa Rita, que 
vive um caos administrativo. O 
prefeito de plantão, Reginaldo, 
acusa o que saiu (Netinho) de 
desviar R$ 50 milhões. Enquanto 
a briga rola na Justiça,  partidá-
rios de ambos os lados se digla-
diam numa disputa que prejudica 
a população do município. Os 
demitidos chegaram ao ponto de 
fazer protesto, fechando a rodo-
via, criando transtornos à vida de 
quem nada tem com essa briga 
insana. 

O Programa Luz para Todos foi prorrogado até 2018 para 
ampliar o acesso à energia elétrica a 228 mil famílias do 
meio rural. Segundo o Ministério de Minas Energia a meta 
inicial de atender a 10 milhões de pessoas foi alcançada 
em maio de 2009. Até novembro de 2014, o programa 
registrou 3,1 milhões de famílias, com investimentos de 
quase R$ 23 milhões.
 A decisão de prorrogar pela segunda vez o programa foi 
tomada pela presidente Dilma Rousseff por meio do de-
creto Nº 8.387.  A iniciativa é coordenada pelo Ministério 
de Minas e Energia em parceria com a Eletrobrás, conces-
sionárias de energia elétrica, cooperativas de eletrifica-
ção rural e governos estaduais. 

PRORROGADO O  “LUZ PARA TODOS”
INSANIDADE

IGUATEMI CAPACITAÇÃO



Ministro confirma uso de bancos 
públicos para socorrer elétricas
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Falta de capacidade em 
pagar contas mensais virou 
problema para o governo

Últimas

O ministro de Minas e 
Energia, Eduardo Braga, e o 
diretor da Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica), 
Reive Barros, confirmaram 
ontem que três bancos esta-
tais – Caixa Econômica, Ban-
co do Brasil e BNDES– serão 
usados para saldar o rombo 
bilionário do setor elétrico.

A nova proposta ainda 
está sendo discutida pelos 
ministros de Minas e Energia, 
Eduardo Braga, e da Fazenda, 
Joaquim Levy.

“O empréstimo seguirá 
o mesmo modelo dos ante-

riores”, afirmou o diretor da 
agência reguladora Reive Bar-
ros, sem dar mais detalhes.

Desde o início de de-
zembro, as áreas técnicas do 
governo vêm se debruçando 
sobre o assunto em busca de 
encontrar um remédio para o 
problema das distribuidoras 
de energia que gere os meno-
res efeitos colaterais.

A falta de capacidade 
dessas elétricas em pagar 
suas contas mensais se tor-
nou um problema para o go-
verno desde janeiro de 2014.

Por causa da seca, dos 
altos preços e da necessida-
de mensal de contratações de 
energia extra para atender à 
demanda dos consumidores, 
essas empresas tiveram de 
pedir socorro financeiro ao 
governo diversas vezes.

Houve um aporte do 
Tesouro Nacional, dois em-

préstimos bancários (envol-
vendo instituições públicas 
e privadas) e, mesmo assim, 
cerca de R$ 20 bilhões depois 
o problema não foi completa-
mente resolvido.

Já no início de dezembro 
descobriu-se que não haveria 
dinheiro disponível para qui-
tar as duas últimas contas em 
aberto: de novembro e de-
zembro. O prazo para paga-
mento de cada uma ocorre no 
início de janeiro e fevereiro, 
respectivamente.

Bancos públicos
Segundo números usa-

dos pelo mercado, a primeira 
fatura deve chegar a R$ 1,6 
bilhão, enquanto a segunda 
será de aproximadamente 
R$ 900 milhões. Ou seja, um 
rombo de R$ 2,5 bilhões.

Sem condições de quitar 
o valor sozinhas, usando di-

nheiro do próprio caixa, essas 
empresas ainda esperam uma 
solução vinda do governo 
para não ficar inadimplentes.

Inicialmente, imaginou-
se que o Tesouro poderia aju-
dar. Mas em um momento de 
ajustes internos e dificuldade 
de caixa, essa opção começou 
a ser desconsiderada.

Tornou-se a pensar, então, 
em um novo empréstimo ban-
cário. Mas havia uma preocu-
pação com o nível de interesse 
dessas instituições em entrar 
no negócio mais uma vez. 
Além disso, o alto preço que os 
bancos poderiam cobrar para 
aceitar o acordo foi visto como 
um entrave.

Por esse motivo, técni-
cos desenharam uma nova 
solução em que apenas os 
bancos públicos emprestem 
o dinheiro que falta para as 
distribuidoras.

O financiamento é per-
mitido uma vez que já há 
instrumentos legais, criados 
ano passado pelo governo. 
Eles garantem a tomada de 
empréstimos até a liquidação 
final das dívidas de 2014.

Com a aprovação do Mi-
nistério da Fazenda, ainda é 
necessário que a Aneel pos-
tergue a data de pagamento 
do mês de janeiro, marcada 
para terça-feira (13) da se-
mana que vem.

Reive Barros, diretor da 
agência, afirmou que isso de-
verá ser feito em uma próxi-
ma reunião da diretoria, ain-
da não agendada.

A agência tem poderes 
para adiar esse pagamento e 
já teve de adotar essa medi-
da no passado. É por meio do 
adiamento do prazo que se 
ganhará tempo para que os 
acordos sejam firmados.

1,9 mil animais 
são apreendidos

As ações do Batalhão de Po-
liciamento Ambiental da Paraíba re-
sultaram, em 2014, na apreensão de 
1.946 animais, entre aves, mamíferos 
e répteis. O número de aves apreen-
didas chegou a 446, enquanto ma-
míferos e répteis somaram 1.500. De 
acordo com o tenente Wellington Ara-
gão, chefe do setor de Planejamento 
Estratégico da PM Ambiental, a multa 
para cada ave apreendida é de R$ 500 
a R$ 5 mil se o animal estiver em risco 
de extinção. Ao todo, foram aplicados 
R$ 239 mil em multas no ano passa-
do. Wellington Aragão lembra que, 
além da multa – punição administra-
tiva -, os infratores também podem 
responder por crime ambiental. Para 
fazer qualquer denúncia, a comuni-
dade deve entrar em contato com a 
Polícia Militar pelo telefone 190.

Garota Safada e 
Latino em Cajazeiras

A programação oficial do carna-
val de cajazeiras foi anunciada, ontem, 
pela prefeita Denise Albuquerque, em 
solenidade realizada no auditório Zé 
do Norte, com a presença de auxiliares 
da administração e do empresário José 
Leite Sobrinho, da Empresa Expoart 
Show, responsável pela realização do 
evento. Entre as atrações musicais 
anunciadas, destacam-se Wesley 
Safadão e a Banda Garota Safada e o 
cantor Latino. A abertura no corredor 
da Folia, no sábado (14), terá Garota 
Safada, João Lima, capilé e Flávio Pisa-
da Quente; no domingo (15), as atra-
ções são Solteirões, Ramon Schnayder 
e Pagodão; na segunda (16), Gabriel 
Diniz, Netinho Lins, Bacana Elétrico e 
Zazueta, e na terça-feira (17), encer-
ramento com Latino, Rana Vanessa, 
Arromba Elétrico e Felipe Lemos.

Poupança fecha 2014 
com menor captação

O Banco central (Bc) informou 
ontem que os brasileiros deposi-
taram R$ 24,033 bilhões a mais 
do que retiraram da caderneta de 
poupança em 2014. A captação da 
poupança caiu 66,17% em relação 
ao saldo de 2013, quando fechou o 
ano em R$ 71,047 bilhões. A capta-
ção é a menor desde os R$ 14,186 
bilhões contabilizados em 2011. No 
mês de dezembro, a poupança ficou 
positiva em R$ 5,428 bilhões, ante 
R$ 11,201 bilhões em igual período 
de 2013. Apesar de positivo, o valor 
também é o menor para meses de 
dezembro desde 2011. No mês pas-
sado, os depósitos na caderneta so-
maram R$ 179,3 bilhões, enquanto 
os saques chegaram a R$ 173,8 bi-
lhões. O valor total nas contas ficou 
em R$ 662,7 bilhões em dezembro.

Segurança receberá 
o DISP do TCE

O Distrito Integrado de Segu-
rança Pública, que compõe o complexo 
centro cultural Ariano Suassuna, será 
entregue oficialmente pelo TCE-PB à 
Secretaria de Estado da Segurança e da 
Defesa Social amanhã, em solenidade 
agendada para as 10h30. Foi o que 
ficou acertado entre o presidente do 
Tribunal de Contas, conselheiro Fábio 
Nogueira, e o secretário cláudio coelho 
Lima, que reputou a iniciativa como 
“elevado bem à sociedade paraibana”. 
O conselheiro Fábio Nogueira, por sua 
vez, ressaltou que, no propósito de 
valorização da cidadania sob o qual se 
conduz o Tribunal de Contas da Paraíba, 
está inserida a colaboração com a se-
gurança pública, uma área considerada 
sensível pela sociedade paraibana.

Júlia Borba e 
Sofia Fernandes
Da Agência Folha em Brasília

Proporcionar alívio do 
estresse, manter a boa saúde 
e reforçar a autoestima. São 
alguns dos benefícios condi-
cionados pelos aulões de yoga 
nos centros de alojamentos 
dos artesãos do interior que 
participam da 21ª edição do 
Salão de Artesanato da Paraí-
ba, que acontece até o dia 25 
deste mês, na antiga sede do 
BNB, na orla do Cabo Branco, 
em João Pessoa.

“Queremos que eles te-
nham boas relações sociais, 
manter o corpo, cabeça e es-
pírito sã e evitar o estresse 
no trabalho. As crocheterias, 
por exemplo, passam horas 
trabalhando e nem percebem 
a fadiga. Vamos levá-los a no-
vas atividades, passeio pela 
Estação Ciência para conhe-
cerem outras formas artísti-
cas e referências”, comentou 
a gestora do Programa de 
Artesanato da Paraíba (PAP), 

Artesãos participam de aulão 
de yoga e recebem cartilha

SaLão DE arTESanaTo

Atividades acontecem nos centros de alojamentos dos artesãos

Lu Maia. As aulas ocorrem no 
período da manhã no ginásio 
Ronaldão com o mestre Ravi.

Os artesãos estão aloja-
dos no ginásio “O Ronaldão”, 
no bairro do Cristo, e no Cen-
tro de Atividades e Lazer do 
Aposentado e Pensionista 

(Cejube), no Colinas do Sul. 
Para manter a ordem e con-
servação no local foi forma-
da uma Comissão dos Aloja-
mentos. Os locais dispõem de 
toda a comodidade necessá-
ria para a boa hospedagem 
dos artesãos.

A presidente Dil-
ma Rousseff definiu os 
nomes dos novos co-
mandantes das Forças 
Armadas. O almirante 
Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira vai comandar 
a Marinha, o general 
Eduardo Dias da Cos-
ta Villas Bôas estará à 
frente do Exército e o 
brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato estará no co-
mando da Aeronáutica.

Por meio de nota 
divulgada ontem à noi-
te, pela Secretaria de 
Imprensa da Presidên-
cia da República, Dilma 
agradeceu a “compe-
tência e dedicação” 
dos ex-comandantes 

almirante Julio Soares 
de Moura Neto (Ma-
rinha), general Enzo 
Martins Peri (Exército) 
e brigadeiro Juniti Saito 
(Aeronáutica).

Ontem, a presiden-
te recebeu, pela manhã 
e à tarde, o ministro da 
Defesa, Jaques Wagner. 
Os encontros não cons-
tavam de sua agenda 
oficial, e foram atualiza-
dos somente depois que 
Dilma deixou o Palácio 
do Planalto, de volta 
para a residência oficial, 
no Palácio da Alvora-
da. Também entraram 
na agenda retroativa o 
ministro-chefe da Secre-
taria-Geral da Presidên-
cia, Miguel Rossetto, e o 
presidente nacional do 
PT, Rui Falcão.

Dilma nomeia seus 
novos comandantes

ForçaS armaDaS

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Os metalúrgicos da Mer-
cedes-Benz em São Bernardo 
do Campo, no ABC Paulista, 
realizzm uma paralisação de 
24 horas, em protesto contra a 
demissão de funcionários. Se-
gundo o Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, 244 empregados 
foram demitidos no final de 
ano. A empresa confirma que 
houve demissões, mas não cita 
números.

Na Volkswagen, também 
no ABC Paulista, funcionários 
entraram no segundo dia de 
greve contra a demissão de 800 
metalúrgicos. De acordo com o 
sindicato, a reivindicação é que 
as demissões sejam revertidas, 
por isso, a paralisação continua 
por tempo indeterminado. Os 
trabalhadores têm feito assem-
bleias antes da entrada dos tur-
nos de manhã, tarde e noite.

A Mercedes-Benz em São 
Bernardo do Campo emprega 

11 mil pessoas: 1,2 mil delas 
estavam em licença remunera-
da. Parte desses metalúrgicos 
foi demitida e outra parcela 
teve a licença renovada até 30 
de abril, segundo a empresa.

Já a Volkswagen emprega 
13 mil funcionários. Desde o 
ano passado, a empresa adota 
medidas como férias coletivas e 
suspensão temporária de con-
trato de trabalho (lay-off) na 
fábrica. Segundo a empresa, os 
funcionários demitidos entrarão 
em licença remunerada por 30 
dias e depois serão desligados. 
Segundo a Volkswagen, o cená-
rio de retração da indústria au-
tomobilística nos últimos dois 
anos e o aumento da concor-
rência impactaram os resulta-
dos. Segundo a montadora, de 
janeiro a dezembro de 2014, a 
indústria automotiva brasileira 
teve queda aproximada de 7% 
nas vendas e de mais de 40% 
nas exportações, em relação a 
2013, resultando numa retra-
ção de 15% na produção.

Trabalhadores fazem 
greve contra demissões

mErCEDES E VoLkS

A Paraíba ultrapassou as 
metas estabelecidas pelo Mi-
nistério da Saúde para 2ª Cam-
panha Nacional de Hanseníase, 
Verminoses e Tracoma (infla-
mação dos olhos), com a ade-
são de 50 municípios, 1.031 
escolas e 123.841 escolares, 
de cinco a 14 anos de idade. 
Foram investigados 84,6% 
em relação à hanseníase, 
enquanto a meta era atingir 
70% dos escolares por meio 
do formulário de auto-ima-
gem; quanto às verminoses, 
foi atingido um percentual de 
85,1% e a meta era de 80% 
dos escolares com idade en-
tre cinco e 14 anos de idade. 

A campanha começou no 
dia 26 de maio de 2014, foi 
intensificada no período de 4 
a 8 de agosto e teve a inserção 
dos dados no FormSUS finali-
zada no dia 24 de dezembro. 
O objetivo foi identificar casos 
suspeitos de hanseníase e re-
ferenciar para a rede básica de 
saúde; tratar casos positivos da 

doença e seus contatos domici-
liares; reduzir carga parasitária 
de geohelmintos em escolares, 
mediante tratamento com Al-
bendazol de 400ml e identifi-
car casos de tracoma mediante 
busca ativa e tratá-los. 

Segundo a chefe do Nú-
cleo de Doenças Endêmicas, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), Mauricélia Hol-
mes, o resultado da 2ª Campa-
nha foi um grande avanço, já 
que no primeiro ano, em 2013, 
apenas 16 municípios ade-
riram. “Este é o fruto de uma 
boa parceria entre o Estado e 
os municípios no diagnóstico 
precoce dessas doenças que 
têm tratamento oferecido gra-
tuitamente pelo SUS”, disse. 

Bananeiras e Riachão 
foram eleitos como os muni-
cípios prioritários para a tra-
coma, que entrou somente 
nesta segunda campanha. Os 
municípios de Pitimbu e Sapé 
também decidiram realizar a 
investigação sobre a doença.

PB ultrapassa metas na 
2ª Campanha Nacional

hanSEníaSE E VErmInoSESCarreta virada 
continuava 
engarrafando 
trânsito à noite

Após quase 48h provo-
cando constrangimento a 
motoristas e um engarrafa-
mento que chega a 25km, a 
carreta com placas do Mu-
nicípio de Diadema-SP, não 
havia sido retirada da pista, 
na BR-230, sobre o Viaduto 
de Oitizeiro, em João Pessoa.

Até o fechamento desta 
edição, na noite de ontem, 
para que houvesse a libera-
ção da pista, um grupo de ho-
mens trabalhava na tentativa 
de retirar a carga de vidro 
do veículo, para em seguida 
removê-lo. Uma guarnição 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral acompanhava o trabalho, 
controlando o trânsito.

Por volta das 9h de an-
teontem, a carreta tombou 
no Viaduto Ivan Bichara, 
mais conhecido como Viadu-
to de Oitizeiro, na saída para 
Pernambuco, provocando o 
enorme engarrafamento na 
BR-230.

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil
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Projeto Teatro Piollin retorna após dois anos e traz 34 apresentações de 
grupos de artes cênicas da cidade até 9 de fevereiro, valorizando a produção local

Acender de holofotes
André Luiz Maia
Especial para A União

Cenas da 
peça com 

atores 
Buda Lira, 
Soia Lira, 
Nanego 
Lira, Ana 

Luisa 
Camino e 
Servilho 

de Holanda 
na peça 
baseada 
no filme 

“Gosto de 
Cereja”  

Resgatando uma das iniciativas 
mais interessantes no que diz 
respeito às artes cênicas, o Cen-
tro Cultural Piollin apresenta du-
rante o verão paraibano a segun-

da edição do Projeto Teatro Piollin. O evento, 
que vai até o dia 9 de fevereiro traz 34 apre-
sentações teatrais de diversos grupos parai-
banos. Hoje, às 20h, o Grupo Artesanal ence-
na o espetáculo “De Janelas e Lua”. Amanhã, 
no mesmo horário, chega “A Pá”, no Grupo de 
Teatro Piollin, permanecendo em cartaz no 
sábado e no domingo. Os ingressos custam 
R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) 

A primeira edição aconteceu entre se-
tembro de 2012 e março de 2013, resultado 
de um edital do Procultura. “Foi o único lan-
çado, uma parceria entre a Funarte e o Mi-
nistério da Cultura. Não conseguimos apoio 
para realizá-lo no ano seguinte, mas agora 
decidimos nos reunir e mostrar nossa pro-
dução, aproveitando a alta temporada. Não 
estamos recebendo cachê algum”, explica 
Nanego Lira, um dos integrantes do Grupo 
de Teatro Piollin. 

Passarão pelos palcos do Centro Cul-
tural durante esses trinta dias espetáculos 
de grupos como Alfenim Coletivo de Teatro, 
Cia Oxente, OsFodidário, Galharufas, Grupo 
Graxa, Los Iranzi e Paralelo Cia. de Dança. O 
projeto faz parte do Varadouro Cultural, mo-
vimento iniciado pelos representantes da 
cultura do Centro Histórico que tem como 
objetivo chamar a atenção da população 
para aquela região da cidade.

Amanhã, quem ainda não teve a opor-
tunidade de assistir à montagem de “A Pá” 
terá mais uma chance. Uma, não. Três. A 
peça fica em cartaz amanhã, sábado e do-
mingo, sempre às 20h. Livremente baseada 
no roteiro de “Gosto de Cereja”, do cineasta 
iraniano Abbas Kiarostami, a trama gira em 
torno de dilemas éticos e morais do ser hu-
mano, trazidas à tona quando o enigmático 
protagonista faz um estranho pedido para 
desconhecidos.

No elenco, está Nanego Lira, Buda Lira, 
Soia Lira, Ana Luisa Camino e Servílio de 
Holanda, sob direção do teatrólogo carioca 
Haroldo Rego. “A gente trabalhou com ele 
anteriormente, em ‘A Gaivota’. Depois de um 
tempo, tivemos um desejo de voltar a traba-
lhar com ele. Passamos por um processo de 
pesquisa e trouxemos a proposta de adaptar 
o filme de Kiarostami para ele”, conta Nanego. 

No entanto, por se tratar de outra cultu-
ra, a árabe, adaptações precisaram ser feitas. 
“Nossa preocupação foi traduzir as questões 
do filme para a nossa realidade. Por causa 
dessas diferenças culturais, alguns tabus 
e questões de ‘Gosto de Cereja’ não faziam 
muito sentido para nós, brasileiros. Perce-
bemos que o ponto em comum entre as cul-
turas residia na questão do livre arbítrio, ou 
seja, até que ponto nosso desejo é soberano 
e o que acontece quando passa a interferir 
na vida do outro”, completa o ator.

Depois de ter um ano de 2014 movi-
mentado, com circulações por todo o país, 
o Grupo Piollin de Teatro traz modificações. 
“A gente pôde experimentar muita coisa. 
Uma delas foi a formatação do palco. Apre-
sentamos ‘A Pá’ em palco italiano, em teatro 
de arena e em formato de corredor. Vamos 
apresentar no Piollin com este último for-
mato, pois acreditamos que é o que melhor 
valoriza a montagem”, afirma Nanego. 

FotoS: Bruno Vinelli e Andrea Gisele
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O primeiro governador do Rio de Janeiro, 
depois da fusão da Guanabara com o antigo Esta-
do do Rio, foi o Almirante Faria Lima. Ele fez uma 
feliz escolha, ao entregar a secretaria à professora 
Myrthes De Luca Wenzel, de assinalados serviços 
prestados ao setor, especialmente como diretora 
do Centro Educacional de Niterói. Ficou quatro 
anos na direção da SEEC, a ela se devendo inicia-
tivas como o Laboratório de Currículos e o Centro 
de Tecnologias Educacionais.

Em 1979 o comando do Rio de Janeiro passou 
para o governador Chagas Freitas. Ao ser nomeado 
para o lugar de Myrthes Wenzel, dele recebi a re-
comendação: “Não saia mudando tudo. O que esti-
ver bem, mantenha.” Sabendo isso, dona Myrthes, 
na sede da Manchete, me disse no ouvido: “Graças 
a Deus é você o meu substituto.” Foi o que fiz, nos 
quatro anos seguintes. Dei força ao Laboratório 
de Currículos, entregue à competência de Fátima 
Cunha Ferreira Pinto, e prestigiei ao máximo o 
CTE, que passou a ser dirigido por Maria Eugênia 
Stein. Não mexi nas respectivas estruturas, mas 
dei um toque pessoal aos seus trabalhos, como a 
elaboração dos Cadernos Pedagógicos e a produ-
ção de 66 filmes didáticos, distribuídos às escolas 
públicas. A continuidade permitiu isso.

Mais recentemente, tivemos o exemplo de 
Wilson Risolia. Mesmo não sendo um educador 
de ofício (é economista), ficou quatro anos e dois 
meses no comando do sistema público de ensino 
do Rio de Janeiro. Nesse período, verdadeiramente 
inusitado (a média tem sido de um secretário por 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Muito obrigado, 
Senhor!

Para iniciar bem o Ano Novo, após assistir 
a conferência do médium Divaldo Franco na 
noite do último dia 3, na Federação Espírita 
Paraibana, ocasião que reuniu na mesa prin-
cipal do auditório, o presidente da Federação 
Espírita, Marco Lima, o arcebispo da capital, 
Dom Aldo Pagoto e o pastor Estevam Fernan-
des, presidente da Primeira Igreja Batista da 
Paraíba, vale a pena rever a belíssima prece 
com a qual Divaldo costuma encerrar as suas 
profundas palestras: 

“Senhor, muito obrigado, pelo que me des-
te, pelo que me dás! Pelo ar, pelo pão, pela paz!

Muito obrigado, pela beleza que meus 
olhos veem no altar da natureza. Olhos que 
contemplam o céu cor de anil, e se detém na 
terra verde, salpicada de flores em tonalidades 
mil!

Pela minha faculdade de ver, pelos cegos 
eu quero interceder, por aqueles que vivem na 
escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu 
oro e a Ti imploro comiseração, pois eu sei que 
depois dessa lida, numa outra vida, eles enxer-
garão!

Senhor, muito obrigado pelos ouvidos 
meus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da 
chuva no telheiro, a melodia do vento nos 
ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que 
escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos 
que ouvem a música do povo, que desce do 
morro na praça a cantar. A melodia dos imor-
tais que a gente ouve uma vez e não se esquece 
nunca mais.

Diante de minha capacidade de ouvir, pe-
los surdos eu te quero pedir, pois eu sei, que 
depois desta dor, no teu reino de amor, eles 
voltarão a ouvir!

Muito obrigado Senhor, pela minha voz! 
Mas também pela voz que canta, que ensina, 
que consola. Pela voz que com emoção, profere 
uma sentida oração!

Pela minha capacidade de falar, pelos mu-
dos eu Te quero rogar, pois eu sei que depois 
desta dor, no teu reino de amor, eles também 
cantarão!

Muito obrigado Senhor, pelas minhas 
mãos, mas também pelas mãos que aram, que 
semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de 
solidariedade. Mãos que apertam mãos. Mãos 
de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psi-
cografias, mãos que numa noite fria, cuida ou 
lava louça numa pia. Mãos que à beira de uma 
sepultura, abraça alguém com ternura, num 
momento de amargura. Mãos que no seio, aga-
salham o filho de um corpo alheio, sem receio.

E meus pés que me levam a caminhar, sem 
reclamar. Porque eu vejo na Terra amputados, 
deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por 
eles eu oro, e a ti imploro, porque eu sei que 
depois dessa expiação, numa outra situação, 
eles também bailarão.

Por fim Senhor, muito obrigado pelo meu 
lar! Pois é tão maravilhoso ter um lar… Não 
importa se este lar é uma mansão, um ninho, 
uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o 
que for! O importante é que dentro dele exista 
a presença da harmonia e do amor! O amor de 
mãe, de pai, de irmão, de uma companheira… 
De alguém que nos dê a mão, nem que seja a 
presença de um cão, porque é tão doloroso vi-
ver na solidão!

Mas se eu ninguém tiver, nem um teto 
para me agasalhar, uma cama para eu deitar, 
um ombro para eu chorar, ou alguém para de-
sabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem 
blasfemarei.

Porque eu tenho a Ti! Então muito obri-
gado porque eu nasci! E pelo teu amor, teu 
sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, 
Senhor!”

(Divaldo Pereira Franco, pelo espírito 
Amélia Rodrigues)

Germano 
RomeroA importância da continuidade

Mais de uma fonte oculta e 
secreta, dessas que brotam das 
entranhas da terra, veio me dizer 
que um grande escândalo em 
nível nacional está para estourar 
de uma hora para outra. Parece 
que é uma empreiteira, carro 
chefe de consórcios formados e 
firmados para licitações bilioná-
rias. Há muito tempo empreitei-
ras elegem e deselegem políticos 
no Brasil, formando equipes de 
corretores de obras. 
São as estradas, fer-
rovias, hidrelétricas 
e grandes edifícios 
que carreiam recur-
sos para a eleição 
de muitos políticos, 
sejam da situação 
ou da oposição.

Com o escân-
dalo da Petrobras, 
a moda pode pegar. 
O governo de Dona 
Dilma não pode se 
expor a uma coni-
vência silenciosa com as quadri-
lhas montadas para garfarem 
o erário nacional. O Ministério 
Público e a Polícia Federal, ago-
ra independentes, estão aí para 
investigar as denúncias de cor-
rupção que surgem nas esquinas 
da informação no Brasil. 

Depois do maremoto da Pe-
trobras, fala-se num terremoto 
envolvendo uma mega emprei-
teira, cujas e sujas atividades 
estão sendo investigadas mais 
ou menos secretamente pela PF 
e o MP. Eu não sei quem é, pois 
só sei do resultado dos jogos do 
campeonato. E já sei demais. Dia 
desses Neymar fez cinco golos 

durante um treino. Vai fazer 
gol assim na barra da Alema-
nha.

Há grandes empresas que 
apostam no campeonato políti-
co brasileiro botando fichas nos 
dois lados, governo e oposição. A 
praxe é essa, pois, ganhe quem 
ganhar, a empresa está de cima. 
E apta a ganhar a licitação su-
perfaturada e combinada entre 
amigos. Um bota mil, outro dois 

mil, aqueloutro 
bota três, ga-
nha quem fez a 
proposta de mil 
– só que duas 
vezes o preço 
real. Do super-
faturamento 
sai o dinheiro 
para financiar a 
campanha de a, 
bê e cê. 

No escânda-
lo da Petrobras, 
disse o delator 

que só um partido não recebeu 
dinheiro – o Psol. Antigamente, o 
PT era assim. Ganhe quem ganhar 
as eleições, o agente ativo da cor-
rupção está de cima. E haja super-
faturamento, haja sobrepreço. O 
escândalo da Petrobras deu vez a 
outras investigações que pode se 
transformar no grande escândalo 
Brasil, provocando um dominó 
em cadeia e na cadeia. Naquele 
bodão do apresentador de TV: “é 
preciso passar o Brasil a limpo”. 
Parece que o chiste pegou, feito 
praga de mãe.

Pois anote aí: um grande, um 
mega escândalo está para estou-
rar envolvendo uma baita em-

preiteira. Um escândalo só para 
ela, só dela. Quem será? Barriga 
de moça branca, que não se sabe 
quem é o pai. Na minha terra 
apareceu uma branca assim, e 
o pai era um negro. Fazia pouco 
tempo da abolição. Os negros não 
passavam nem perto das moças 
brancas. Pois esse foi queimado 
vivo, e o menino, quando nasceu, 
despachado para outro estado. 
A família da moça comprou um 
noivo para tapar o buraco.

E se essa onda que começou 
com a Petrobras terminar em 
pizza? Pode ser, pois é a tradi-
ção no Brasil. Mas parece que a 
casa está caindo. Tem diretores 
e presidentes de empreiteiras 
na cadeia, comendo o pão que o 
diabo amassou. No fim do ano, 
a carceragem não deixou nem 
vir o jantar da família. Os caras 
comeram o peru do governo, mal 
passado, cru, com farinha bran-
ca. Parece que os tempos estão 
mudando.

Você sabe qual é essa em-
preiteira da qual estão falando 
em segredo, nas esquinas da 
boca miúda? Sei não. Digo como 
aquele jogador de futebola: “só 
posso dar os prognósticos depois 
do jogo”. Elas têm muito poder, 
veja o caso recente da proibição, 
pelo Supremo, de se dar publici-
dade aos nomes das empreiteiras 
envolvidas com trabalho escravo. 
Mas escravo mesmo é o contri-
buinte brasileiro, que paga com o 
suor da cara as obras superfatu-
radas e nem sempre necessárias, 
sorteadas entre amigos.

(Sitônio escreve terças, quin-
tas e sábados)

Mega escândalo

FAROLITO
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ano), conseguiu melhorar a posição do Rio de Ja-
neiro nos exames oficiais, saindo lá de baixo para 
o meio da tabela, na educação básica. Em entrevis-
ta ao jornal O Globo, Risolia atribuiu o sucesso da 
sua tarefa ao apoio de diretores e professores, aos 
quais conquistou no seu período de direção: “Se 
tivesse havido solução de continuidade, como é 
hábito, nada disso teria sido alcançado.”

O exemplo vale para todos os Estados e até 
para o Governo Federal. Ao sabor de discutíveis 
conveniências políticas, mexe-se em tudo, come-
çando do zero cada mandato. Não há inteligência 
nesse processo.

Para resolver (ou atenuar) os graves proble-
mas da educação é preciso implantar políticas de 
longo prazo. Veja-se o caso do magistério. Se nem 
o mínimo estabelecido em lei é respeitado em boa 
parcela dos Estados e municípios, mesmo com a 
proclamada injeção de recursos provenientes da 
exploração do pré-sal (já são 700 mil barris diá-
rios), as possiblidades de progresso, no futuro, são 
precárias.

As regiões em que a educação é tratada como 
prioridade, obviamente, são as que demonstram 
uma boa capacidade de reação e apresentam per-
formances destacadas nos exames oficiais. Não 
pode ser outra a razão pela qual Minas Gerais e 
o Ceará têm se mostrado mais competentes, na 
oferta de serviços pedagógicos aos seus alunos. 
Há incentivos ao professorado e a ampliação do 
tempo de aulas, na direção da sonhada integrali-
dade.

O escândalo da 
Petrobras deu vez a 
outras investigações 
que pode se 
transformar no 
grande escândalo 
Brasil
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Roteiro

Homenagem

Joga pedra na estatal

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Loucas pra Casar

Gilberto Lucena era assíduo nos encontros de intelectuais e eventos literários

Malu (Ingrid Guimarães) tem 40 anos e trabalha como 
secretária de Samuel (Márcio Garcia), o homem de sua vida. Apesar 
de estarem namorando há três anos, não há o menor indício de que 
um pedido de casamento esteja por vir. Um dia, Malu percebe que 
faltam algumas camisinhas no estoque pessoal do namorado e logo 
deduz que ele tem uma amante. Após contratar um detetive parti-
cular, ela descobre que há mais duas mulheres na vida de Samuel: a 
dançarina de boate Lúcia (Suzana Pires) e a fanática religiosa Maria 
(Tatá Werneck). É claro que as três irão disputar a preferência do 
amado.

* Excepcionalmente hoje não exibiremos a tirinha publicada diariamente neste espaço.

 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  

Todos os dias o assunto é a Petrobras. A empresa 
estatal que “já foi” orgulho dos brasileiros é diariamente 
atacada pela imprensa com os desdobramentos da Opera-
ção Laja Jato, da Polícia Federal. Antes que me entendam 
mal, não vim aqui defender a roubalheira. Mas se pres-
tarmos um pouco de atenção, a forma como a mídia tem 
apresentado os fatos vem soando um pouco esquisita, a 
começar pelo episódio da delação premiada.

O acordo do ex-diretor Paulo Roberto Costa com a 
Justiça previa depoimentos sigilosos, que vazaram quase 
simultaneamente no Jornal Nacional. Ninguém estranhou 
isso? A partir daí a agenda midiática se pauta em novas 
declarações de acusados e envolvidos no escândalo. O 
valor da empresa caiu, as ações despencaram e a conver-
sa nos bares é uma só: pau no governo. A Petrobras virou 
a nova Geni.

De todos os termos proferidos pelos coleguinhas 
país afora, “petroapocalipse” foi o mais surpreendente. E 
o que ganhamos atirando pedras na estatal? Por enquan-
to nada. Mas tem jornalista que torce pelo “quanto pior, 
melhor”. Isso é triste. As investigações devem continuar 
avançando e nós, se vamos torcer, é para que cada acusa-
do tenha o direito a ampla defesa, como em sistema justo, 
e que se for comprovado envolvimento, seja devidamente 
punido.

Dizem que a Petrobras já foi orgulho dos brasileiros 
e não é mais. Essa conversa não é nada além de propa-
ganda política a longo prazo. A direita cresceu na última 
eleição e resolveu mudar a estratégia. Como retorno, esse 
tipo de campanha vai ficando impregnada na cabeça das 
pessoas. A imprensa tem o dever de defender a população 
de toda e qualquer manipulação.

Vamos atacar com fatos, com toda força possível, e 
com nenhuma quando se tratar de factóide. O que é su-
posto deve ser vinte vezes ponderado antes de publicado, 
porque a retratação nunca tem a mesma força, e isso vale 
para outras acusações, fora do escândalo do petrolão. 
Vejam o caso Escola Base. A indenização de mais de R$ 1 
milhão que a Rede Globo foi condenada a pagar não retira 
a destruição causada na vida daquela família. 

Os jornais precisam buscar a sonhada imparcialida-
de. Nem o mar de acusações infundadas da direita, muito 
menos a calmaria do governo, blindando Graça Foster 
e dizendo que ninguém sabia de nada. Ao final veremos 
se sabiam ou não, só não sei o quanto, hoje, isso é pauta 
para todo dia. 

Nem o vazamento de petróleo na costa do Alasca no 
acidente do cargueiro da ExxonMobil, em 1989, causou 
um estrago tão grande para uma petroleira como a con-
dução da imprensa no caso Lava Jato. E ali se tratava de 
um desastre ambiental. Daqui a alguns anos, com a limpa 
feita e todos punidos, talvez a Petrobras seja a nossa Geni 
mesmo, trazendo para a educação o dinheiro do pré-sal. 

O que o brasileiro ainda não se acostumou é com 
bandido grande sendo preso. Isso sim é novidade. E que 
sejam todos, sem escapar nenhum. Jogar pedra é bom? 
Que nada! Bom mesmo é atacar os corruptos. 

FOtOS: Divulgação

Escritor Gilberto Lucena faleceu na 
manhã de ontem na cidade de Pombal

A comédia aborda romances, inseguranças e traições

Felipe Gesteira
jornalista
contato@felipegesteira.comO professor, ensaísta 

e membro pesquisador do 
Grupo Interdisciplinar de 
Estudos Medievais da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Gilberto de Sousa Lu-
cena, faleceu ontem na cidade 
de Pombal, no Alto Sertão da 
Paraíba, aos 47 anos de ida-
de. O sepultamento acontece 
hoje, em Pombal. Gilberto era 
colaborador assíduo do “Cor-
reio das Artes”, suplemento 
mensal de A União.

Gilberto Lucena nasceu 
em Pombal em 1967. Era Li-
cenciado em Letras Clássicas 
e Vernáculas, Mestre e Doutor 
em Literatura Brasileira pela 
UFPB. Sua dissertação de 
Mestrado é uma abordagem 
sobre a representação da cul-
tura popular e do foco narra-
tivo em contos de “Sagarana”, 
livro que consagrou o escritor 
mineiro Guimarães Rosa. 

A obra de Guimarães 
Rosa também foi o tema da 
tese de Doutorado de Gil-
berto Lucena, que teve como 
orientador o professor, poe-
ta e crítico de literatura Hil-
deberto Barbosa Filho. Um 
dos componentes da banca 
avaliadora de Doutorado foi 
o professor e poeta Sérgio 
de Castro Pinto, cuja obra 
Gilberto Lucena abordou no 
livro “Castro Pinto e um mo-
derno bestiário”.

Gilberto Lucena lecionou 
em escolas da rede privada 
de ensino, e foi um pertinaz 
pesquisador em projetos de 
pesquisa sobre a produção 
literária erudita brasileira e 
a cultura popular. Essa expe-
riência o levou a desenvolver 
trabalhos que foram apresen-
tados em eventos científicos e 
publicados em livros, periódi-
cos e suplementos culturais 
de jornais da Paraíba e de ou-
tros Estados.

Era um dos mais assídu-
os colaboradores do “Correio 
das Artes”, com ensaios que 
tratavam ora de cinema, ora 
de poesia medieval, tendo 
participado, também, do qua-
dro de ensaístas da Revista da 
Academia Paraibana de Le-

tras. Como resultado de suas 
pesquisas, escreveu vários 
estudos sobre a Língua Por-
tuguesa arcaica e a literatura 
da Idade Média, alguns ainda 
inéditos.

Depoimentos
A superintendente de 

A União, jornalista Albie-
ge Fernandes, registrou nas 
redes sociais a grande per-
da que significou, para ela, 
a morte de Gilberto Lucena. 
Ela lamentou não só a per-
da do amigo e companheiro 
de horas memoráveis, como 
também a do colaborador do 
“Correio das Artes” – que há 
poucos dias perdera outra 
ensaísta, no caso, a professo-
ra Janaína Azevedo.

O editor do “Correio das 
Artes”, jornalista William Cos-
ta, também lamentou a morte 
de Gilberto Lucena. “Gilberto 
era uma grande figura huma-
na, um leitor de qualidades 
imensuráveis, e um dos mais 
competentes estudiosos da li-
teratura que já conheci. Seus 
ensaios eram valiosíssimos e 
ajudavam a manter o nível de 
qualidade do ‘Correio das Ar-
tes’”, ressaltou.

O poeta e professor Hil-
deberto Barbosa Filho era um 
dos mais fiéis companheiros 
de tertúlias de Gilberto Lu-
cena, a quem acompanhava, 
também, na estrada da pes-
quisa acadêmica. “Com a sua 
morte, ressalto, em primeiro 
lugar, o amigo, que cultivava 
valores hoje quase despreza-
dos, a exemplo da solidarie-
dade, fidelidade e afetivida-
de”, destacou.

Para Hildeberto, Gilber-
to Lucena era um intelectual 
completo, apesar da boemia. 
“Era um pesquisador perti-
naz, principalmente da poe-
sia medieval, e um dos maio-
res conhecedores da obra de 
Manuel Bandeira, Guimarães 
Rosa e Mário de Andrade que 
já conheci. Com certeza será 
difícil preencher a lacuna que 
se abre com a sua morte em 
nosso meio intelectual”, com-
pletou.

Hildeberto lembrou que, 
já em seu primeiro livro – “A 
santa e o barqueiro e outros 
ensaios (Ideia, 2006) -, Gil-
berto Lucena deu provas de 
ser um leitor arguto e um 
pesquisador com tendência a 
perscrutar minuciosamente o 

objeto pesquisado. Como bo-
êmio e pesquisador, compa-
ro-o a um Jayme Ovalle, com 
a diferença que ele, Gilberto, 
registrou alguns de seus estu-
dos em livro.

O professor e poeta Sér-
gio de Castro Pinto também 
manifestou profundo pesar 
pela morte de Gilberto Luce-
na, até porque, se não tivera 
tempo de estreitar melhor os 
laços de amizade com o ensa-
ísta, admirava-o como o “ex-
celente pesquisador” que era. 
“Paradoxalmente, Gilberto foi 
um indisciplinado na vida, 
por ser boêmio, e ao mesmo 
tempo um pesquisador rigo-
roso”, acentuou.

Para Sérgio, Gilber-
to Lucena, até pelo fato de 
já deter o título de doutor, 
seria com certeza um futu-
ro professor universitário 
– muito provavelmente, da 
Universidade Federal da Pa-
raíba, onde participava de 
um grupo de estudos sobre 
literatura medieval. “Ele ti-
nha mais tempo de leitura 
que de existência. Faleceu 
aos 47 anos de idade, mas 
como leitor tinha mais de 
70”, comparou.

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 108 min. Classificação: 
14 anos. Direção:  Roberto Santucci. Com  
Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, Márcio 
Garcia Cinebiografia Malu (Ingrid Guimarães) 
tem 40 anos e trabalha como secretária 
de Samuel (Márcio Garcia), o homem de 
sua vida. Apesar de estarem namorando 
há três anos, não há o menor indício de 
que um pedido de casamento esteja 
por vir. Um dia, Malu percebe que faltam 
algumas camisinhas no estoque pessoal 
do namorado e logo deduz que ele tem 
uma amante. Após contratar um detetive 
particular, ela descobre que há mais duas 
mulheres na vida de Samuel: a dançarina 
de boate Lúcia (Suzana Pires) e a fanática 
religiosa Maria (Tatá Werneck). É claro que 
as três irão disputar a preferência do amado. 
Manaíra 2:  13H10, 15H30, 18H e 20H30
Manaíra 4:  14h10, 16h30,  19h e 21h30
CinEspaço 1: 14h20, 16H40,  19H10 E 21H40 

JOGOS VORAZES: A ESPERANÇA - PARTE 1 (EUA 
2014). Gênero: Ação. Duração:  125 min. Clas-
sificação: 12 anos. Direção: Francis Lawrence. 
Com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e 
Liam Hemsworth. Após ser resgatada do Mas-
sacre Quaternário pela resistência ao governo 
tirânico do presidente Snow (Donald Suther-
land), Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) 
está abalada. Temerosa e sem confiança, 
ela agora vive no Distrito 13 ao lado da mãe 
(Paula Malcomson) e da irmã, Prim (Willow 
Shields). A presidente Alma Coin (Julianne 
Moore) e Plutarch Heavensbee (Philip Sey-
mour Hoffman) querem que Katniss assuma 
o papel do tordo, o símbolo que a resistência 
precisa para mobilizar a população. Após uma 
certa relutância, Katniss aceita a proposta 
desde que a resistência se comprometa a 

resgatar Peeta Mellark (Josh Hutcherson) e 
os demais Vitoriosos, mantidos prisioneiros 
pela Capital. Tambiá 3: 14h10 e 18h30.   

O HOBBIT: A BATALHA DOS CINCO EXÉRCITOS 
(EUA 2014). Gênero: Fantasia. Duração:  
144 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Peter Jackson.  Com Martin Freeman, Richard 
Armitage e Ian McKellen. Após ser expulso 
da montanha de Erebor, o dragão Smaug 
ataca com fúria a cidade dos homens 
que fica próxima ao local. Após muita 
destruição, Bard (Luke Evans) consegue 
derrotá-lo. Não demora muito para que a 
queda de Smaug se espalhe, atraindo os 
mais variados interessados nas riquezas 
que existem dentro de Erebor. Entretanto, 
Thorin (Richard Armitage) está disposto a 
tudo para impedir a entrada de elfos, anões 
e orcs, ainda mais por ser tomado por uma 
obsessão crescente pela riqueza à sua volta. 
Paralelamente a estes eventos, Bilbo Bolsei-
ro (Martin Freeman) e Gandalf (Ian McKellen) 
tentam impedir a guerra. Manaíra 8: 18h55 
e 22h15 Tambiá 4: 14h30, 17h30 e 20h30.    

OPERAÇÃO BIG HERO (EUA, 2014). Gênero: 
Aventura. Duração: 102 min. Classificação: 
Livre. Direção: Don Hall. Com Ryan Potter, 
Scott Adsit e Jamie Chung. Cidade de San 
Fransokyo, Estados Unidos. Hiro Hamada 
(voz de Ryan Potter) é um garoto prodígio 
que, aos 13 anos, criou um poderoso robô 
para participar de lutas clandestinas, 
onde tenta ganhar um bom dinheiro. Seu 
irmão, Tadashi (voz de Daniel Henney), 
deseja atraí-lo para algo mais útil e resolve 
levá-lo até o laboratório onde trabalha, que 
está repleto de invenções. Hiro conhece os 
amigos de Tadashi e logo se interessa em 
estudar ali. Para tanto ele precisa fazer a 

apresentação de uma grande invenção, de 
forma a convencer o professor Callahan (Ja-
mes Cromwell) a matriculá-lo. Entretanto, 
as coisas não saem como ele imaginava e 
Hiro, deprimido, encontra auxílio inespe-
rado através do robô inflável Baymax (voz 
Scott Adsit), criado pelo irmão. Manaíra 
7: 13h20, 15h45, 18h15 e 20h45 CinEs-
paço 4: 14h, 16h e 18h Tambiá 5: 16h40 
e 18h40. Tambiá 6/3D: 14h05 e 16h05.

ÊXODOS: DEUSES E REIS (EUA 2014). Gênero: 
Épico. Duração: 149 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Ridley Scott. Com Christian 
Bale, Joel Edgerton e John Turturro. Exodus é 
uma adaptação da história bíblica do Êxodo, 
segundo livro do Antigo Testamento. O filme 
narra a vida do profeta Moisés (Christian 
Bale), nascido entre os hebreus na época em 
que o faraó ordenava que todos os homens 
hebreus fossem afogados. Moisés é resga-
tado pela irmã do faraó e criado na família 
real. Quando se torna adulto, Moisés recebe 
ordens de Deus para ir ao Egito, na intenção 
de liberar os hebreus da opressão. No 
caminho, ele deve enfrentar a travessia do 
deserto e passar pelo Mar Vermelho. Manaíra 
5   18h30 e 21h45 Manaíra6 13h, 16h, 19h20   
e 22h30 . CinEspaço 3: 18h e 21h. Tambiá 5: 
14h e 20h40. Tambiá 6: 18h05 e 20h50.

OS CARAS DE PAU EM O MISTERIOSO ROUBO 
DO ANEL (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 85 min. Classificação: 10 anos. 
Direção: Felipe Joffily. Com Leandro Hassum, 
Marcius Melhem e Christine Fernandes. A 
socialite Gracinha de Medeiros (Christine 
Fernandes) contrata os atrapalhados 
seguranças Pedrão (Marcius Melhem) e 
Jorginho (Leandro Hassum) para tomarem 
conta do anel Tatu Tatuado de Topázio, uma 

herança de família, enquanto o objeto fica 
em exposição em um museu. Acontece que 
a joia é roubada e a dupla é acusada pelo 
furto. Para provar sua inocência, eles vão 
ter que enfrentar uma quadrilha de ninjas 
e até mafiosos portugueses, de olho no anel.
Manaíra 3 12h30, 14h45, 17h, 19h10 e 
21h15:  CinEspaço 4: 20h e 22h. Tam-
biá 2: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50.

OUIJA - O JOGO DOS ESPÍRITOS (EUA 2014). 
Gênero: Terror. Duração: 90 min. Classifi-
cação: 14 anos. Direção: Stiles White. Com 
Olivia Cooke, Daren Kagasoff e Douglas 
Smith. Filme baseado no jogo de mesmo 
nome, utilizado para estabelecer comu-
nicação com espíritos. De acordo com as 
regras do jogo, os espíritos fazem uma 
pedra se mover sobre letras em um ta-
buleiro, compondo frases destinadas aos 
jogadores. Na trama, uma adolescente deve 
lidar com a morte da irmã, e usa Ouija para 
falar com ela. Tambiá 3: 16h30 e 20h50.            

UMA NOITE NO MUSEU 3 (EUA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 98 min. Classificação: 
Livre. Direção: Shawn Levy. Com Ben Stiller, 
Robin Williams e Owen Wilson. O segurança 
Larry Daley (Ben Stiller) segue com seu 
inusitado trabalho no Museu de História 
Natural de Nova York. Determinado dia, 
descobre que a peça que faz os objetos 
do museu ganharem vida está sofrendo 
um processo de danificação. Com isso, 
todos dos amigos de Larry correm o risco 
de não ganharem mais vida. Para tentar 
salvar a turma, ele vai para Londres pedir 
a orientação do faraó (Ben Kingsley) que 
está em exposição no museu local. Mana-
íra 1: 12h45 15h 17h15, 19h30 e 22h. 
CinEspaço 2: 14h20, 16h40, 19h e 21h20.
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Diversidade

  

Exposição de Artes Visuais reúne mais 
de 300 peças dos alunos do Cearte

O Quarteto de Trombones da Paraíba comemorará 25 anos de atividades em 
2015 e se apresenta hoje, em celebração à fundação da cidade de Itaporanga 

Mais de 300 obras criadas pelos alunos 
do Centro Estadual de Arte (Cearte) estarão 
reunidas na Exposição de Artes Visuais, que 
acontecerá no período de 13 de janeiro até 
13 de fevereiro. As peças são resultado do 
trabalho de grupos de pesquisas desenvol-
vidas em 2014 e apresentam temas como o 
barroco paraibano, azulejaria, figurino para 
cinema e confecções de bonecos. A entrada 
é gratuita.

Para a diretora do Cearte, Laura More-
no, a exposição é uma forma de apresentar 
o resultado dos trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos de artes visuais. “Com a expo-
sição, a população poderá ter contato com o 
trabalho de pesquisa desenvolvido por nos-
sos alunos, em 2014. Tivemos uma melhora 
quantitativa e qualitativa considerável em 
nossa produção nesse período”, ressaltou.

A Exposição de Artes Visuais é forma-
da basicamente por três mostras menores.  
Uma delas recebeu como título “Azulejaria 

Paraibana” e foi desenvolvida em cima dos 
significados e das formas dos azulejos 
encontrados na capital, retratados em 
quadros.

O visitante também terá a oportunidade 
de conferir a mostra “Recortes no Caminho 
do Barroco Paraibano”. Ela é formada por 
imagens fotográficas e textos literários 
dessa escola artística que modelou a arte 
brasileira do período colonial. 

“Vestindo Têmpora” é o título da tercei-
ra mostra. Trata-se de um estudo de figu-
rino do filme “Têmpora”, que tem roteiro de 
Helder Nóbrega. Ela reúne bonecos vestidos 
como as personagens da trama. Porém as 
roupas possuem texturas especiais que não 
provocam ruídos e têm cores e estampas 
apropriadas para a luz utilizada em filmagens 
para cinema. A coleção é assinada pela pro-
fessora de teatro e figurino Tainá Macedo, 
responsável também pelo grupo de pesquisa. 

Outras peças da exposição – A Exposi-

ção de Artes Visuais inclui ainda xilogravuras 
e esculturas em cerâmicas, além de quadros 
pintados nas técnicas de acrílico sobre tela, 
óleo sobre tela, pastel seco e tela mista 
sobre papel artesanal. 

Também serão expostas fotografias 
registradas pelos alunos sobre os mais 
variados temas discutidos nos grupos de 
pesquisa do Cearte. Em outra parte da 
exposição está o resultado dos trabalhos 
de confecção de bonecos, construídos com 
pó-de-serra e cola. 

Visitas guiadas – As instituições de en-
sino também podem optar pela visita guiada, 
fazendo para isso o agendamento prévio. A 
exposição está disponível ao público das 9h 
às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Os 
telefones do Cearte para contato são (83) 
3214-2923 e (83) 3214-3412. O Centro Esta-
dual de Arte fica na Rua General Ozório, nº 
36, Centro de João Pessoa, ao lado da Igreja 
de São Bento. 

Bodas de prata
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Segunda edição do Me Gusta de Verão é realizado no Espaço Mundo

Depois do sucesso que foi 
a primeira edição da Me Gusta 
Verão, nada melhor que repetir 
a dose, pensando em agradar o 
público o Espaço Mundo promo-
ve a segunda edição do evento 
abrindo 2015 com muita festa.  
A segunda edição da Me Gusta 
Verão, acontece hoje às 21h no 
Centro Cultural Espaço Mundo.

A primeira edição, o Espaço 
Mundo trouxe a disputa entre 
o Indie e Pop, a diferença foi 

gritante com a vitória magnífica 
do Pop, as Britney, Beyonces 
e as Gagas da vida riscaram o 
nome na pista do Espaço Mun-
do deixando clara a preferência. 
Nesta segunda versão, irá reunir 
Pop e Funk fazendo com que o 
público dance. 

O clima diferente e descon-
traído do Verão e apresentando 
o melhor do Pop, fará com que o 
público se agite. Nesta segunda 
edição, a disputa ficará entre 
o Pop e o Funk, e a pista vai 
dizer quem tem a preferência do 
público.

Grupo é formado por Sandoval Moreno, Gilvando Pereira, Rainere Alventino e Rogério Sousa e será acompanhado de Glauco Andreza

FotoS: Divulgação

De volta ao começo. É as-
sim que os integrantes 
do Quarteto de Trom-
bones da Paraíba estão 
encarando a apresenta-

ção - a primeira da temporada, em 
2015, quando, também, o grupo ce-
lebrará seus 25 anos de atividades 
- que realizam gratuitamente para a 
população hoje, a partir das 18h, na 
praça da Igreja Nossa Senhora da 
Conceição, localizada no Centro da 
cidade de Itaporanga, no Alto Ser-
tão do Estado, dentro da abertura 
da programação oficial em come-
moração aos 150 anos de fundação 
- ou emancipação - do município, 
que se completará amanhã. 

“Começaremos o ano com o pé 
direito, tocando, acompanhados pelo 
baterista Glauco Andreza, onde tudo 
começou, ou seja, na nossa cidade, 
Itaporanga”, garantiu para o jornal A 
União um dos fundadores do Quarte-
to de Trombones da Paraíba, Sando-
val Moreno. “Queremos comemorar 
os 25 anos de atividades com muito 
trabalho, realizando pelo menos uma 
apresentação mensal até dezembro”, 
acrescentou ele, admitindo, ainda, 
a emoção que toma conta dos inte-
grantes do grupo, por retornarem à 
cidade que consideram “berço” ar-
tístico, pois foi no município que ti-
veram os primeiros contatos com a 
música. “Nossa última apresentação 
ocorreu há cerca de oito anos, quan-
do para lá fomos fazer a doação - com 
o apoio da Weril Instrumentos - de 
uma tuba para a Banda Filarmônica 
Cônego Manoel Firmino, do Colégio 
Diocesano Dom João da Mata, na qual 
tocamos”, disse o artista. 

O repertório que o Quarteto de 
Trombones da Paraíba apresenta 
hoje, durante o show no município 
de Itaporanga, é integrado por 10 
músicas. Além de sambas e MPB há, 
por exemplo, a coletânea de baiões 
- com arranjos do maestro Chiqui-
to - denominada ‘Teimação’, sendo 
a maioria registrada pela voz de 
Luiz Gonzaga, incluindo ‘Estrada de 
Canindé’, a qual também compôs. 
E, ainda, os chorinhos ‘Carinhoso’ 
(Pixinguinha) e ‘Sacando a Bucha’ 
(Gilberto Galhardi). 

“Ao longo desses 25 anos de 
atividades, posso dizer que os ob-
jetivos do Quarteto de Trombones 
da Paraíba foram alcançados. Con-
seguimos, por exemplo, manter a 
amizade entre os integrantes do 
grupo. Além disso, divulgamos a 
música brasileira para esta forma-
ção instrumental e, ainda, conse-
guimos lançar muitas músicas no-
vas de compositores, que também 
fizeram arranjos para nós. Um de-
les é o maestro Chiquito”, comentou 
Sandoval Moreno, ao fazer um ba-
lanço da trajetória cumprida pelos 
músicos, durante esse tempo. 

A propósito, integrante do pro-
jeto de Extensão da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), o Quar-
teto de Trombones está vincula-
do ao Departamento de Música da 
instituição, foi criado em 1990 e é 
coordenado pelo próprio Sandoval 
Moreno, que é um dos fundadores 
- e também remanescentes - da for-
mação original do grupo, ao lado 
de Gilvando Pereira. Os outros dois 
membros que, atualmente, comple-
tam o grupo, são os músicos Raineri 
Ângelo Alventino e Rogério Sousa. 
O show inicial ocorreu no mês de 
julho de 1990, durante o Festival 
Internacional de Música Eleazar de 
Carvalho, promovido pelo Gover-
no do Estado. Mas Sandoval disse 
considerar a primeira apresenta-
ção oficial a que foi realizada em 
novembro daquele mesmo ano, na 
Igreja de São Francisco, localizada 
no Centro da cidade de João Pessoa.

Público se diverte em uma das edições da festa do verão

Lucas Duarte
Especial para A União
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Aneel analisa prazos para 
prefeituras se adaptarem às 
normas de iluminação pública

Consumo com segurança
Inmetro alerta para produtos sem registros e certificados

O Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro) publicou nota em seu site on-
tem alertando pais e responsáveis 
quanto a certificação e registros de 
produtos que tem contato direto 
com crianças. Alguns dos produtos 
abordados na publicação do Inme-
tro foram chupetas e mamadeiras 
customizadas. 

Hoje, esses dois produtos infan-
tis são regulamentados pelo instituto 
em conjunto com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), e, 
portanto, devem atender a requi-
sitos técnicos e procedimentos de 
avaliação da conformidade para se-
rem colocados à venda no mercado.

A customização destes produ-
tos é entendida como alteração e, 
portanto, implica na necessidade 
de uma reavaliação técnica, nesse 
caso, pela emissão de novo certifica-
do para o produto alterado ou cus-
tomizado. Segundo o instituto, esse 
processo torna o produto inseguro, 
em virtude da grande possibilidade 
de essas peças aplicadas se soltarem 
durante o uso e manuseio pelo bebê, 
podendo ocasionar grave sufoca-
mento e engasgo que, inclusive, po-
dem levar a óbito.

O Instituto alerta ainda sobre a 
possibilidade de uma possível toxi-
cidade dos cristais e outros adornos 
aplicados. A comercialização de pro-
dutos regulamentados (customiza-
do ou não) sem a certificação ou re-
gistro, ou seja, sem a demonstração 
de que o mesmo atende aos requi-
sitos técnicos especificados, repre-
senta uma irregularidade, punível 
na forma da Lei nº 9.933/1999.

O fornecedor de produto cus-
tomizado não certificado está co-
metendo irregularidade passível de 
aplicação de penalidades, incluindo 
multas e apreensão dos produtos.  O 
instituto publicou, em 7 de dezem-
bro de 2010, a Portaria 481/2010, 
com requisitos mínimos de segu-
rança para a fabricação, importação 
e comercialização de artigos escola-
res. Para obter o selo de identifica-
ção da conformidade, os produtos 
têm de ser submetidos (e aprova-
dos) a testes químicos, mecânicos, 
toxicológicos e biológicos, depen-
dendo do tipo de produto. 

Os prazos de adequação estipu-
lados foram: 1 de janeiro de 2013 
- Fabricantes e importadores não 
poderão mais fabricar e importar 
artigos escolares sem a certificação; 
28 de fevereiro de 2015 - O comér-
cio varejista só poderá vender arti-
gos escolares certificados pela Por-
taria 481/2010. 

Contemplam esta portaria os 
seguintes materiais escolares:

 Apontador;
 Borracha e Ponteira de bor-

racha;
 Caneta esferográfica/rol-

ler/gel;
 Caneta hidrográfica (hidro-

cor);
 Giz de cera;
 Lápis (preto ou grafite);
 Lápis de cor;
 Lapiseira;
 Marcador de texto;
 Cola (líquida ou sólida);
 Corretor adesivo;
 Corretor em tinta;
 Compasso;
 Curva francesa;
 Esquadro;
 Normógrafo;
 Régua;
 Transferidor;
 Estojo;
 Massa de modelar;
 Massa plástica;
 Merendeira/lancheira com 

ou sem seus acessórios; 
 Pasta com aba elástica; 
 Tesoura de ponta redonda; 
 Tinta (guache, nanquim, 

pintura a dedo plástica, aquarela).

A coleção de bolsas, almofadas, cortinas 
e tecidos feitos com a técnica originária da 
Indonésia, o batick (batique), e as peças em 
matelassê de chita tingida, confeccionadas 
pelas artesãs da Cooperativa ‘As Cabritas de 
Boa Vista’, podem ser adquiridas no corre-
dor de Fios da 21ª edição do Salão de Arte-
sanato da Paraíba, localizado na antiga sede 
do BNB, na orla do Cabo Branco, em João 
Pessoa. O evento segue até o dia 25 de ja-
neiro.

A técnica de tingimento batick foi aper-
feiçoada pelas integrantes da Cooperativa 
Artesanal Mista de Catolé do Rocha. O efeito 
final é produzido por sucessivos tingimentos 
no tecido, protegido por máscaras de cera, 
onde somente as partes não vedadas pela 
cera são tingidas. As máscaras são aplicadas 
sobre a seda ou qualquer outro tecido com 
pincel especial para dispensar os pingos de 
cera derretida.

A artesã Francisca Elita, mais conhecida 
como dona “Mocinha”, explicou que o ba-
tick sertanejo exige uma grande concentra-
ção e capacidade de imaginar, na abstração 
do olhar, a beleza que cada trabalho reve-
la ao ser finalizado. “O processo é lento e 

delicado, pois utilizamos fogareiro de lenha 
e cera em temperatura adequada para não 
queimar o tecido. Queremos repassar a téc-
nica adiante, pois nem todo mundo sabe 
manuseá-la. Eu aprendi aos 16 anos e desde 
então nunca mais parei”, comentou a artesã 
que comercializa redes, tapetes, almofadas, 
cortinas e até tecidos para estilistas.

A coleção de bolsas artesanais de chita 
tingida feitas em matelassê também faz su-
cesso no Salão. Elas são produzidas em má-
quinas de costura caseira por mulheres da 
Cooperativa ‘As Cabritas de Boa Vista’. Des-
de a sua fundação, as artesãs já receberam 
a consultoria de designers renomados como 
Thaís Antunes e, mais recentemente, pelo 
tecelão internacional Renato Imbroisi.

As bolsas são feitas à mão, por isso, cada 
peça é única. Elas recebem ainda fechamen-
to com zíper, são forradas e têm acabamen-
to caprichado através dos detalhes que fa-
zem diferença como broches em tecidos, de 
fuxico e algumas aplicações de tecidos bor-
dados. Maria da Conceição, artesã há mais 
de 15 anos, lembra que começou a fazer 
para ocupar o tempo e acabou virando sua 
principal fonte de renda.

“Queríamos fazer algo diferenciado de 
tudo que já havia no mercado. Aprendemos 
técnicas inovadoras e hoje não tenho do 
que reclamar. As vendas estão ótimas e, por 
isso, temos que manter em ritmo acelerado 
a produção de móbiles, carteiras, almofadas 
e até echarpes para dar conta de tantos pe-
didos”, comemorou a artesã.

Pela primeira vez no Salão de Artesa-
nato, as amigas Marly Mendes, natural do 
Recife, e Rossina Lemez, de Curitiba, apro-
veitaram as férias de verão para conhecer o 
espaço e se encantaram com a diversidade 
cultural reunida. “Viajamos bastante, conhe-
cemos vários lugares do Brasil e do exterior, 
mas nunca vimos nada tão bem feito e ori-
ginal como o artesanato da Paraíba. Impos-
sível sair daqui sem levar nada e não indicar 
aos amigos”, disse a turista de Curitiba.

O salão funciona de segunda a sábado, 
no horário das 15h às 22h, e aos domin-
gos das 15h às 21h. A visitação é gratuita. 
Mais informações através dos telefones (83) 
3218-4060 / 8815-5009. Nas redes sociais: fa-
cebook.com/artesanato.pb, artesanato.pb.
gov.br ou através do email artesanato_pb@
yahoo.com.br.

Batick e chita se destacam no evento
SALÃO DE ARTESANATO

A presidente Dilma Rousseff 
finalmente assinou a medida provi-
sória (MP) 666/14, que autoriza o 
pagamento de R$ 178 milhões em 
subvenção econômica para os forne-
cedores de cana-de-açúcar nordesti-
nos e do Rio de Janeiro, em atendi-
mento à Lei 12.999/2014. 

A MP foi publicada no dia 31 
de dezembro. A classe canavieira 
aguarda agora a publicação do de-
creto presidencial, regulamentando 
a lei que autoriza a subvenção, o que 
para o presidente da União Nordesti-
na dos Produtores de Cana (Unida), 
Alexandre Lima, é algo que sairá 
rapidamente, visto que a MP já tem 
força de lei mesmo enquanto trami-
ta no Congresso Nacional, e não há 
mais nada que impeça o início do 

pagamento.  “Foi feito o mais difícil, 
que era a definição da fonte de re-
curso com a MP. Agora falta apenas 
o decreto que vai regulamentar esse 
pagamento, mostrar como ele deve 
ser feito, como por exemplo, fazer 
treinamento do pessoal que ficará 
à frente do pagamento, arrecadar a 
documentação necessária”, informa 
Alexandre Lima. 

O dirigente acrescenta, inclu-
sive, que viajou a Brasília, ontem, 
junto com outros representantes 
da Unida para pressionar o gover-
no para a publicação do decreto. Ele 
justifica que o texto do decreto já foi 
elaborado com vários membros de 
setores do governo e do setor sucro-
energético, faltando apenas a assi-
natura da presidente Dilma.

A expectativa de Alexandre é 
a de que, após a publicação do De-
creto no Diário Oficial, o pagamento 
comece a sair dentro de um prazo de 
60 dias. 

“Após a publicação do Decreto 
ainda temos o treinamento do pes-
soal da Conab que este ano quem vai 
fazer os pagamentos são as Compa-
nhias Nacionais de Abastecimento 
- Conab - estaduais e não a de Brasí-
lia”, explicou o dirigente. Cerca de 30 
mil canavieiros serão beneficiados 
com a iniciativa. Cada produtor rece-
berá R$ 12,00 por tonelada de cana 
fornecida às usinas na safra 2012-
2013, limitada a 10 mil ton. para 
cada um. As usinas produtoras de 
etanol no Nordeste também foram 
beneficiadas com a ação, através da 

liberação de     R$ 435 milhões, aten-
dendo a Lei 13.000/14. O presiden-
te da Associação dos Plantadores de 
Cana da Paraíba (Asplan), Murilo 
Paraíso, afirmou que a expectati-
va agora é muito boa, já que a MP 
foi publicada e as associações já se 
adiantaram na documentação dos 
produtores que compareceram para 
atualizar seus dados.

 “Agora é uma questão de tem-
po. Antes era de autorização mesmo, 
por isso, estamos mais perto do que 
longe”, comentou Murilo, lembrando 
que quem ainda não atualizou os da-
dos ou não preencheu a declaração, 
“compareça o mais rápido à Asplan, 
porque a atualização  de dados e a 
declaração são condições para rece-
bimento da subvenção”.

Dilma assina MP que garante subvenção
PRODuTORES DE CANA-DE-AçúCAR DO NORDESTE

Batick ornamenta bolsas, almofadas, cortinas e tecidos expostos pelas artesãs da Cooperativa As Cabritas de Boa Vista; técnica é oriunda da Indonésia

FOTO: Secom-PB
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Prefeituras são responsáveis pelo setor
IlumInação públIca

Aneel divulgará prazo 
para os municípios se 
adaptarem à legislação

paraíba: todos os cantos Teresa Duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l cachaçarIa
 
O cantor, compositor, poeta e repentista Bira Delgado, acompanhado 

pelo músico, artista plástico e multimídia, DJ Fred William, fazem a festa do 
público no Casarão da Cachaçaria Philipéia na tarde dos sábados, executando, 
principalmente, clássicos do forró pé de serra do Nordeste. A partir das 16h, 
o evento tem sido “fim de festa” para as pessoas que apreciam o Programa 
Sabadinho Bom, que ocorre na Praça Rio Branco nas tardes de sábados. A 
casa também funciona, há dez anos, na Rua Braz Florentino (Beco Cultural) e 
oferece aos clientes e visitantes uma bela decoração rústica, cultural e própria 
para a degustação de cachaças. O repertório também oferece os clássicos da 
lambada, forró, samba, brega, merengues e músicas que retratam histórias da 
Caatinga.

l muSeu
O Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP), conhecido como “Museu 

dos Três Pandeiros”, está funcionando em horário especial para visitação 
pública durante este mês de janeiro. O MAPP conta com rico acervo 
entre peças e materiais que contemplam as áreas da música, literatura 
e xilogravura, além do artesanato. A estrutura dedicada à música presta 
uma homenagem a Jackson do Pandeiro, com fotos, objetos e materiais 
audiovisuais. Nesta parte, os visitantes podem ter acesso a artigos utilizados 
pelo artista, a exemplo de um pandeiro, violão e reco-reco que pertenceram 
ao músico. No espaço também há painéis com referências a outros 
importantes músicos paraibanos, como Sivuca e Marinês, além de registro de 
mais de 300 nomes de artistas. O museu fica localizado no Açude Velho em 
Campina Grande e está funcionando nos horários das 13h às 19h, de segunda 
a sexta-feira, e das 14h às 18h, aos sábados e domingos.

l exTremo culTural

Começa no próximo sábado a programação do Extremo Cultural – Onde 
o Som Toca Primeiro, realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, 
através da Fundação Cultural (Funjope). A abertura da temporada ficará por 
conta da apresentação da Banda Macumbia, iniciando às 20h e da cantora 
Maria Rita que se apresentará às 22h. Uma série de 16 shows com artistas 
nacionais e locais que abrem o calendário cultural de 2015, tendo grandes 
nomes a exemplo de Seu Jorge, o rock oitentista do RPM e os pagodeiros do 
grupo Revelação que prometem fazer ferver as noites de sábado dos dias 10, 
17, 24 e 31 próximos, no Busto de Tamandaré, em Tambaú, tendo atrações 
locais as bandas Macumbia e AbradOsZoio e os cantores Mirandinha e Val 
Donato.

l crIançaS
Quem quiser prestigiar a 21ª 

edição do Salão de Artesanato da 
Paraíba, sem se preocupar com a 
criançada no período de férias escolar, 
conta com uma área denominada 
“Espaço Recreativo Infantil”. Enquanto 
os pais dispõem do que existe de belo 
no artesanato paraibano, abrangendo 
todas as tipologias do artesanato, a 
exemplo dos fios, madeira, algodão 
colorido, fibra, cerâmica, couro, 
tecelagem, brinquedo, pedra, metal, 
osso, artesanato indígena, cordel, 
xilogravura, habilidades manuais 
e ainda conta com um espaço 
voltado à gastronomia regional, as 
crianças podem se divertirem sob o 
comando dos apoiadores que realizam 
brincadeiras, apresentações teatrais 
e contação de histórias voltadas ao 
público infantil. O evento, que tem 
este ano como tema “Das mãos 
floresce o crochê”, conta com o apoio 
do Governo Federal, Programa de 
Artesanato Brasileiro (PAB), Sebrae-
PB e Governo do Estado da Paraíba, e 
funciona diariamente das 15h às 22h, 
com entrada gratuita, na Av. Cabo 
Branco, 2970 (logo após o Hotel Sol 
Mar) em João Pessoa.

l bIca
O Parque Zoobotânico Arruda Câmara 

(Bica), está oferecendo uma programação 
de férias voltada ao público. As visitas 
estão sendo coordenadas pelo setor de 
Educação Ambiental e acontecem sempre de 
terça-feira à domingo, durante todo este 
mês de janeiro, pela manhã e à tarde. Na 
programação constam jogos, exibição de 
vídeos com distribuição de pipoca, oficinas, 
trilhas e interação com animais vivos e 
taxidermizados. Hoje a programação será 
iniciada às 9h30 com a “Trilha das Aves” e 
interação, às 14h30 será realizado o “Vídeo 
no Parque”, com distribuição de pipoca e 
interação com animais. Amanhã às 9h30 
será realizada a “Trilha do Museu” e Jogo “De que 
bioma eu sou?”, no sábado às 9h30 tem a oficina 
de modelagem com argila e dinâmica “Qual é o 
bicho?” e às 14h30 será a vez da Dinâmica “Sons 
que nos rodeiam” e oficina “Forma e dobras”, no 
domingo, durante todo o dia serão realizadas 

l hoSpeDagem 
Com a força das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, 

o turismo na Paraíba entra em alta este ano, com mais 324 leitos 
na rede hoteleira, padrão luxo, totalizando quase 22 mil leitos. Já em 
funcionamento o novo empreendimento, o Nord Luxxor Tabatinga, 
localizado em frente à praia de mesmo nome, o município do 
Conde passa a oferecer quase 4500 leitos em diversos meios de 
hospedagem, iniciando o ano com reservas esgotadas para este mês, 
restando poucas vagas disponíveis para o período do Carnaval.
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oficinas, jogos e dinâmicas. O Parque está situado na 
Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Róger, aberto de terça 
a domingo, das 8h às 17h (durante este mês a bilheteria 
funcionará até às 16h30). O ingresso custa R$ 1,00 
por pessoa. Crianças, até sete anos, e idosos não 
pagam.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou que está estudando 
a possibilidade de conceder 
um prazo de adaptação para 
que as prefeituras se tornem 
responsáveis pela iluminação 
pública, o que inclui custeio 
e manutenção de luminárias, 
lâmpadas, relés e reatores. O 
município que descumprir a 
determinação pode ser en-
quadrado na Lei de Improbi-
dade Administrativa.

O prazo para que os pre-
feitos assumissem os ativos de 
iluminação pública, que atu-
almente estão sob gestão das 
distribuidoras de energia, ex-
pirou no dia 31 de dezembro. 
A possível concessão de um 
prazo de adaptação tem em 
vista o fato de muitos municí-
pios enfrentarem dificuldades 
na transferência do serviço.

O último balanço da Ane-
el, divulgado no início de de-
zembro, aponta que 1.809 dos 
5.564 municípios brasileiros 
não haviam assumido os ati-
vos. O número representa 
32,51% do total de cidades, e 
estão localizadas sobretudo 
nos Estados do Amapá, de Ro-
raima, do Ceará, de Pernambu-
co, São Paulo, Minas Gerais e 

Helena Martins 
Repórter da Agência Brasil

do Paraná. A pedido da Confe-
deração Nacional dos Municí-
pios (CNM), o prazo chegou a 
ser prorrogado três vezes, pois 
as prefeituras alegaram dificul-
dades para cumprir a determi-
nação e se responsabilizar pela 
implantação, expansão, insta-
lações e manutenção da rede 
de energia. Segundo o presi-
dente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
a entidade continua buscando 
a prorrogação do prazo. “Esta-
mos construindo politicamen-
te esse adiamento”, afirmou à 
Agência Brasil.  Ziulkoski ar-
gumenta que, com a mudança, 
os municípios “terão mais um 
encargo que vão ter que repas-
sar para o consumidor”. Com 
isso, “a prefeitura vai tirar di-
nheiro de outras áreas priori-
tárias – como saúde, educação 
e segurança – para fazer isso 
e favorecer as empresas, que 
já têm lucros enormes”, avalia. 

Para custear o serviço, as ad-
ministrações municipais po-
derão instituir a Contribuição 
de Iluminação Pública (CIP), 
que pode ser arrecadada por 
meio da fatura de energia elé-
trica. Outra opção que tem sido 
apontada pelas administrações 
é obter recursos por meio do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

O presidente da CNM 
também critica a determina-
ção, vista por ele como incons-
titucional. Na opinião dele, a 
obrigatoriedade teria que ser 
objeto de lei, e não de uma 
resolução da agência regula-
dora. Seguindo esse entendi-
mento, ele defende também 
que não cabe considerar o 
descumprimento da determi-
nação como possível improbi-
dade administrativa.

Em defesa da resolução, 
a Aneel aponta que a medida 
busca atender à Constituição 
Federal, que determina que 
a iluminação pública deve 
ser de responsabilidade mu-
nicipal. As dificuldades não 
envolvem apenas as prefei-
turas. As distribuidoras res-
ponsáveis pelo fornecimento 
de energia elétrica deveriam 
ter entregado o sistema de 
iluminação pública em per-
feito estado de funcionamen-
to. Para tanto, seria necessá-
rio ter verificado e corrigido 
possíveis falhas, bem como 
substituído os equipamentos 
danificados. 

A Receita Federal deve liberar, ain-
da nesta semana, ou no mais tardar no 
início da próxima, a consulta ao primei-
ro lote residual de restituições que dei-
xaram a malha fina relativas ao Imposto 
de Renda Pessoa Física 2014.  No ano 
passado, a restituição foi depositada na 
rede bancário no dia 15 de janeiro.

O valor do lote  depende das dis-
ponibilidades do Tesouro Nacional, que 
corrige o dinheiro pela taxa básica de 
juros (Selic). Procurada, a Receita não 
informou a data exata de liberação da 
consulta ao primeiro lote residual de 
2015.

Todos os anos, a Receita libera sete 
lotes regulares de restituições - o primei-
ro em junho e o último em dezembro. 
Nos meses seguintes, à medida que as 
declarações retidas em malha são cor-
rigidas pelos contribuintes, vão sendo 
liberados lotes residuais, normalmente 
a partir de janeiro.

Em dezembro, a Receita Federal in-
formou que 937.939 declarações foram 
retidas em malha. São 740.760 com im-
posto a restituir; 174.301, com imposto a 
pagar e 22.878 sem imposto a pagar ou 

a restituir. Os contribuintes nessa situa-
ção devem acessar o extrato da decla-
ração para identificar os motivos que o 
levaram à malha fina e fazer as devidas 
correções para ter a situação resolvida. 
O documento fica disponível no e-CAC 
(Centro Virtual de Atendimento).

De acordo com o Fisco, o maior mo-
tivo de retenção em malha foi omissão 
de rendimentos, presente em 52% dos 
casos. Em segundo lugar, aparecem des-
pesas médicas, respondendo por 20% 
das retenções. Depois, com 10%, vem a 
ausência de Declaração do Imposto so-
bre a Renda Retido na Fonte (Dirf).

Pelas normas da Receita, a restitui-
ção fica disponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deverá requerer a 
restituição pela internet, usando o for-
mulário eletrônico  Pedido de Pagamen-
to de Restituição, ou diretamente no 
e-CAC, no serviço Extrato do Processa-
mento da Dirpf. 

A consulta aos lotes de restituição é 
disponibilizada na página da Receita na 
internet. No endereço é possível, inclu-
sive, consultar lotes de anos anteriores. 
A consulta pode ser feita também por 
meio de tablets e smartphones com os 
sistemas iOS (Apple) ou Android.

Consulta a 1o lote pode 
ser aberta nesta semana

reSTITuIçÕeS reSIDuaIS De Ir

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

1.809 dos 5.564 
municípios 
brasileiros não 
haviam assumido 
os ativos, 
segundo balanço 
da agência 
Nacional de 
Energia Elétrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2015
Contratação de empresa especializada em serviços de serigrafia destinados a todas as secretarias 

da Prefeitura Municipal de Malta-PB, conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital.
ABERTURA: às  09:20 horas do dia 20 de Janeiro de 2015 .
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB,  de 07:00 

as 13:00, Malta, PB 07 de Janeiro de 2015.
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015
Objetivo Aquisição parcelada Aquisição parcelada de Paes, bolos etc. destinados a merenda 

escolar e demais atividades dos programas e secretarias do município conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital

 A reunião dia 20 de Janeiro de 2015, ás 10:20, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Manoel Marques nº 33, centro.

Malta - PB, 07 de Janeiro de 2015.
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
O município de Malta, através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação para 

Contratações de serviços de fornecimento parcelado de refeições prontas, destinados às atividades 
do município, ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital.A reunião será no dia 20 de Janeiro 
de 2015, ás 11:20 na sala da CPL, no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs

Malta - PB, 07 de Janeiro de 2015.
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015
OBJETIVO Contratação de Serviços de locação de dois  veículos sendo um  tipo utilitário, e um 

tipo Passeio, destinados as atividades das Secretarias do Município o de Malta- PB, discriminados 
e quantificados nos ANEXOS deste edital .A reunião dia 20 de Janeiro de 2015 as 13:00 na sala da 
CPL, informação  no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro.Malta - PB,07 de Janeiro de 2015.

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de Combus-
tíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a 
esta edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. E-mail: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item,exclusivamente para ME/EPP, 
para: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa 
Farmácia Básica e as Unidades Básica de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, LC 123/06,alterada pela LC 147/14 e 
Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. E-mail: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços para 
fornecimento de refeições que atendam às necessidades diárias de alimentação de servidores. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. E-mail: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Leite In 
Natura, que tem como objetivo atender as necessidades das Crianças Carentes de 0 a 02 anos de 
idade e ao Café da Manhã dos Garis deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. 
E-mail: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,exclusivamente para ME/EPP para: 
Aquisição de fornecimento, com entrega parcelada, de gás G.L.P. (gás liquefeito de petróleo) em 
botijões de 13kg (P13), destinados ao atendimento de diversos setores da Administração deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 
LC 123/06, alterada pela LC 147/14 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. E-mail: 
setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

Pirpirituba - PB, 06 de Janeiro de 2015.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE APRECIAÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2014
Torna público através do(a)Presidente(a)da Comissão Permanente de Licitação  CPL, sediada na 

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, que o(s)RECURSO(S) apresentado(s) pela(s) 
empresa(s): CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME , CNPJ Nº 17.440.965/0001-06 e FCL CONS-
TRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ Nº 16.930.161/0001-14,após análise, teve/tiveram PARECER(ES) 
INDEFERIDO(S), portanto, a Sessão Pública, referente a Segunda Reunião – Fase de Proposta,  
acontecerá às 09:00, do dia 16/01/2015, na Sala de Reuniões  da  CPL .Fundamento legal: Lei 
Federal nº .8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 07 de janeiro de 2015
ANA NERE PEREIRA FERREIRA

Presidente(a) - CPL 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB.

LICITANTE HABILITADO:
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME.
LICITANTE INABILITADO:
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
19/01/2015, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro 
- Sousa - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Sousa - PB, 07 de Janeiro de 2015
TAÍSA GONÇALVES NÓBREGA GADELHA SÁ

Presidente da Comissão

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

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

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 15:30 horas do dia 19 de 
Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
Parcela de Combustíveis para o abastecimento da Frota municipal de São João do Rio do Peixe. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 07 de Janeiro de 2015

ALINE DE OLIVEIRA PIRES
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 15:00 horas do dia 20 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Consultório 
Odontológico completo, contendo: Cadeira Odontológica, Equipo Odontológico, Refletor Odontoló-
gico, Unidade Odontológico, Mocho Odontológico a Gás para atender as necessidades da Unidade 
Básica de Saúde Francisco Ferreira Santiago, localizada na Sede do Município de Poço Dantas-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 07 de Janeiro de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial

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, CNPJ nº 09.295.684/0001-70, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 22 de janeiro de 2015, às 10:00 horas, em sua sede, localizada 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé III, João Pessoa-PB, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

I - Eleição da Diretoria Executiva da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária  da Paraíba 
S/A – EMEPA-PB, para o período compreendido entre 22 de janeiro de 2015 a 21 de junho de 2015.

João Pessoa-PB, 07 de janeiro de 2015.
MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo Menor 
Preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de GURINHEM, no dia 21 de Janeiro 
de 2015 as 10h00min. Objetivo: aquisição parcelada de combustível destinado ao abastecimento 
dos veículos da frota da prefeitura municipal. Maiores informações e aquisição do edital completo 
na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-PB, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529

Gurinhém, 07 de Janeiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 46.2014.
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 00244/2014 datado de 25/04/2014 e com término de vigência em 
31/12/2014, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Aqui-
sições parceladas de Materiais de Construção em geral para melhor atendimento das necessidades 
da Administração Municipal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA – CNPJ: 
41.205.725/0001-01 – JOSIANI FIRMINO

JUSTIFICATIVA: A Administração Municipal está com várias obras em andamento de extrema 
urgência, como o “PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA”, local onde se realizará os Fes-
tejos de Nossa Senhora da Luz – edição 2015, enquanto se realiza novo procedimento licitatório e 
conforme vantagem para a Administração Pública.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2014. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504.

Email: prefeiturademari@hotmail.com
Mari - PB, 07 de Janeiro de 2015.

FELIPE SILVA DE MEDEIROS
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE SAPÉ.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 002/2013 e Contrato 00126/2013 C/ O ART. 57, §1º, 
II, da Lei 8.6666/93.

VIGÊNCIA: Por mais 06 (seis) meses, até 04 de julho de 2015.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e: CT Nº 00126/2013 - 02.01.15 – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ e GEO LIMPEZA URBANA – EIRELI.

GRANITOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF N 03.303.281/0001-40 – Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4879/2014 em João Pessoa, 30 de dezembro de 2014 -  Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Beneficiamento de rochas ornamentais, com corte, lapidação e montagem de artefatos de rochas 
ornamentais. Na (o) – Rua  LT 10-A , QD E LOT. PRAIA NORTE – PRAIA DO POÇO – Município: 
Cabedelo – UF: PB. Processo: 2014 – 000976/TEC/LO-7059.

JANAINA KELLY DE ARAÚJO SILVA – CNPJ/CPF Nº 032.975.284-78 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4401/2014 em João Pessoa, 25 de novembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação bifamiliar Na (o) – Rua – Maria Rosa, Lt 13A, Qd A01 – Planalto. Município: Santa Rita 
– UF: PB. Processo: 2014-007331/TEC/LO-8674. 

JANAINA KELLY DE ARAÚJO SILVA – CNPJ/CPF Nº 032.975.284-78 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
Nº 4400/2014 em João Pessoa, 25 de novembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para  a atividade de 
: Edificação bifamiliar . Na (o) – Rua Maria  Rosa, LT 13B, Qd A 01 – Planalto – Município: Santa 
Rita – UF: PB. Processo: 2014-007329/TEC/LO-8673.

FABIO CARNIEL -= CNPJ/CPF Nº 588.029.320-34 – Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4754/2014 em João 
Pessoa, 22 de dezembro de 2014 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Piscicultura, O projeto 
compreende de 18 tanques de engorda com 4.000² (100x40m) cada com 7,20 ha, totalizando assim 
uma lamina d’agua de 7,20ha, 1,80ha com área de duas lagoas de decantação. Na (o) – Sitio Frei Da-
mião, PB 034, Sn – Zona Rural – Município: Caaporã – UF: PB. Processo: 2014:007031/TEC/LI-3530.

AQUAFER – AQUACULTURA FERNANDO LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.032.697/0001-33 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1/2015 em João Pessoa, 2 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Fazenda de Camarão com 06 vivieiros e 02 Bacias de Sedimentação, totalizando 31,93ha. Na 
(o) – Barra de Mamanguape – Município: Rio Tinto – UF: PB. Processo: 2014-008957/TEC/LO-3722.

JASP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 14.362.411/0001-31 – Torna público que 
requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, da construção de 06 unidades habitacionais, 
Localizada à R. Cost. Mª Rodrigues Alves, QD. 23, Lt.  97, Gramame, JP-PB, através do processo 
2014-008719/TEC/LO-9062.

LUCIVAN ELIAS ROCHA – CNPJ Nº 05.789.629/0001-86 – Torna público que requereu a SUDE-
MA  - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação L.O nº 4422/12, ref. proc. 
7.440/12 – Pasteurização de Leite e Fabricação de Queijo de Coalho Iogurte e Demais lácteos=
IT:100mil=AC:837,50M²=NE:03=L/ATV: Dist. Industrial. LT 03. Qd 04 – Souza-PB. Processo nº 
2015-000091/TEC/LO-9224.

MADEIREIRA SÃO JOÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.913.999/0001-01 – Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4152/2014 
em João Pessoa, 6 de novembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Madeireira São 
João Ltda . Na (o) – Rua Vereador Israel Dinis, s/n – Qd. -10 LT-02-A  Jardim Europa II – Município: 
Santa Rita – UF: PB. Processo: 2014-006544/TEC/LO-8456.

MP CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 20.072.185/0001-57 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença  de Instalação – Edifi-
cação multifamiliar com 15 unds – AC: 1009,83 – INV. 1.000.000 – EMP. 12 – Loc. ATV. R. Domingos 
José da Paixão. Muçumagro-JP-PB. Processo nº 2015-000093/TEC/LI-3759.

F & HOLANDA CONSTRUÇÕES EIRELE – CNPJ/CPF Nº 16.943.568/0001-86 – Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4704/2014 em João Pessoa , 16 de dezembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e sumidouro. 
Na (o) – Av. Florianópolis, 68 – Planalto da Boa Esperança – Município: João Pessoa – UF:PB. 
Processo: 2014-004253/TEC/LI-3237. 

L2A CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.385.502/0001-31 – Torna 
público que a SUDEMA -  Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 4281/2014 em João pessoa, 14 e novembro de 2014 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Edificação residencial vertical multifamiliar com sistema de esgotamento sanitário 
interligado a rede pública da Cagepa. Na (o) – Rua Professor Francisco de Oliveira  Porto, Qd. 
34 – LT. 305 – Brisamar – Municipio: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2014-007086/TEC/LI-3538.

SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.285.337/0001-43 – Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 4849/2014 em João Pessoa, 29 de dezembro de 2014 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Coleta e Transporte de Resíduos de Serviço de Saúde e Resíduos Perigosos em todo Estado da 
Paraíba, veículos de placas NPR-6251/PB E MOV-2331/PB.  Na (o) – percurso em todo estado da 
Paraíba - PB. Município: UF: PB. Processo: 2014-008688/TEC/AA-3324.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 001/2015, do tipo Menor Preço por Lote objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AS LOCAÇÕES E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SO-
NORIZAÇAO, GERADOR, PALCO, GRIDE, BANHAIROS QUIMICOS, GRADE DE FECHAMENTO 
DE CONTENÇÃO E OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 
2015. Data de Abertura: 20/01/2015 às 08h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 07 de Janeiro de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2015
OBJETO: Prestação de Serviço de Assessoria em convênios, a fim de atender as necessidades 

de diversas secretarias do município de Patos-PB.
ABERTURA: 20/01/2015, ás 15h:00min(Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua: Horácio Nóbrega, S/N, bairro: Belo Horizonte, 
Patos -PB, em todos os dias úteis, no horário de 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 -P), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 231. 
E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 07 de janeiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015
OBJETO: Fornecimento parcelado de Reagentes laboratoriais, para atender as necessidades 

da Secretaria de Saúde do Município de Patos-PB.
ABERTURA: 20/01/2015 ás 09h00min (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 07 de janeiro de 2015.
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
 AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00001/2015Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 
de Apoio, sediada na Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 
11:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: CONTRATÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-
VEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: 
pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 06 de Janeiro de 2015
ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

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

Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 14:00 horas do 
dia 20 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
E HORTIFRUTIGRANJEIRO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 06 de Janeiro de 2015
ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 000011/2014
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PILAR, Estado da Paraíba, usando de 

suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal de nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS de nº 00011/2014, em favor do licitante NSEG 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELLE CNPJ: 16.715.147/0001-06, com o valor de R$ 
48.586,11 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e onze centavos). 

Pilar (PB), 06 de dezembro de 2015.
VIRGINIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES

PREFEITA CONSTITUCIONAL
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL 034/2014 - SRP
Opregoeiro do Município de Pitimbu, no uso de suas atribuições Torna Público para o conhe-

cimento da população de PITIMBU e para quem interessar possa, que após abertura da sessão 
pública ocorrida em06/01/2015 as 11:00hs, referente ao Pregão Presencial SRP nº 034/2014, 
fez constar que nenhum interessado compareceu a presente reunião, ficando declarado como 
DESERTAa presente sessão.

Pitimbu, 06de janeiro de 2014.
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Resultado do julgamento Habilitação

Tomada de Preços n. 006/2014
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de PITIMBU, no 

uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação  foi apurado o seguinte: a empresa CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS DE LIMPEZ C.R.C. LTDA ME, CNPJ: 11.622.715/0001-00, foi HABILITADA, por cum-
prir de forma integral os itens 5 e  6 do edital. Já as empresas J.E. CONSTRUTORA SERVIÇOS 
E LIMPEZA LTDA EPP, CNPJ: 15.002.982/0001-28; ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA –ME, CNPJ: 08.711.170/0001-96; PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
EPP, CNPJ: 11.209.767/0001-41; POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 
35.503.556/0001-85;  ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME. CNPJ: 05.881.170/0001-46; 
NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 17.724.971/0001-87; CEDRO ENGE-
NHARIA LTDA EPP, CNPJ: 07.940.834/0001-26, foram INABILITADAS, por descumprir os itens 
5 e 6 do edital. Caso não haja interposição de recurso a abertura das propostas ocorrerá no dia 
16/01/2015 as 11:00 hs na sala da COPELI. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos 
que ensejaram a inabilitação dos licitantes, encontra-se na sala da COPELI, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB ou através 
do telefone/ Fone/Fax (83) 3299-1016 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu, 06 de janeiro de 2015
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Resultado do julgamento Habilitação

Tomada de Preços n. 007/2014
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de PITIMBU, no 

uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação  foi apurado o seguinte: a empresa CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS DE LIMPEZ C.R.C. LTDA ME, CNPJ: 11.622.715/0001-00, foi HABILITADA, por cum-
prir de forma integral os itens 5 e  6 do edital. Já as empresas J.E. CONSTRUTORA SERVIÇOS 
E LIMPEZA LTDA EPP, CNPJ: 15.002.982/0001-28; ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA –ME, CNPJ: 08.711.170/0001-96; PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
EPP, CNPJ: 11.209.767/0001-41; POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 
35.503.556/0001-85;  ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME. CNPJ: 05.881.170/0001-46; 
NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 17.724.971/0001-87; CEDRO ENGE-
NHARIA LTDA EPP, CNPJ: 07.940.834/0001-26, foram INABILITADAS, por descumprir os itens 
5 e 6 do edital. Caso não haja interposição de recurso a abertura das propostas ocorrerá no dia 
16/01/2015 as 12:00 hs na sala da COPELI. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos 
que ensejaram a inabilitação dos licitantes, encontra-se na sala da COPELI, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB ou através 
do telefone/ Fone/Fax (83) 3299-1016 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu, 06 de janeiro de 2015
Presidente da CPL
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Sras. Elza von Büldring, 
Silvana Maia, Suely Fur-
tado de Almeida Ferreira 
e Vânia Maia, secretária 
executiva Diana Fiquene 
Farias, jornalista Ema-
noel Noronha, industrial 
Buega Gadelha, médico 
Geraldo Camilo, empre-
sários Giuseppe Souto 
Maior Lombardi, José 
Carneiro de Carvalho 
Neto, administrador 
Ricardo Montene-
gro Souza, fotógrafo 
Fernando Bronzeado, 
poeta Políbio Alves.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A cantora Elza Soares faz 
show nos dias 16 e 17 deste mês 
em Recife-PE.

  Será no Teatro Santa Isabel.

Zum Zum Zum

FOTO: Arquivo

Felicidade
FOI UM ENCONTRO 

pra lá de gostoso o 
almoço oferecido por 
Gracinha Lyra para 
comemorar a presença 
de nossa eterna 
professora de francês, 
D. Maury Ribeiro que 
veio do Rio de Janeiro, 
onde é radicada, para 
férias com a família em 
João Pessoa. 

Bons momentos 
onde relembramos os 
tempos de Lourdinas 
e, claro, os feitos 
dos netos das atuais 
gloriosas avós.

O aniversariante de hoje e agora cidadão cabedelense, poeta Políbio Alves, jornalista Molina Ribeiro 
e profesora Lucy Mayer Mota

“O ser humano aprende a 
falar com cerca de 3 anos, a 
ouvir, nunca”

“Há anos eu peço o 
príncipe e só me mandam 
o cavalo”

JÔ SOARES TATI BERNARDI

Curso de inglês

COM UMA promoção 
especial, a Minds English 
School João Pessoa está 
com matrículas abertas 
para 2015. Nela, o aluno 
para o curso regular de 
8 meses poderá pagar 
o valor do ano passado, 
caso se matricule até o 
dia 20 deste mês.

A escola fica locali-
zada na Av. Ruy Carneiro 
e mais informações no 
site www.mindsidiomas.
com.br.

FOTO: Goretti Zenaide

Presenças bacanas de Magda Maranhão e Maisa Cartaxo no Teatro Paulo Pontes

   A revista Voilá, editada pelo jornalista Alex Cavalcanti, lança edição  comemorativa 
aos dois anos de circulação por João Pessoa e Campina Grande. A publicação é especializada 
em moda  e traz os desfiles do último São Paulo Fashion Week e do Minas Trend.

Vânia Maia é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva RochaFoto: Dalva Rocha

Alegria, alegria: Marília Nicodemos, Ignez Navarro, Maria Lúcia Albquerque, Dayse von Söhsten Lima, 
Penha Alves, Janete Lins e a anfitriã Gracinha Lyra com a nossa querida professora D. Maury Ribeiro

Liquidação
A ESPERADA pro-

moção nacional do Ma-
gazine Luiza acontece 
amanhã nas 757 lojas da 
rede espalhadas em 16 
estados.

A liquidação, que é 
feita há 21 anos, terá 
descontos de até 70% 
em vários itens da loja, 
atraindo gente que fica 
desde a madrugada 
esperando as portas se 
abrirem. 

Encontro nacional
A PRESIDENTE DA ABRAJET Brasil, Miriam Petrone, 

anunciando para o período de 25 de fevereiro a 1o de março 
a realização da primeira reunião ordinária do Conselho 
Nacional de 2015.

Será no Hotel Ponta Verde, na cidade de Maceió-AL. 

Lançamento
O POETA Políbio Alves aniversaria hoje mas a co-

memoração será no próximo sábado, a partir das 10h, na 
Livraria do Luiz, na Galeria Augusto dos Anjos, no Centro.

Será com um coquetel para amigos e convidados 
especiais, onde ele também estará lançando seu último 
livro “Os ratos amestrados fazem acrobacia ao amanhe-
cer”, com o qual ele ganhou o Prêmio de Cultura 2014 e 
que ainda não tinha sido lançado em João Pessoa.

FOTO: Dalva Rocha

Amigas para Sempre: Lúcia Padilha e Socorro Brito

Ousadia
O DESIGN DE joias 

e semijoias Guilherme 
Cenedezi vai lançar 
uma coleção ousada 
para este ano de 2015. 
Ainda sem nome es-
pecífico, a coleção vai 
abordar o mundo alter-
nativo e gay que pede 
constantemente nas 
redes sociais um olhar 
para o segmento.

O designer ficou 
conhecido nas redes 
sociais por postar 
vídeos de como mudar 
de vida com produtos 
de sua própria fabrica-
ção.

Chá das cinco
OS FESTEJOS de hoje ficam por conta da come-

moração do aniversário desta colunista, organizado por 
Roberta Aquino e Roziane Coelho no Sonho Doce, a partir 
das 17h. Será com um chá das cinco, com animação da 
dupla Kátia e Gabimar Cavalcanti, que virá especialmente 
de Campina Grande para o evento. 

As delícias do Sonho Doce e bolo de Maria Helena 
Moura completam a tarde festiva.

VOLTA A SER realizada hoje a Feira Agroecológica 
da Reforma Agrária, na Praça Clementino Procópio, no 
Centro da cidade de Campina Grande, onde os consu-
midores poderão adquirir produtos sem agrotóxicos e 
contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar.

A feira tem acompanhamento da equipe de técnicos 
da Cooperativa de Trabalho Múltiplo de Apoio às Orga-
nizações de Autopromoção.

Feira Agroecológica

   Entra no ar no próximo dia 20 a loja virtual de móveis e decoração criada pelo 
empresário Adeilton Pereira. Denominada “Desejo Decorado”, a proposta é de e-commerce 
no Nordeste dedicado exclusivamente a vendas de móveis e objetos de decoração.

A MARCA DE produtos para cabelos Vizcaya inau-
gurou novo e-commerce com promoções exclusivas, 
vídeos tutoriais para cabelos, inspirações de looks e 
dicas inéditas, além de decifrar mitos de beleza.

A grande novidade é o diagnóstico capilar no ende-
reço http://www.vizcaya.com.br.

Beleza capilar
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Cuidados com a pele e a 
alimentação na estação 
mais quente do ano
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Lista pedida por grandes 
colégios pode chegar a 
R$ 4 mil nas livrarias

Altos preços assustam pais
MATERIAL ESCOLAR

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O Ministério da Saú-
de estabeleceu normas 
para estímulo do parto 
normal e a consequen-
te redução de cesarianas 
desnecessárias na saúde 
suplementar. As novas 
regras ampliam o acesso 
à informação pelas con-
sumidoras de planos de 
saúde, que poderão so-
licitar às operadoras os 
percentuais de cirurgias 
cesáreas e de partos nor-
mais por estabelecimento 
de saúde. 

No Brasil, o percentu-
al de partos cesáreos che-
ga a 84% na saúde suple-
mentar. Na rede pública, 
este número é menor, de 
cerca de 40% dos partos. 
A cesariana, quando não 
tem indicação médica, 
ocasiona riscos desneces-
sários à saúde da mulher e 
do bebê: aumenta em 120 
vezes a probabilidade de 
problemas respiratórios 
para o recém-nascido e 
triplica o risco de morte da 
mãe. Estão relacionados a 
prematuridade, 25% dos 
óbitos neonatais e 16% 
dos óbitos infantis no Bra-
sil. (JA)

Parto normal X cesário: maioria defende segurança

 “Eu indico a todas as 
mulheres que conheço 
o parto normal, mas 
às vezes o Sistema 
Único de Saúde 

(SUS) força muito o 
parto normal, sendo que 

algumas mulheres sofrem porque não atingem 
a dilatação completa para o nascimento da 
criança e sofrem muito. E nesses casos eu 
recomendo a cesariana para que a mulher não 
sofra com a espera”.

“Tudo depende da situação 
em que a mulher se 
encontra. No meu caso, 
o meu filho nasceu com 
seis quilos e os médicos 

viram que não tinha como 
ser normal e partiram para o 

parto cesário. Outro caso na família foi minha irmã que 
passou quatro dias sofrendo, perdendo líquido e sem ter 
dilatação. Ela inclusive desmaiou, foi quando os médicos 
chegaram à conclusão de que ela não podia ter o filho 
com parto normal. Achei isso um absurdo. Portanto, sou 
a favor do parto cesário em diversas situações”.

“Sou a favor do parto 
normal porque a 

recuperação da mulher 
é muito mais rápida. 
Já o parto cesário 

não acho que ele seja 
humanizado, ele é um parto 

inventado. No parto normal tudo é natural e a 
mulher sente o bebê dela chegando e participa 
de tudo com muita naturalidade. Já tive dois 
filhos e eles nasceram de parto normal”.

“Acho que todas as mu-
lheres deveriam fazer 
parto cesário, porque 
no normal a mulher 
sente dores terríveis 

e acho que o parto 
normal deveria ser feito 

só nas mulheres que desejam mesmo dar a 
luz de forma normal. Nenhuma mulher merece 
sentir dor durante a gravidez, e acredito que a 
maioria não deseja sentir dor”.   

“O parto normal é muito 
mais saudável, tive 
dois filhos, o primeiro 
de parto normal e o 
segundo foi parto 

cesário porque estava 
com pressão alta. Achei 

muito ruim porque passei uma semana para me 
recuperar. Portanto, sou a favor que todas as 
mulheres que não tiverem problemas na gravidez 
façam parto normal”..

 “Pra ser sincero, sou a 
favor que a mulher 
faça o parto cesário 
porque ela vai sofrer 

bem menos. Eu sei 
que o parto normal é 

melhor para a criança e para 
a mulher, mas sou contra o parto normal para 
que ela sofra menos, enquanto no cesário 
não há praticamente nenhum sofrimento , 
nem a mulher recebe muitos pontos”.

 “É claro que o parto 
normal é melhor até 
para a recuperação 
da mulher, mas em 
muitos casos os 

médicos precisam 
avaliar se a mulher 

pode ou não fazer o parto normal. Todos os 
médicos preferem que as mulheres tenham 
parto normal, mas nem todas podem. É 
necessário que seja feita uma avaliação de 
todos os casos, porque muitas sofrem muito 
com a espera”..

“Sou a favor do parto 
normal e foi com 
parto normal que 
tive meu primeiro 
filho. Fiquei feliz, 

ele inclusive nasceu 
bem saudável e não sofri 

nenhum risco de cirurgia. Eu sou a favor que 
todas as mulheres tentem o parto normal, 
mas quando elas apresentam algum proble-
ma de saúde durante o parto, sou a favor que 
os médicos façam a cesariana”.

Enquete

Cláudia Rogelma - dona de casa Jaciele Vieira - comerciária Rose Lima - balconista Elisson Feliciano - serralheiro

Aldeneide Feliciano - comerciária Sônia Pereira Gomes - dona de casa Elisângela Queiroz  - agente de saúde Roseana Cesário - estudante

FotoS: Evandro Pereira

Os pais estão tendo que tira do 
bolso algo em torno de R$ 3 mil a 
R$ 4 mil só para obter a lista de li-
vros e de material escolar que está 
sendo exigida pelos grandes colé-
gios da cidade de João Pessoa. Essa 
é a previsão da mãe de família Cris-
tiane Carvalho, que tem dois filhos 
e adiantou que muitos pais vão ter 
que dividir o valor no cartão para 
poder pagar a fatura.

A opinião de Cristiane também 
é compartilhada por outros pais de 
família que estavam ontem em uma 
livraria na Avenida Epitácio Pessoa, 
tentando encontrar os livros e o ma-
terial escolar solicitado pelos colégios. 
Mas para quem quer economizar nas 
compras escolares, a alternativa é ten-
tar encontrar os livros dos filhos no 
Sebo Cultural ou na Feira de Livros de 
Mangabeira. Nesses locais, a econo-
mia pode chegar até 70%.

Sebo Cultural
Segundo o gerente de vendas 

do Sebo Cultural, situado no Cen-
tro da capital, a economia para 
quem prefere comprar ou trocar 
livros usados pode chegar a 60%. 
No Sebo Cultural estão à disposi-
ção do consumidor cerca de três 

mil livros didáticos e de 20 mil li-
vros paradidáticos. 

No Sebo, os livros podem ser 
comprados ou trocados. Os pais 
também têm a oportunidade de ven-
der os livros já utilizados pelos fi-
lhos. Um exemplo que ocorre muito 
por lá é o do aluno que está deixan-
do o Ensino Médio para ingressar na 
Universidade. Ele pode vender os 
livros usados ou trocar por outros 
que vai utilizar na Faculdade. Segun-
do o gerente, o Sebo só compra ou 
troca os livros que ainda não foram 
reformulados.  

Feira de livros
Na feira de livros usados, que 

há anos é realizada na Associa-
ção dos Moradores do Prosind, em 
Mangabeira, João Pessoa, os pais 
que buscam os livros por lá podem 
obter uma economia de até 70%, 
em centenas de títulos disponíveis. 
Este ano, a venda, compra e troca 
de livros ficará disponível para o 
público até o dia 16 de março.

O responsável pela Feira de 
Livros de Mangabeira é o livreiro 
Wallace Albuquerque. Segundo ele, 
cerca de dois mil livros são vendi-
dos ou trocados a cada ano na feira. 
Wallace enfatizou que a Feira de Li-
vros de Mangabeira é o melhor lugar 
para os pais que desejam economizar 
na compra de livros para os filhos. 
“Garanto que aqui os preços são bem 
menores do que os que estão sendo 
praticados nas livrarias da cidade”, 
disse. Previsão de chuvas isoladas no Sertão

O sol entre nuvens deve pre-
valecer durante todo o dia de hoje 
na maioria das regiões paraiba-
nas, porém, não estão descarta-
das chuvas em pontos isolados no 
final da tarde, especialmente no 
Sertão e Alto Sertão, além de pre-
cipitações durante a madrugada 
no Litoral. Os termômetros devem 
variar de 21oC até 36oC no Estado. 
Os dados são da Agência Executi-
va de Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa).

A meteorologista da Aesa, 
Marle Bandeira, explicou que 
o clima nesta quinta-feira deve 
manter a mesma característica 
dos demais dias de janeiro. 

“A temperatura deve ficar 
nesse limiar durante todo o mês. 
E nesta semana podem ocorrer 
chuvas passageiras no Litoral e 
pancadas de chuva em áreas iso-
ladas do Sertão e Alto Sertão”, 
adiantou.

Para o Litoral, a previsão é de 

que a temperatura oscile de 25oC a 
31oC. No Brejo, a variação deverá 
ser de 21oC a 29oC. Já no Agreste, 
a mínima deve ficar em torno de 
30oC e a máxima de 22oC.

Em regiões mais quentes 
como o Sertão, os termômetros 
podem chegar a 36oC e cair até 
23oC. No Alto Sertão, essa varia-
ção será de 35oC a 22oC. Já no Ca-
riri e Curimataú, a previsão para 
esta quinta-feira é de máxima de 
34oC e mínima de 22oC. 

TEMPO NA PARAÍBA

Economia com as compras no Sebo Cultural em João Pessoa e na Feira de Livros de Mangabeira pode chegar até a 70%

Pesquisa do Procon-JP, de dezembro de 2014, constatou variação de 
340,6% no preço do material escolar. 

Maiores variações: 
Lapiseira 5mm Faber .................................................................... R$ 1,60   e R$ 7,05
Caixa de compasso escolar Tris .............................................. R$1,69    e R$ 6,00
Caderno capa dura 200 folhas, 10 matérias Tilibra ......... R$ 10,50 e R$ 29,29
Etiqueta escolar (conjunto com 10) ....................................... R$ 1,90   e R$ 5,30
Estojo escolar Pupilex ................................................................. R$ 3,90  e R$ 9,24
Lápis grafite nº 2 Faber .............................................................. R$ 0,45  e R$ 1,00
Giz de cera conjunto com 12 cores......................................... R$ 1,20   e R$ 2,59
Caderno capa dura 200 folhas, 10 matérias Grafset ..... R$ 9,90  e R$ 21,02

Saiba mais
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Cuidados com alimentação e pele 
na estação mais quente do ano 
Uso de protetor solar e 
alimentos leves são as 
principais orientações

O Hemocentro de João Pessoa ini-
ciou ontem a série de coleta externa 
de sangue deste ano. A Unidade Móvel 
da instituição recebeu os doadores no 
Parque Solon de Lucena, no Centro 
da capital. A ação acontecerá todas as 
quartas-feiras do mês de janeiro, tendo 
em vista o fluxo considerável de pessoas 
que passam pela Lagoa e a possibili-
dade de aumentar o estoque de sangue 
que tende a baixar nesta época do ano.

De acordo com a assistente social do 
Hemocentro, Maria das Neves Gomes, a 
campanha visa estimular a população 
a doar sangue e, consequentemente, 
melhorar a situação do estoque. “Con-
sideramos este mês crítico por se tratar 
de período de férias. Muitos doadores 
viajam e a situação do estoque fica 
complicada. A intenção da coleta ex-
terna é ir até a sociedade em um ponto 
estratégico, como a Lagoa, e estimular 
a adesão de novos doadores”, disse.

As doações começaram nas primei-
ras horas de atividade. “As pessoas se 
sensibilizam com a causa, questionam, 
se interessam. Nós passamos as orien-
tações necessárias ao possível doador e, 
quando verificamos que ele está apto, 
já iniciamos a doação”, explicou Maria 
das Neves. 

O cobrador de ônibus Francinaldo 
Vieira de Andrade tem 42 anos e há 10 
é doador de sangue. “Vi na TV que hoje 
teria coleta externa na Lagoa e resolvi vir 
doar. O processo é muito tranquilo e fico 
feliz por poder ajudar ao próximo com 
este ato de solidariedade tão simples”.

Quando existe algum detalhe que 
impeça a doação imediata, os servi-
dores estimulam a ida ao Hemocentro. 
“Há quem chegue em jejum ou com o 
uso de alguma medicação. Situações as-
sim impedem que a doação seja reali-
zada imediatamente, mas estimulamos 
que a pessoa vá, assim que possível, ao 
Hemocentro realizar a boa ação”, pon-
tuou a assistente social. O Hemocentro 
funciona de segunda a sexta-feira das 
7h às 18h, e aos sábados das 7h às 17h.

A diretora-geral do Hemocentro, 
Sandra Sobreira, explicou que o obje-
tivo das coletas externas é reforçar o 
estoque e atender à demanda dos hos-
pitais. “Nós fazemos um apelo para que 
as pessoas compareçam ao Parque So-
lon de Lucena nas quartas-feiras deste 
mês e também ao Hemocentro (que 
funciona de segunda a sábado). Façam 
a sua doação, pois o Hemocentro pre-
cisa manter o estoque de sangue regu-
lar”, disse a diretora.

Hemocentro realiza na capital 
primeira coleta externa de 2015

DOAÇÃO DE SANGUE
Unidade móvel estará no Parque Solon de Lucena todas as quartas-feiras de janeiro

As mortes relacionadas 
à dengue na Paraíba tiveram 
uma redução de 52,95% no 
ano passado em relação a 
2013. De 1º de janeiro a 30 
de dezembro de 2014, foram 
registrados oito óbitos, sendo 
dois em João Pessoa, dois em 
Campina Grande, um em Patos, 
um em Cruz do Espírito Santo, 
um em Cuité e um em Itaporo-
roca, enquanto que, no mesmo 
período do ano anterior, foram 
17 óbitos confirmados pelo 
agravo.  No Brasil, também 
houve queda em comparação a 
2013. Foram 398 mortes con-
tra 652 confirmadas no ano 
passado, uma redução de 39%.

Apesar da redução do nú-
mero de óbitos, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) reco-
menda às Secretarias munici-
pais manter a rede atenta para 
o diagnóstico precoce da doen-
ça e o manejo correto para que 
as mortes sejam evitadas. “É 
importante o olhar de vigilân-
cia de todos os profissionais da 
assistência para que seja iden-
tificada a suspeita da doença e 
iniciado o tratamento adequa-

do”, alertou a gerente executiva 
de Vigilância em Saúde da SES, 
Renata Nóbrega.  

Em 2014, foram notifi-
cados 7.366 casos suspeitos 
de dengue na Paraíba. Destes, 
1.831 foram descartados e 
3.442 confirmados por dengue. 
Dentre os casos notificados 
no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação – Den-
gue online, foram identifica-
dos 201 casos da doença com 
sinais de alarme, sendo 92 já 
confirmados e 12 como dengue 
grave, sendo dez confirmados. 
Os demais (1.880) seguem em 
investigação, aguardando o en-
cerramento por parte das se-
cretarias municipais de saúde.

Em relação ao núme-
ro de notificações de 2014 e 
2013, no mesmo período, fo-
ram 18.078 notificações, o que 
corresponde a uma redução 
de 59,26%. Levando em con-
sideração o cenário nacional, 
a Paraíba encontra-se em con-
formidade, visto que, o número 
de casos registrados de dengue 
no Brasil caiu 61% entre janei-
ro e 15 de novembro de 2014, 

em comparação ao mesmo 
período de 2013. Dos 223 mu-
nicípios paraibanos, 197 regis-
traram a ocorrência de casos 
no sistema. 

Os outros 26 não fizeram 
nenhuma notificação durante 
todo o ano de 2014. “É impor-
tante evidenciar que sinalizar 
a possibilidade de casos sus-
peitos é uma forma de manter 
todas as equipes de vigilância 
e assistência atentas para o 
agravo, o que contribui para 
desencadear as demais ações 
de vigilância epidemiológica 
e ambiental necessárias para 
o controle da doença em seu 
território”, disse a técnica res-
ponsável pela dengue, da SES, 
Izabel Sarmento.        

Febre chikungunya
Referente à febre chikun-

gunya, a Paraíba notificou, em 
2014, oito casos suspeitos: 
um em Bom Jesus, um em 
Cajazeiras, um em Campina 
Grande, um em Esperança e 
quatro em João Pessoa. Cinco 
foram descartados e três es-
tão em investigação. 

Paraíba registra redução de 52% 
de mortes por dengue em 2014

DIAGNÓSTICO PRECOCE

Com a chegada do verão, 
muitas pessoas costumam ir à 
praia para aproveitar o perío-
do de calor, mas é necessário 
ter prudência na hora de se 
expor ao sol. Os especialistas 
dizem que cuidados simples 
com a pele e a alimentação 
evitam transtornos e podem 
proporcionar um momento de 
lazer mais saudável. 

Em João Pessoa, as 
pessoas que exagerarem e 
passarem por casos agudos 
de insolação, desidratação, 
dentre outras complicações 
em decorrência da intensa 
exposição ao sol, podem se 
dirigir às unidades de pronto 

atendimento (UPA), localiza-
das em Manaíra e no Valen-
tina Figueiredo; ou ao pron-
to atendimento do Centro 
de Atenção Integral à Saúde 
(Cais), no bairro do Cristo 
Redentor. 

Para evitar maiores pro-
blemas com a saúde, os cuida-
dos devem começar nas ativi-
dades rotineiras e até mesmo 
dentro de casa, como vestir 
roupas leves e fazer uso de 
protetor solar adequado. 

De acordo com Paloma 
Lobo, dermatologista da rede 
municipal de Saúde, a esco-
lha do protetor solar parte 
do princípio da tonalidade 
da pele de cada indivíduo. Ou 
seja, pessoas mais claras pre-
cisam utilizar protetores que 
possuam um fator de prote-
ção maior. 

Ela destaca ainda que 
a atenção deve ser redo-
brada quando a exposição 
é intensa. “Quando estive-
rem expostas diretamente 
ao sol, seja na praia ou na 
piscina, todas as pessoas 
devem repor o creme pro-
tetor a cada duas horas, 
inclusive nas mãos, pés e 
orelhas”, alertou.

Nessa época do ano, a ra-
diação ultravioleta se mostra 
mais forte durante boa parte 
do dia, sendo preciso tomar 
alguns cuidados. O conta-
to com a radiação excessiva 
pode tanto trazer alterações 
simples no corpo, como é o 
caso do bronze e manchas, 
como também é capaz de 
afetar gravemente a pele do 
indivíduo com doenças como 
o câncer de pele.

A Sociedade Brasileira de Derma-
tologia (SBD) recomenda às pessoas 
que possuam cicatrizes a tomarem 
algumas precauções e protegê-las da 
exposição ao sol. As cicatrizes, quan-
do recentes, podem ficar escuras e 
quando antigas podem desenvolver 
tumores na pele, apesar de ser um 
evento raro. 

Durante o banho, a recomenda-
ção da SBD é que se utilize a tem-
peratura da água em fria ou morna 
para evitar que a pele fique resseca-
da e ainda utilizar sabonete compatí-
vel ao tipo de pele.

 A enfermeira paraibana Luzimere 
Nascimento, que atualmente mora no 
Estado de Mato Grosso, veio aproveitar 
o verão na capital e escolheu a Praia de 
Tambaú.  Ela conta que mesmo no meio 
de tanta descontração e encantamento 
com as belezas naturais, não abre mão 
da proteção. “Eu utilizo diariamente o 
protetor solar e procuro também sem-
pre passar nos meus filhos, principal-
mente quando estamos de férias nas 
praias, já que ficamos muito tempo ex-
postos ao sol e não queremos ter com-
plicações agora e nem futuras”,  disse 
a turista.

Além de tomar esses cuidados, a 
turista deixa claro que é preciso lem-
brar do meio ambiente. “Como eu 
trago muita água para me hidratar, 
eu não deixo de trazer as sacolinhas 
para recolher os meus resíduos e não 
deixar a praia suja. O ideal seria que 
todos tivessem essa ideia”, completa.  

Alimentação
Uma alimentação balanceada 

também é um dos fatores importan-
tes para manter o bem-estar durante 
a estação mais quente do ano. 

A nutricionista Regiane Fixina, 
da rede municipal de Saúde, aconse-
lha que as pessoas realizem as refei-
ções a cada três horas, dando prefe-
rência a alimentos leves, a exemplo 
de folhas, frutas e legumes. “É pre-
ciso evitar alimentos de digestão de-
morada,” destacou. 

A nutricionista ressalta, ainda, a 

importância de ingerir líquidos para 
hidratar o corpo. “As altas tempera-
turas dessa época do ano fazem com 
que a gente perca água com mais 
frequência e para auxiliar nesse equi-
líbrio é preciso beber mais líquidos, 
cerca de oito a 12 copos por dia a de-
pender das atividades que a pessoa 
realiza no cotidiano. Também pode-
mos inserir sucos e chás nos interva-
los de cada refeição”, orienta. 

Alguns dos alimentos recomen-
dados pela SBD para a recuperação 
dos danos que o sol pode causar à 
pela são as frutas e legumes de cor 
vermelha ou ‘alaranjada’, a exem-
plo de cenoura, abóbora, maçã, en-
tre outras. Esses alimentos possuem 
carotenoides, substância que se de-
posita na pele e retém as radiações 
ultravioletas.

Crianças
No caso das crianças, esse mo-

mento de férias muda a rotina diária 
dos pequenos, passando a ser desti-
nado à descontração. Mas é preciso 
tomar alguns cuidados para evitar 
problemas dermatológicos e de desi-
dratação. 

Segundo Telma Brito Neves, pe-
diatra da rede municipal de Saúde, 
diarreia e problemas dermatológicos 
são as principais complicações que 
atingem as crianças. “O aumento de 
casos de diarreia se deve à alimenta-
ção inadequada, proveniente da má 
conservação dos alimentos, e dimi-
nuição da oferta de líquidos”, afir-
mou. 

Outro caso que costuma aparecer 
é a desidratação. Ainda, de acordo a 
médica, é preciso ficar atento aos se-
guintes sintomas: vômito, diarreia e 
diminuição da urina. Ela recomenda 
que a intervenção seja à base de soro 
caseiro, além do elevado consumo de 
líquidos.  Caso o problema continue, 
o usuário deve procurar ajuda médi-
ca. “Vale salientar que, assim como 
as crianças, os idosos também devem 
aumentar o consumo de líquidos,” 
completou.  

O Ministério da Saúde recomen-
da que, além de realizar os cuidados 
de higiene corporal, é preciso dar 
uma maior atenção a doenças que 
costumam aumentar nessa época do 
ano. Febre amarela, intoxicação ali-
mentar e a dengue são alguns exem-
plos. Já a Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD) chama atenção para 
o risco de problemas na pele como as 
micoses, manchas e brotoejas. 

Câncer de pele - Segundo o Ins-
tituto Nacional de Câncer (Inca), o 

câncer de pele é o mais frequente no 
Brasil, correspondendo a 25% de to-
dos os tumores malignos registrados 
no país. É mais comum em pessoas de 
pele clara, que possuem sensibilidade 
à exposição solar, ou indivíduos que 
possuem alguma doença de pele. 

O maior número de casos, se-
gundo o Inca, ocorre em pessoas com 
idade maior que 40 anos, tendo pou-
ca incidência em crianças. Em 2014, 
foram registrados 182.130 novos ca-
sos no país.  

Precauções com a exposição ao sol

Doenças que aumentam no verão

Foto: Ricardo Puppe



Guarda Municipal amplia as
rondas nas praias da Capital
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Nenhuma ocorrência de 
destaque em seis dias da 
‘João Pessoa Verão’ Pela cidade

Espaço
Ainda assim, embora um pouco mais 

apertados, os vereadores ficavam razoavelmente 
confortáveis nas bancadas. Agora, porém, os edis 
deverão ter mais espaço, além de ficarem mais 
afastados das galerias – da qual são separados e 
isolados por um vidro.

l CidadE SEgura
O comandante do II Batalhão de Polícia Militar 

em Campina Grande, major Gilberto Felipe, explicou 
ontem à imprensa da cidade a linha de ação da chamada 
“Operação Cidade Segura”, que foi lançada na última 
terça-feira (6), na Praça da Bandeira.

l CaraCtEríStiCa
“A operação tem uma característica primordial, 

pois ocorre no período noturno, adentrando a 
madrugada. São aproximadamente 30 policiais 
militares do II BPM, policiamento de trânsito, ambiental 
e o Bope através do Choque”, explicou Gilberto.

dengue 
Uma boa notícia. O número de casos confirmados 

da dengue teve uma redução gradativa durante os 
12 meses de 2014 em Campina Grande. Segundo a 
Secretaria de Saúde, no ano passado, 400 pessoas 
tiveram diagnóstico da doença confirmado, contra 
1.350 casos em 2013. De acordo com os dados, a queda 
é de 70,4%. A maior incidência dos casos confirmados 
registrados no ano passado aconteceu no primeiro 
semestre. De janeiro a junho, foram 325 registros, e de 
julho a dezembro, um total de 75.

dengue ii
Ontem, o Governo do Estado informou que as 

mortes relacionadas à dengue na Paraíba tiveram 
uma redução de 52,95% no ano passado em relação 
a 2013. De 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2014 
(52ª semana epidemiológica), foram registrados oito 
óbitos.

Cuidados
Apesar da boa notícia anunciada pelas Secretarias 

de Saúde do Estado e do Município, a orientação é manter 
e até mesmo ampliar os cuidados para evitar a dengue, 
conforme bem alertou a gerente executiva de Vigilância 
em Saúde da SES, Renata Nóbrega. 

agroecológica
Depois de não ser realizada nas duas últimas 

terças-feiras por causa dos feriados do Natal e Ano 
Novo, a Feira Agroecológica da Reforma Agrária volta 
a acontecer às quintas-feiras. Hoje, das 6h ao meio-dia, 
na Praça Clementino Procópio, no Centro de Campina 
Grande, os consumidores poderão adquirir produtos 
sem agrotóxicos e adubos químicos comercializados 
por agricultores dos assentamentos da reforma agrária 
da região.  

Variedade 

Além de adquirir produtos saudáveis, os 
consumidores que procuram a Feira Agroecológica 
contribuem para o fortalecimento da agricultura 
familiar, com a geração de renda para os pequenos 
agricultores dos assentamentos. Entre os produtos 
comercializados na feira estão hortaliças, frutas, 
verduras, queijos, derivados do leite de cabra, manteiga 
da terra, doces, ovos de capoeira, bolos, biscoitos, 
tapioca e beiju, além de artesanato.

reforma
Quando o ano legislativo for aberto em fevereiro, 

os vereadores de Campina Grande encontrarão o 
plenário da Casa de Félix Araújo diferente. A primeira 
medida do novo presidente da CMCG, Pimentel Filho 
(PROS), foi implementar uma reforma no espaço.

Soma
Até a legislatura passada, a Câmara de 

Campina Grande contava com 16 vereadores. Na 
atual, são 23. Para acomodar em plenário os sete 
parlamentares a mais, a providência adotada pela 
Mesa Diretora no início desta legislatura foi básica: 
incluir sete cadeiras.

A tranquilidade da cida-
de de João Pessoa é um dos 
grandes atrativos para quem 
procura a capital paraiba-
na durante este período de 
férias. Para garantir a ma-
nutenção da segurança dos 
turistas e visitantes da orla 
pessoense, a Operação João 
Pessoa Verão, através da 
Guarda Civil Municipal, está 
realizando rondas ostensivas 
que seguem da Praia de Ja-
carapé (Litoral Sul) até a do 
Bessa (Litoral Norte). 

Todos os dias, 16 guar-
das civis municipais se re-
vezam em rondas nos três 
turnos, sendo que dois deles 
ficam em regime de plantão 
nas tendas instaladas pela 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP). Com o auxílio 
de duas viaturas, oito bici-
cletas e quatro motocicletas, 
os profissionais têm melhor 
mobilidade para percorrer 
as áreas de maior movimen-
tação.  

Segundo o diretor de 
planejamento da Guarda 
Civil Municipal, Josenildo 
Trajano, seis dias após o iní-
cio da operação, nenhuma 
ocorrência de destaque foi 
registrada. “Até o momento, 
tudo está transcorrendo na 
mais perfeita ordem. Os tu-
ristas seguem encantados 
com a prestação dos nossos 
serviços e consideramos este 
acompanhamento de perto 
essencial”. 

Além de garantir a inibi-

ção de possíveis ações crimi-
nosas, o trabalho da Guarda 
Civil Municipal também evita 
ações de vandalismo contra 
o patrimônio público. “Com 
certeza, estamos zelando 
tanto pelo bem-estar das 
pessoas quanto nos monu-
mentos da nossa cidade”, fi-
nalizou Josenildo Trajano. 

O casal Ramon Barbo-
sa e Paula Ramos veio de 
Belo Horizonte (MG), pela 
segunda vez, passar férias 
em João Pessoa. Animados 
durante o passeio pelo Bus-
to de Tamandaré, exaltaram 
a tranquilidade da cidade. 
“Andamos com celulares, má-
quina fotográfica e relógio. A 
sensação de segurança por 
aqui é sentida por onde pas-

samos. Até agora, não temos 
com o que nos preocupar”, 
ressaltou Ramon Barbosa. 

Operação
‘João Pessoa Verão’ é 

uma operação idealizada 
pelo prefeito Luciano Carta-
xo, lançada na última sexta-
-feira (2) e que conta com o 
trabalho integrado de 13 se-
cretarias e órgãos da Prefei-
tura. As ações seguirão até o 
dia 18 de fevereiro.

Estrutura
Cinco tendas, sendo 

quatro fixas nas praias do 
Cabo Branco, Tambaú, Ma-
naíra e Bessa e uma móvel 
estão dando assistência à 
operação, prestando atendi-

mentos de saúde, direitos do 
consumidor, além de receber 
denúncias ou solicitações. 

Ação conjunta
Estão participando da 

operação as Secretarias de 
Turismo (Setur), Meio Am-
biente (Semam), Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb), 
Saúde (SMS), Ciência e Tec-
nologia (Secitec), Políticas 
Públicas para Mulheres 
(SPPM), Mobilidade Urbana 
(Semob), Comunicação (Se-
com), Segurança Urbana e 
Cidadania (Semusb), além 
de Autarquia Especial de 
Limpeza Urbana (Emlur), 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), Vigilância 
Sanitária e Procon-JP.

Guardas municipais se revezam em rondas nos três turnos, com apoio de viaturas e bicicletas

Bombeiros 
participam de 
treinamento 
aquático em CG 

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB), 
através do 2º Batalhão em Cam-
pina Grande, deu início a um 
treinamento aquático de todo o 
efetivo operacional. O objetivo é 
requalificar os bombeiros com 
foco na Operação Verão, que se 
estende até o final de feverei-
ro, compreendendo o período 
de Carnaval. Os treinamentos 
acontecem desde a última ter-
ça-feira (6), na piscina do Servi-
ço Social da Indústria (Sesi), em 
Campina.

As instruções, que aconte-
cem com duração média de uma 
hora, são repassadas para o pes-
soal escalado para o serviço de 
dia das diversas modalidades: 
Salvamento Aquático, Combate 
a Incêndio e Atendimento Pré-
-Hospitalar, além das equipes 
do expediente administrativo.  
Conforme a comandante do 2º 
Batalhão Bombeiro Militar (2º 
BBM), tenente-coronel Jousile-
ne de Sales Tavares, a unidade 
abrange mais de 60 municípios 
e atua, na Operação Verão, na 
prevenção em áreas próximas a 
rios e açudes.

Ela destacou ainda, que o 
treinamento aquático envolve 
exercícios de flutuabilidade, 
travessias com nado do tipo ‘re-
boque’ – utilizado para retirada 
de vítimas de afogamentos –, 
nado submerso, crawl e outros. 
A ideia é que nas próximas três 
semanas todo o efetivo seja ca-
pacitado, com uma média de 30 
bombeiros qualificados por dia.

Publicada hoje 
portaria sobre 
acesso de menor 
em bares e shows

A Portaria conjunta do 
Ministério Público da Paraíba 
e do Poder Judiciário que re-
gulamenta a entrada e perma-
nência de menores de 18 anos 
em bares, casas de espetáculos, 
bailes e promoções será publi-
cada hoje e entrará em vigor na 
próxima segunda-feira (12).  

Na última terça-feira, a 
portaria foi apresentada por 
Promotores de Defesa da 
Criança e do Adolescente e ju-
ízes da Infância e Juventude de 
João Pessoa, Cabedelo e Lucena 
a representantes de bares, res-
taurantes e produtores. 

Portaria 
O Artigo 1º determina que 

crianças e adolescentes menores 
de 16 anos só podem entrar nos 
estabelecimentos acompanha-
dos dos pais ou responsável. O 
Artigo 2º prevê que a entrada de 
adolescentes entre 16 e 18 anos 
de idade incompletos, desacom-
panhados dos pais ou responsá-
vel, dependem de autorização 
expressa de qualquer dos pais 
ou responsável, devendo constar 
a data e o local do evento. 

O formulário padroni-
zado para autorização ficará 
disponibilizado nas Varas da 
Infância, nas Promotorias de 
Justiça de Defesa da Criança e 
do Adolescente, nos cartórios 
e nos endereços eletrônicos do 
Tribunal de Justiça (tjpb.jus.br) 
e do Ministério Público (mppb.
mp.br), só tendo validade com 
firma reconhecida.

Inquérito sobre 
morte de lutador 
está na Comarca 
de Cabedelo

O delegado Paulo Josa-
fá, responsável pelo inqué-
rito que apura a morte do 
lutador de MMA Herrison 
da Silva Medeiros, 30 anos, 
disse que todos os trâmites 
já foram concluídos e re-
metidos para a Comarca de 
Cabedelo, onde serão toma-
das as providências legais. 
O assassinato aconteceu na 
Praia de Intermares, na ma-
drugada do dia 1º de janei-
ro.

O estudante Gustavo 
José Pereira Dias, acusado 
de ser o autor dos disparos, 
e Igor Mateus Feitosa foram 
indiciados em flagrante de-
lito e conduzidos ao Presí-
dio do Roger, onde continu-
am à disposição da Justiça 
do município de Cabedelo.

Segundo informações 
do delegado, Gustavo Perei-
ra foi reconhecido por várias 
testemunhas por intermédio 
de uma tatuagem no pé. Se-
gundo as testemunhas, Igor 
Feitosa incentivou o crime e 
foi atuado como coautor do 
assassinato.

Após ser baleado, o lu-
tador ainda foi socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros 
para o Hospital de Emer-
gência e Trauma de João 
Pessoa, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu na 
mesma madrugada.

Dez suspeitos 
de crimes são 
detidos pela 
Polícia Militar 

A Polícia Militar prendeu 
dez suspeitos de crimes, na 
terça-feira (6), em João Pessoa, 
Sapé, Itapororoca, Rio Tinto, 
Mamanguape e Brejo do Cruz.

Em Rio Tinto, dois ho-
mens e dois adolescentes 
foram flagrados praticando 
assaltos com uma arma de 
brinquedo. Os menores rou-
bavam em uma moto e os ho-
mens davam apoio à distância, 
em um carro, guardando os 
objetos, o que impedia a ação 
da PM.  Ainda na região, foi 
recuperado um carro rouba-
do em Itapororoca, preso em 
Mamanguape um foragido do 
presídio de Caicó (RN) e re-
capturado um presidiário que 
não tinha voltado do indulto 
natalino, em Rio Tinto.

Também foram apreendi-
dos dois adolescentes suspei-
tos de roubo na capital. Após 
um cerco,  eles foram intercep-
tados no Cristo, onde tinham 
acabado de tomar uma moto 
por assalto. A arma utilizada 
no roubo foi apreendida e o 
veículo recuperado. Em Sapé, 
durante uma abordagem, um 
jovem de 16 anos foi apreen-
dido com um revólver calibre 
38, 31 pedras de crack e 35 
‘trouxinhas’ de maconha.  

A PM prendeu, em Brejo 
do Cruz, José de Souza Filho, 
de 31 anos. Com ele foram en-
contrados um revólver calibre 
38, uma pistola calibre 40 e 29 
munições. O suspeito foi autu-
ado por porte ilegal de arma. 

Foto: Secom-JP

Marcos Tadeu
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Escolas técnicas abrem em fevereiro
Futuro proFissional
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atentado terrorista 
contra imprensa mata 
12 pessoas na França

página 19Políticas
17

Novo secretário destaca 
foco na educação para 
capacitação de jovens

Foto: Sérgio Cavalcanti

O secretário de Estado 
da Educação, Aléssio Trin-
dade de Barros, assumiu a 
Secretaria de Estado da Edu-
cação ontem, em solenidade 
realizada na sala de reuniões 
do prédio da SEE, no Centro 
Administrativo, em João Pes-
soa. Na ocasião, o novo secre-
tário destacou como priori-
dade a implantação da gestão 
da Educação Profissional e o 
início do funcionamento das 
escolas técnicas estaduais, 
começando com a Escola Téc-
nica Estadual de Bayeux. 

“Vamos iniciar o funcio-
namento das novas escolas 
técnicas com a Escola Técni-
ca Estadual de Bayeux, com a 
meta de começar em feverei-
ro. Também vamos aumentar 
muito a oferta do Pronatec e 
fortalecer o Ensino Médio, 
principalmente o Integral 
articulado à Educação Pro-

Aléssio Trindade de Barros convocou gestores escolares, professores e movimento estudantil para trabalharem juntos

fissional”, ressaltou o secre-
tário.

Ciente do compromis-
so que assume, o secretário 
destacou como grande desa-
fio trabalhar tecnicamente 
em prol da educação e pediu 
o empenho de todos. “Somos 
um time, uma equipe, nós, os 
gestores escolares, professo-
res, o movimento estudantil, 
e vamos trabalhar em con-
junto com outras secretarias 
para atingir todas as metas 
estipuladas até o final dessa 
gestão”, concluiu o secretário.

Também participaram 
da solenidade a secretária 
executiva de Gestão Pedagó-
gica, Roziane Marinho Ribei-
ro, e a secretária executiva de 
Administração, Suprimentos 
e Logística, Luciane Alves 
Coutinho.

Roziane Marinho Ribeiro 
agradeceu a acolhida e convi-
dou a todos da Gestão Peda-
gógica a pensar na qualidade 
pedagógica das escolas. “Va-
mos pensar o planejamento e 
a execução visando à relação 

ensino-aprendizagem, a ges-
tão escolar e os alunos”, disse 
a secretária executiva.

Luciane Alves Coutinho 
ressaltou a importância do 
trabalho conjunto e das par-

cerias com os fóruns, conse-
lhos e com outras secreta-
rias. “O diálogo e as parcerias 

aumentarão e juntos vamos 
continuar avançando”, con-
cluiu a secretária executiva.

Por maioria de votos, o 
Pleno do Tribunal de Justiça 
da Paraíba aprovou projeto de 
lei que institui a eleição direta 
para escolha dos integrantes 
da Mesa Diretora do Poder Ju-
diciário Estadual. De acordo 
com o documento, examinado 
na sessão de ontem, todos os 
desembargadores da Corte 
paraibana poderão concorrer 
aos cargos de direção do TJPB, 
para um mandato de dois anos, 
por voto secreto, sendo vedada 
a reeleição.

Além dos cargos de presi-

dente, vice-presidente e corre-
gedor-geral de Justiça, também 
serão preenchidos por eleição 
os cargos de diretor da Esco-
la Superior da Magistratura 
(Esma) e ouvidor de Justiça.

O projeto, que visa alterar 
a Lei de Organização e Divisão 
Judiciária do Estado da Paraí-
ba (Loje), teve a relatoria do 
desembargador João Alves 
da Silva e seguirá para a As-
sembleia Legislativa da Paraí-
baainda em janeiro deste ano.

Votaram contra o proje-
to os desembargadores Luiz 

Silvio Ramalho Júnior, Márcio 
Murilo da Cunha Ramos, Saulo 
Henriques de Sá e Benevides, 
Joás de Brito Pereira Filho e 
Arnóbio Alves Teodósio.

Durante a sessão, os de-
sembargadores fizeram apre-
sentação de emendas e apro-
varam também resolução para 
alteração do Regimento Inter-
no, que disporá sobre as regras 
e forma das eleições.

A primeira sessão ad-
ministrativa após o recesso 
forense foi conduzida pela 
presidente da Corte, desem-

bargadora Fátima Bezerra 
Cavalcanti que, ao final, agra-
deceu a “atuação eficiente” do 
relator e de todos os colegas 
na condução da matéria, que 
vem sendo estudada desde o 
ano passado.

A proposta de eleições 
diretas para a Mesa Diretora 
do TJPB, com ampliação da 
candidatura a todos os desem-
bargadores, foi defendida ini-
cialmente pela Associação dos 
Magistrados da Paraíba (AMPB) 
e encampada pelo desembarga-
dor João Alves da Silva.

TJ quer eleições para Mesa Diretora

Governo entrega LOA para 2015

Voto sECrEto

DoCuMEnto aJustaDo

ManDato DE Dois anos

MinistÉrio pÚBliCo

Desembargador Ubiratan Moreira Delgado assina termo de posse

Após o período festivo 
apertado, os profissionais da 
Saúde da Rainha da Borbore-
ma começam a reajustar as 
contas. A Secretaria Munici-
pal de Saúde da Prefeitura de 
Campina Grande informou 
ontem, por meio de nota ofi-
cial publicada em seu site, 
que realizou o pagamento 
dos salários do mês de de-
zembro dos servidores efeti-
vos. Fora do mês trabalhado, 
os salários foram deposita-
dos a partir do meio-dia.

Da mesma categoria e 
com problema ainda maior 
estão os trabalhadores da 
saúde do Município de Santa 
Rita, na Grande João Pessoa. 
Com o objetivo de oferecer 
uma solução aos pagamentos 
pendentes dos servidores da 

Saúde da Prefeitura Munici-
pal de Santa Rita, os quais não 
receberam seus salários de 
dezembro e o décimo terceiro 
de 2014, o prefeito Reginaldo 
Pereira estipulou, em reunião 
realizada junto com a catego-
ria, a data de pagamento para 
a próxima segunda-feira, 12.

A reunião aconteceu na 
última segunda-feira, 5, na 
presença do promotor de Jus-
tiça Manoel Henrique Sere-
jo, junto com o Sindicato dos 
Funcionários Públicos do Mu-
nicípio de Santa Rita (Sinfesa). 
Também participaram o se-
cretário de Saúde, Demócrito 
Medeiros, e as secretárias de 
Finanças, Vera Lúcia Gomes, e 
Administração, Vilma Gomes, 
esposa e cunhada do prefeito, 
respectivamente. 

Novos presidente e 
vice assumem TRT-PB

Posse confirmada para 
Conselho e corregedor 

CG paga dezembro a 
profissionais da Saúde

Em reunião realizada 
ontem no Ministério Pú-
blico da Paraíba, foram 
confirmadas para a pró-
xima segunda-feira, 12, 
as solenidades de pos-
se da nova formação do 
Conselho Superior e do 
novo corregedor-geral do 
MPPB. A sessão solene do 
Colégio de Procuradores 
acontece, às 15h30, no 
auditório do edifício-sede 
da PGJ.

Às 14h do mesmo dia, 
o Colégio de Procurado-
res se reunirá em uma 
sessão extraordinária, na 
Sala de Sessões, para a 
apresentação, por parte 
do procurador-geral Ber-

trand Asfora, da propos-
ta orçamentária 2015 do 
MPPB.

A nova composição do 
Conselho Superior foi elei-
ta no dia 14 de dezembro e 
irão tomar posse no próxi-
mo dia 12 os procuradores 
de Justiça Valberto Cosme 
de Lira, Kátia Rejane Me-
deiros Lira Lucena, Vasti 
Cléa Marinho da Costa Lo-
pes, José Marcos Navarro 
Serrano e Nelson Antônio 
Cavalcante Lemos. Já o 
novo corregedor-geral do 
MPPB, Luciano Maracajá, 
foi eleito por aclamação 
no dia 4 de dezembro pelo 
Colégio de Procuradores 
de Justiça. 

Tomaram posse ontem à 
tarde os novos presidente e vi-
ce-presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho da Paraíba 
(13ª Região), respectivamente 
desembargadores Ubiratan 
Moreira Delgado e Eduardo 
Sérgio de Almeida, para o biê-
nio 2015/2016. A Sessão So-
lene de Posse foi realizada no 
Teatro Paulo Pontes da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc).

O novo presidente afir-
mou que sua gestão vai tra-
balhar no sentido de diminuir 
a burocracia existente atual-
mente no órgão, bem como dar 
mais celeridade aos processos 
da área trabalhista.

Os novos dirigentes foram 
eleitos por unanimidade de 
votos, em novembro último, 
pelos desembargadores que 
compõem o Tribunal Pleno. A 
transferência do cargo foi feita 
pelo atual presidente do TRT, 
desembargador Carlos Coelho, 
que está concluindo seu biênio 
administrativo.

Representando o gover-
nador Ricardo Vieira Coutinho, 
a vice-governadora Lígia Feli-
ciano prestigiou a solenidade. 

Ainda ontem, pela manhã, 
no auditório do TRT, foi cele-
brada uma missa em ação de 
graças pelos novos dirigentes 
do Tribunal. 

A gestão começou com 
novos dirigentes nas duas Tur-
mas de Julgamento, nas comis-
sões previstas no Regimento 
Interno, na diretoria da Escola 
Judicial e na Ouvidoria. A Pri-
meira Turma de Julgamento 
será presidida pelo desem-
bargador Leonardo Trajano 
e para a Segunda Turma será 
reconduzido o desembargador 
Francisco de Assis Carvalho e 
Silva. O desembargador Leo-
nardo Trajano será o ouvidor 
e o desembargador Edvaldo de 
Andrade, o ouvidor substituto. 
A Escola Judicial (E.Jud) será 
dirigida pelo desembargador 
Wolney Cordeiro e terá como 
vice-diretor o juiz Paulo Henri-
que Tavares.

Além desses, as comis-
sões terão novos membros. A 
Comissão de Jurisprudência 
terá como presidente o desem-
bargador Wolney de Macedo 
Cordeiro e como membros os 
desembargadores Ana Maria 
Madruga e Carlos Coelho; a Co-
missão do Regimento Interno, 
será presidida pelo desembar-
gador Francisco de Assis Car-
valho e terá como membros 
os desembargadores Edvaldo 
de Andrade e Eduardo Sérgio; 
a Comissão de Vitaliciamento 
terá como presidente a desem-
bargadora Ana Maria Madruga 
e como membros os desem-
bargadores Francisco de Assis 
Carvalho e Silva e Wolney Cor-
deiro.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Foto: Marcos Russo

A Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para o exercí-
cio de 2015 vai ser entregue 
hoje, às 10 horas, na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB). De acordo com o se-
cretário de Estado do Plane-
jamento, Orçamento, Gestão 

e Finanças, Tárcio Pessoa, 
o documento será entregue 
pelo secretário de Estado de 
Governo, Efraim Morais.

“Houve negociações in-
dividuais com representan-
tes dos poderes. A nova peça 
foi encaminhada para o se-

cretário de Estado de Gover-
no, Efraim Morais, que fará a 
entrega à Assembleia nesta 
quinta-feira”, informou o se-
cretário.

Tárcio Pessoa adiantou 
ainda que, em relação à LOA 
inicial, foram feitos ajus-

tes de forma que pudessem 
atender às expectativas dos 
poderes. “Agora, a expectati-
va é de que a discussão sobre 
o orçamento possa ser des-
travada para que possamos 
abrir o ano fiscal de 2015”, 
ressaltou o secretário.



Para enfrentar a queda 
do preço das commodities 
(bens primários com cota-
ção internacional) e a perda 
de competitividade da in-
dústria, o governo lançará, 
nos próximos dias, um pla-
no para estimular as expor-
tações. O anúncio foi feito 
ontem pelo novo ministro 
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, Ar-
mando Monteiro Neto, du-
rante discurso de posse.

Segundo Monteiro Neto, 
o plano será arrojado e nego-
ciado com diversas áreas do 
governo. As medidas serão 
estruturadas nos seguintes 
eixos: desburocratização, 
desoneração das exporta-
ções, plano de investimentos 
para reduzir a idade média 
do maquinário industrial e 
estímulos aos financiamen-
tos para estimular exporta-
ções das micro, pequenas e 
médias empresas.

“Atualmente, cem em-
presas concentram dois 
terços das exportações bra-
sileiras. Precisamos encon-
trar um jeito de estimular as 
vendas externas das micro, 
pequenas e médias empre-
sas”, declarou. Para o novo 
ministro, somente a melho-
ria da competitividade da 
economia pode impulsionar 
as exportações, que caíram 
no ano passado.

Outro desafio aponta-
do por Armando Monteiro 

Novo ministro do Desenvolvimento 
promete estímulo às exportações
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Viva o Povo 
Brasileiro

Hoje somos mais de 200 milhões de almas vi-
ventes na terra brasilis. Temos o quinto território 
em extensão geográfica do planeta, a sétima maior 
economia, o idioma português é o sexto mais falado 
do mundo e boa parte dos “lusófonos” são brasileiros. 
Do contato inicial entre os portugueses que vinham 
de terras distantes em suas estranhas naus, barbudos, 
mau cheirosos, com escorbuto e carregando em seus 
corpos vírus de pestes imemoriais que assolaram a 
velha Europa e os povos da terra brasilis, que aqui 
já viviam há milênios com sua sabedoria ecológica 
dos povos das florestas, já se passaram mais de 500 
anos. Segundo Darcy Ribeiro, antropólogo que melhor 
compreendeu o Brasil, o primeiro choque civilizatório 
entre portugueses e índios foi bacteriológico, os povos 
das florestas morriam aos milhares ao simples contato 
com o homem branco, pois não tinham o sistema imu-
nológico treinado para as doenças que os europeus 
traziam encubadas em seus corpos e para as quais os 
brancos adquiriram resistência.

O Brasil é de fato uma nova Roma, de dimensões 
imperiais, como os números acima o demonstram, só 
que uma nova Roma tropical, abaixo do equador, lava-
da em sangue negro e indígena. O povo brasileiro que 
celebra mais um ano novo, que elege uma mulher para 
a Presidência da República, é fruto de uma história 
construída sobre o genocídio dos povos indígenas, a 
escravidão negra dos povos da África e levas de euro-
peus que para cá vieram fugindo de guerras, da fome 
ou movidos pelo sonho de riqueza e poder. Uma nova 
Roma que fala um novo latim, uma língua que deriva 
da língua de Roma, modificada por mais de quinhentos 
anos de sincretismo racial e linguístico, um português 
bronzeado pelos trópicos. 

O Brasil que celebra a renovação de sua elite políti-
ca em primeiro de janeiro de 2015 é um Brasil de dile-
mas. O povo brasileiro saiu das urnas dividido, embora 
Dilma seja a presidente de todos os brasileiros, o povo 
brasileiro já não é mais aquele povo oprimido e toleran-
te com as injustiças e desigualdades. O Brasil pós 1988 
é um país que se renova e ganha a passos largos uma 
nova dimensão social, política e geoestratégica. Rom-
pemos com a dependência e subordinação em relação 
às velhas metrópoles, Europa e EUA, nos aproximamos 
da América Latina, África e BRICS. Na última década o 
Brasil se modernizou em muitos aspectos. Vencemos a 
fome crônica e a miséria extrema é cada vez mais coisa 
do passado. Mas, ao mesmo tempo, vivemos uma crise 
ética e econômica. A economia crescerá menos que 1% 
segundo as estimativas mais otimistas, estamos em 
recessão técnica e vivemos uma crise ética profunda no 
plano político, uma crise que não é só de uma classe, é 
de uma sociedade inteira. Melhoramos nossos indicado-
res sociais, tornamo-nos mais exigentes, mas também 
mais violentos e corruptos. 

O ano de 2015 começa com a posse de uma elite 
política posta diante de seus dilemas, dilemas que 
não serão debelados pela retórica política, mas por 
uma reforma política que contemple também uma 
mudança de cultura ética. A economia convalescente 
só se renovará com a renovação dos valores, a econo-
mia do século 21 já não é mais uma economia desco-
nectada de valores e da cultura. Em um mundo em 
rede que sabe cada vez mais, a ignorância e a dese-
ducação são premiadas com debilidade econômica e 
crises políticas. 

O simbolismo da cerimônia da posse presidencial 
e de 27 governadores, de um Congresso Nacional e 
assembleias que se renovam, conjugado com o simbo-
lismo de um Ano que se inicia, é a dose de utopia que a 
agenda pragmática precisa para enfrentar os dilemas 
que estão postos. Lembrando o título aparentemente 
nacionalista, mas no íntimo irônico da obra prima 
de João Ubaldo Ribeiro, “Viva o povo brasileiro”, que 
celebra mais um rito de renovação democrática com 
os mesmos dilemas éticos e econômicos que dividem o 
seu povo e tornam mais crua e violenta as relações so-
ciais. Como dizia João Ubaldo, “O segredo da verdade 
é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias”. 
E recordando o provérbio quinhentista português, já 
não se tolera mais que “Além do equador tudo é pos-
sível”, não, não mais... A história que queremos para o 
Brasil não tolera mais retóricas vazias e o vale tudo da 
política, é chegada a hora da renovação dos costumes 
políticos, da superação dos dilemas, para que o povo 
brasileiro viva mais e melhor.

Ex-ministro Mauro Borges (D) reconheceu que a perda de competitividade foi o principal desafio

será o aumento da produ-
tividade da indústria, cuja 
participação no Produto 
Interno Bruto (soma das ri-
quezas produzidas no país) 
tem se reduzido cada vez 
mais. “A agenda da compe-
titividade da indústria é im-
prescindível. O setor vem 
perdendo espaço na econo-
mia. Desde 1985, a partici-
pação da indústria declinou 
de 25% para 14% do PIB”, 
informou.

O novo ministro dis-
se, ainda, que a redução de 
gastos públicos a ser posta 
em prática pela nova equipe 
econômica não pode afetar 
as políticas comerciais e de 
estímulo à indústria. “O ne-
cessário ajuste macroeco-
nômico não pode ter efeito 
paralisante na promoção 
da agenda de promoção da 
competitividade. É preci-

so encontrar espaço para, 
em meio a essas restrições, 
impulsionar e dar absoluto 
sentido à agenda”, destacou.

A cerimônia de pos-
se teve a presença de 15 
ministros, entre os quais 
Joaquim Levy (Fazenda), 
Alexandre Tombini (Banco 
Central), Nelson Barbosa 
(Planejamento), Manoel 
Dias (Trabalho) e Eduardo 
Braga (Minas e Energia). O 
governador do Mato Gros-
so, Pedro Taques, também 
compareceu à solenidade.

No discurso de trans-
missão do cargo, o ex-mi-
nistro Mauro Borges re-
conheceu que a perda de 
competitividade da indústria 
foi o principal desafio do mi-
nistério nos últimos quatro 
anos. No entanto, mencio-
nou medidas tomadas pelo 
governo nos últimos quatro 

anos para reverter o quadro, 
como o Plano Brasil Maior, 
a desoneração da folha de 
pagamento, o estímulo ao 
ensino técnico por meio do 
Pronatec e o programa de 
concessões de rodovias, por-
tos, ferrovias e aeroportos à 
iniciativa privada.

“Acredito que os resulta-
dos [dessas políticas] virão 
no médio e longo prazos”, 
declarou Borges. “O Plano 
Brasil Maior concentrou-se 
na redução dos custos de 
produção, no adensamento 
da cadeia de produção e no 
crédito para inovação. Estas 
foram a marca do primeiro 
mandato da presidenta Dil-
ma Rousseff. Agora, temos o 
desafio de uma nova agenda 
para a indústria na iminên-
cia da retomada de um novo 
ciclo de crescimento mun-
dial”, acrescentou.

FOtO: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

FOtO: Antonio Cruz/Agência Brasil

Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil

Derrotado para o governo 
de Pernambuco, Monteiro 
assume vaga do PtB

Graça Foster atuou ativamente no processo de criação do Gasene

Presidente diz 
que ato contra 
jornal francês 
é inaceitável

A presidente Dilma 
Rousseff divulgou ontem 
uma nota em que diz ter 
recebido, com “profundo 
pesar e indignação”, a no-
tícia do “sangrento e in-
tolerável atentado terro-
rista” à redação do jornal 
satírico francês Charlie 
Hebdo, em Paris.

“Esse ato de barbárie, 
além das lastimáveis per-
das humanas, é um ina-
ceitável ataque a um valor 
fundamental das socieda-
des democráticas - a liber-
dade de imprensa”, afirma 
a presidente na nota.

Na mensagem, Dil-
ma presta condolências 
aos parentes das vítimas 
do atentado e expressa 
também ao presidente da 
França, François Hollan-
de, e ao povo francês, a 
solidariedade de seu go-
verno e da nação brasilei-
ra.

O presidente francês, 
François Hollande, foi 
para o local e classificou 
o “ataque terrorista” de 
“extrema barbárie”.

(Leia mais sobre o 
ataque terrorista à re-
dação do jornal francês 
Charlie Hebdo e a reper-
cussão dos fatos ao longo 
do dia na página 19).

A Petrobras assegurou 
que a rede de gasodutos Ga-
sene, que liga o Sudeste ao 
Nordeste, foi criada dentro 
dos parâmetros legais. Em 
nota, a empresa rebate a 
matéria publicada na edição 
de ontem do jornal O Globo. 
A reportagem diz que a pre-
sidente da empresa, Graça 
Foster, atuou diretamente no 
processo de implementação 
do Gasene. Segundo o jornal, 
auditoria feita pelo Tribunal 
de Contas da União consta-
tou preços superfaturados 
em mais de 1.800% em um 
dos principais trechos. 

A estatal rebateu as in-
formações e qualificou de 
“pejorativo” o termo usado 
pelo jornal de “gasoduto sus-
peito” para o Gasene. O em-
preendimento foi construído 
segundo um modelo de ne-
gócio mundialmente utiliza-
do, de projeto estruturado 
(project finance). acrescen-
tou a empresa.

A nota diz, ainda, que 
foi constituída a socieda-
de de propósito específico 
(SPE) Transportadora Ga-
sene S/A, para implantar os 
trechos do gasoduto Gasac 
(Cacimbas-Catu) e Gascav 
(Cabiúnas-Vitória). A direção 

Alana Gandra
Repórter da Agência Brasil

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil

Petrobras alega que rede de 
gasodutos contestada é legal

DO SUDEStE AO NORDEStE

da Petrobras destacou que 
“não há nada de suspeito ou 
tampouco ilegal nesse negó-
cio”, uma vez que cumpriu a 
lei das sociedades anônimas 
e a existência da SPE constou 
nos balanços da Petrobras.

A Transportadora Gase-
ne S/A foi criada em 2005 
pela área financeira da Pe-
trobras. “Não se tratava de 
“empresa de fachada”, mas, 
sim, integrante de modelo 
de projeto estruturado. Esta 
SPE, decididamente, desde a 
sua origem, não foi uma “em-
presa de fachada”, defendeu 
a empresa.

Para a Petrobras, o mo-

delo de negócio (SPE) “não é 
novidade” no país. A empresa 
ressaltou que desde a déca-
da de 1990 utiliza o modelo 
de SPE, como ocorreu com a 
Transportadora Gasene S/A, 
para o desenvolvimento de 
seus projetos de exploração 
e produção, refino e trans-
porte de gás.

Entre os exemplos de 
SPE adotados, a Petrobras 
citou Marlim (1999), Cabiú-
nas (2000),  Albacora Petros 
(2001),  Pargo-Carapeba-
-Garoupa-Cherne-Congro 
(2002),  Projeto Urucu-
-Manaus (2004),  Mexilhão 
(2005) e Revap (2006).
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Os serviços de segurança
procuram os 3 homens que 
atacaram a “Charlie Hebdo”

França inicia caçada a suspeitos 
de atentado a revista que matou 12

PolíticasMundo

Todos os serviços de se-
gurança da França procuram 
pelos três homens suspeitos 
de terem cometido o atenta-
do terrorista à revista “Char-
lie Hebdo”, que matou ao 
menos 12 pessoas, entre elas 
oito jornalistas, na manhã de 
ontem. Apenas em Paris, o 
contingente policial mobiliza-
do nas buscas soma mais de 
2.200 agentes.

Segundo o jornal “Le Fi-
garo”, a caçada aos suspeitos 
se concentra em rastrear um 
veículo cinza utilizado pelo trio 
na fuga e que teria sido perse-
guido pela polícia, até que seu 
rastro foi perdido. Um segundo 
veículo preto, abandonado pe-
los suspeitos, foi encontrado e 
passa por perícia.

“Trata-se de uma verda-
deira corrida contra o reló-
gio, porque estamos diante 
de assassinos, pessoas que 
não têm nada a perder e que 
podem agir novamente para 
morrerem como mártires”, 
disse um dos investigadores 
do caso, sob anonimato, ao 
“Le Figaro”.

Um gabinete de crise foi 

instalado na capital francesa 
para coordenar uma “caçada 
sem precedentes”. Partici-
pam dele a Seção Antiterro-
rismo (SAT, na sigla em fran-
cês) da Brigada Policial de 
Paris, apoiada pela direção 
central da Polícia Judiciária, 
bem como a Direção Geral da 

Segurança Interior (DGSI), 
órgão federal.

Centenas de milhares de 
agentes foram destacados na 
operação e um telefone para 
denúncias anônimas já está 
em funcionamento. A França 
elevou para o nível mais alto o 
status de segurança em Paris.

De acordo com François 
Mollins, procurador-geral da 
República, os dois atiradores 
invadiram o prédio da revista, 
rendendo dois funcionários 
de manutenção, que foram as-
sassinados em seguida.

Na sequência, eles inva-
diram uma reunião, que ocor-

ria no segundo andar do pré-
dio, e abriram fogo. Mais dez 
pessoas foram mortas, entre 
elas oito jornalistas, um con-
vidado e um policial que fazia 
a segurança do local. Outras 
onze pessoas ficaram feridas - 
quatro delas estão internadas 
em estado grave.

Identificados
Os três suspeitos pelo 

atentado à sede da revista 
“Charlie Hebdo”, em Paris, 
já foram identificados pela 
polícia, segundo o jornal “Le 
Monde” e a revista “Le Point”.

Dois dos suspeitos se-
riam franco-argelinos e ir-
mãos com idades de 32 e 34 
anos, cujos nomes seriam Saïd 
et Cherif K;  revista não infor-
mou o sobrenome completo. 
O terceiro, cuja nacionalidade 
é desconhecida, teria 18 anos 
e se chamaria Amid M. Ele te-
ria atuado como o motorista 
na fuga.

De acordo com a revista, 
os dois suspeitos mais velhos, 
nascidos em Paris, retorna-
ram da Síria no último verão 
europeu. O mais novo deles, 
Cherif, foi condenado a três 
anos de prisão em 2008, dos 
quais cumpriu 18 meses até 
sair em liberdade condicio-
nal, por ter participado de 
uma rede de recrutamento 
de jihadistas franceses para 
combate no Iraque.

Chamada de “Rede dos 
Montes Chaumont”, ela foi 
desarticulada há três anos e 
reunia parisienses que eram 
mantidos sob vigilância pelas 
autoridades do país pela inten-
ção de planejarem atentados. 

Uma equipe de socorro conduz ao hospital um ferido no atentado à revista “Charlie Hebdo”, que deixou a França em estado de alerta

FOTOS: Reprodução/Internet

O diretor e mais três 
cartunistas do jornal satíri-
co francês “Charlie Hebdo”, 
alvo de um ataque a tiros em 
sua sede em Paris ontem, 
morreram no atentado. 

Ao menos 12 pessoas 
foram mortas no ataque: 
oito profissionais da publi-
cação, dois policiais, uma 
recepcionista e um convi-
dado da empresa. Quatro 
pessoas ficaram gravemen-
te feridas. 

Entre as vítimas estão 
Stéphane Charbonnier, co-
nhecido como Charb e dire-
tor da publicação, e os tam-
bém cartunistas Jean Cabu, 
Georges Wolinski e Bernard 
Verlhac, conhecido como 
Tignous. 

Há relatos de que os ati-
radores estavam chamando 
as vítimas pelo nome, o que 
sugere que o ataque foi pla-
nejado com antecedência.

Os terroristas invadi-
ram a redação do jornal e 
atiraram contra os jornalis-
tas. O jornal já sofreu ata-
ques por publicar caricatu-
ras de líderes muçulmanos 
e do profeta Maomé. Em 
2011, a redação foi alvo de 
um incêndio criminoso após 

ter publicado uma série de 
caricaturas sobre Maomé. 

De acordo com a polícia 
francesa, três homens entra-
ram na sede da publicação 
portando metralhadoras 
AK-47, fizeram disparos e 
depois fugiram em um carro 
dirigido por um quarto ele-
mento do grupo. Eles foram 
até a região da estação de 
Porte de Pantin, no nordeste 
da cidade, onde abandona-
ram o veículo e sequestra-
ram um outro, expulsando o 
motorista na rua. 

Rocco Contento, porta-
voz de um sindicato de po-
liciais, afirmou que houve 
aumento das medidas de se-
gurança à sede do jornal por 
causa de ameaças recentes 
e que os homens entraram 
no local com a intenção de 
matar. 

Segundo um jornalista 
do “Charlie Hebdo”, citado 
pelo jornal francês “Le Mon-
de”, os atiradores chegaram 
ao local na hora da reunião 
da redação. “Os agressores 
sabiam que às 10h de quar-
ta-feira havia uma reunião 
editorial semanal. No resto 
da semana não há muitas 
pessoas no local”, afirmou.

Cartunistas entre as vítimas

Stéphane Charbonnier, diretor da “Charlie Hebdo”, morreu no ataque

Paris (EFE) - Milha-
res de pessoas protes-
tam na emblemática 
Praça da Republica, no 
centro de Paris, em um 
silêncio absoluto con-
tra o massacre terroris-
ta cometido ontem na 
sede da revista “Char-
lie Hebdo”, na qual 12 
pessoas morreram.

Os manifestantes 
responderam às con-
vocações espontâneas 
realizadas através das 
redes sociais e muitos 
deles levaram carta-
zes com a inscrição: 
“Je suis Charlie” (“Eu 
sou Charlie”). A mes-
ma mensagem está 
postada no site oficial 
da publicação em sete 
idiomas. A emoção 
dominou os presentes, 
e alguns deles choram 
com exemplares da re-
vista nas mãos. Velas e 
cartazes foram coloca-
dos em um monumen-
to que existe na praça.

“É o dia mais 
triste da minha vida. 
“Charlie Hebdo” é 
uma publicação sim-
bólica para a juven-
tude francesa. Já não 
resta ninguém que 
faça imprensa de es-
querda”, comentou 
um estudante identi-
ficado apenas como 
Hugo. Sasha, outro jo-
vem presente no local, 
disse que participou 
da manifestação para 
impedir que as pessoas 
confundam “os que 
cometeram o atenta-
do e todos os muçul-
manos da França”.

Multidão 
protesta

Washington (EFE)  - O presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, 
condenou ontem o atentado à sede 
da revista satírica “Charlie Hebdo” em 
Paris e, em sua primeira declaração pú-
blica a respeito, o qualificou como “co-
varde” ataque aos jornalistas e à liber-
dade de imprensa.

No Salão Oval da Casa Branca e 
sentado ao lado do vice-presidente, Joe 
Biden, e do secretário de Estado, John 
Kerry, Obama lembrou que a França é 
um dos aliados “mais fortes e mais an-
tigos” dos EUA, e que espera falar ain-
da hoje por telefone com o presidente 
francês, François Hollande.

Antes desta declaração, em comuni-
cado divulgado pela Casa Branca, Oba-
ma ofereceu ajuda à França para levar 
à justiça os terroristas responsáveis pelo 
ataque à revista, no qual morreram 12 
pessoas, entre elas o diretor da publica-
ção e três conhecidos cartunistas.

Nas palavras de Obama, o episódio 
de hoje foi “um ataque a jornalistas” 
e contra a liberdade de imprensa, o 
que “põe em evidência o grau no qual 
estes terroristas temem a liberdade de 
expressão e a liberdade de imprensa”.

A liberdade de expressão “não 
pode ser silenciada pela violência sem 
sentido de alguns poucos”, enfatizou.

Obama repudia ataque terrorista

Cidade do Vaticano (EFE) - O papa 
Francisco condenou ontem o atentado 
à sede da revista francesa “Charlie Heb-
do”, que causou a morte de pelo menos 
12 pessoas, informou o porta-voz do 
Vaticano, Federico Lombardi.

Em comunicado, o porta-voz de-
clarou que o papa “expressa a mais fir-
me condenação pelo horrível atentado 
que devastou nesta manhã a cidade de 
Paris, com um alto número de vítimas, 
semeando a morte, deixando conster-
nada toda a sociedade francesa e per-
turbando os amantes da paz, além das 
fronteiras da França”.

Além disso, segundo Lombardi, o 

pontífice reza “pelo sofrimento dos fe-
ridos e as famílias dos mortos”.

O papa Francisco “faz um apelo con-
tra (...) a divulgação do ódio e de qual-
quer forma de violência física e moral, 
que destrua a vida humana, viole a dig-
nidade das pessoas, atinja radicalmente 
o bem fundamental da convivência pa-
cífica entre as pessoas e os povos, além 
das diferenças de nacionalidade, religião 
e cultura”, segundo o comunicado.

“A violência homicida é abominável, 
nunca é justificável, a vida e a dignidade 
de todos estão garantidas e protegidas 
com decisão, a instigação ao ódio deve 
ser condenada”, acrescentou Lombardi.

Papa expressa sua indignação

Nações Unidas (EFE) - O Conse-
lho de Segurança da ONU condenou 
energicamente o “covarde e bár-
baro ataque terrorista” de ontem 
contra a revista “Charlie Hebdo” 
em Paris, que matou 12 membros da 
redação.

A declaração foi lida pelo repre-
sentante do Chile na ONU, Cristián 
Barros, já que o país ocupa a pre-
sidência rotativa do conselho, ho-
ras depois de o secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, ter se expressa-
do em termos parecidos.

O comunicado lido por Barros in-

dicou que os membros do conselho 
condenaram “energicamente este ato 
terrorista intolerável” contra jornalis-
tas e um meio de comunicação.

Também indicou que “todos os 
atos terroristas são criminosos e in-
justificáveis, independente das mo-
tivações e dos autores, e de onde e 
quando se cometem”.

O atentado foi cometido por 
três indivíduos encapuzados que in-
vocaram o nome de Alá ao realizar 
o ataque e disseram que sua inten-
ção era “vingar o profeta”, segundo 
vídeos gravuras por testemunhas.

Conselho da ONU condena ato
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Confederação de 
Triathlon poderá ter 
paraibano na presidência

COPA SÃO PAULO DE JUNIORES

Belo perde e decide sorte no sábado

O Botafogo não foi bem ontem, 
na Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior 2015. O “Belinho”, como está 
sendo chamado na competição, 
perdeu de 2 a 0 para o Goiás, em 
sua segunda partida na Copinha. 
Com o resultado, a equipe parai-
bana fica na responsabilidade de 
vencer o Rio Claro-SP no próximo 
sábado, às 14h (horário de Brasí-
lia) e torcer por um tropeço do Na-
cional-SP. Neste caso se classifica-
ria para a segunda fase juntamente 
com o time goiano.

Na preliminar de Botafogo x 
Goiás, as equipes do Nacional e 
Rio Claro ficaram no empate em 2 
a 2. Com os resultados de ontem, o 
Goiás chegou a quatro pontos, Na-
cional e Rio Claro estão com dois, 
enquanto o Botafogo é o lanterna 
com apenas um ponto ganho. Na 
estreia, o representante paraibano 
havia empatado em 1 a 1 com o Na-
cional-SP.

O confronto entre paraibanos e 
goianos ocorreu no Estádio Nicolau 
Alayon, em São Paulo, sob os olha-
res de um bom público. O Botafogo 
até que jogou em pé de igualdade 
no primeiro tempo contra o Goiás, 
porém, no segundo tempo, a equipe 
goiana mostrou uma certa superio-
ridade e não teve dificuldades para 
vencer o jogo. Após o primeiro gol 
sofrido, a equipe do Belo deu sinais 
de reação, mas foi dominado total-
mente após o segundo tento. Após empatar em 1 a 1 com o Nacional-SP na estreia, os juniores do Botafogo foram derrotados pela equipe goiana

 O coletivo de amanhã vai de-
finir se o atacante do Botafogo, 
Rafael Oliveira, vai enfrentar o Po-
tiguar de Mossoró-RN, no próximo 
domingo, às 16h, no Estádio Al-
meidão. Desde o início da semana 
o atleta vem participando dos trei-
namentos normais com o restante 
do grupo, porém, sendo poupado 
para fortalecer a parte física. Ele 
desfalcou o time no empate contra 
o Globo-RN (0 a 0), no Barretão, 
em Ceará Mirim-RN, no último do-
mingo. A contusão ocorreu no pri-
meiro amistoso no empate contra a 

equipe norte-rio-grandense (2 a 2), 
quando deixou o campo sentindo 
dores no músculo adutor da coxa 
esquerda. 

Fase final
Segundo ele, na fase final da 

pré-temporada o importante é fa-
zer parte do grupo buscando o en-
trosamento para o início do Esta-
dual. “Torço que esteja totalmente 
recuperado e à disposição da co-
missão técnica. Vou brigar para ser 
titular e dar muitas alegrias à tor-
cida”, disse. Quem vem jogando no 

ataque botafoguense é Romarinho, 
Jeorge, Juninho e Jonatas Belusso. 

Outro que pode desfalcar no-
vamente o time no próximo do-
mingo é o goleiro Genivaldo, que 
se recupera de uma contratura na 
coxa esquerda. Ele aguarda o resul-
tado que fez para saber o nível da 
lesão. Outra oportunidade para Éd-
son começar jogando no gol bota-
foguense. “É bom jogar, mas torcer 
pela recuperação do companheiro 
Genivaldo. Trata-se de um grande 
profissional que queremos no gru-
po”, avaliou Édson.

Rafael Oliveira é dúvida contra o Potiguar

Atlético testa time 
hoje em amistoso

   Na preparação final para a estreia 
no Estadual/2015, o Atlético de Cajazeiras 
realiza os dois últimos amistosos da pré-
temporada. O primeiro acontece hoje, às 
15h, diante de um selecionado da terra do 
Padre Rolim, no Estádio Perpetão, enquanto 
o segundo, será no domingo (11), contra 
uma equipe do Rio Grande do Norte ou Ceará 
(falta definir), no mesmo local. As novidades 
ficam por conta do retorno do lateral-es-
querdo, Clayton, que disputou a competição 
do ano passado pelo clube, além do volante 
Túlio Recife, que estava no Mixto de Cuiabá. 

A diretoria ainda corre atrás de um 
goleiro, um meia e um atacante no fecha-
mento do elenco para a temporada. Na série 
de amistosos que o time sertanejo realizou 
venceu o selecionado do Distrito de São 
Gonçalo (3 a 0) e empatou (1 a 1), diante da 
seleção de Uiraúna. Enquanto aguarda a che-
gada de novas aquisições o treinador Tasiano 
Gadelha, corre contra o tempo para arrumar a 
casa e definir o time que enfrentará o Lucena 
fora de seus domínios. “Iremos aproveitar os 
jogos para corrigir os erros e definir a equi-
pe. Espero que os reforços cheguem antes do 
início da competição”, disse Tassiano. 

Speda e Gil Bala são 
incorporados ao Auto

   O zagueiro Rafael Speda e o meia Gil 
Bala estão incorporados ao elenco do Auto 
Esporte para o Estadual/2015. O primeiro 
foi indicação do também zagueiro Roberto 
Dias, que foi contratado pelo Botafogo, para 
atuar pela primeira vez no futebol paraibano. 
Ele veio do Taboão da Serra-SP, com passa-
gens por Nueva Cliza e Arauco Prado, ambos 
da Bolívia. O segundo é velho conhecido da 
torcida, onde defendeu o Botafogo e o Centro 
Sportivo Paraibano (CSP). 

De acordo com Rafael outro desafio na 
carreira, numa grande equipe do futebol da 
Paraíba. “Estou ansioso para jogar e colabo-
rar com os companheiros”, disse. Já o meia 
Gil deixa de lado a idade (34 anos) e pro-
mete fazer o possível para honrar a camisa 
automobilista. “É um prazer jogar no Auto e 
fazer história em outro clube de tradição do 
futebol da terra”, avaliou. 

Sousa encerra contra o 
Nacional, pré-temporada

O Sousa realizará o último amistoso 
da fase de preparação para o Estadual/2015 
no próximo domingo, às 16h, contra o Na-
cional de Pombal, no Estádio Marizão, que 
reabre suas portas, após grande reforma  
do Governo do Estado. As novidades ficam 
por conta dos novos reforços da equipe, o 
lateral-esquerdo Fred (ex-Flamengo-PI), e o 
zagueiro Andrey (ex-Palmas-TO) que estão 
incorporados ao novo grupo do Dinossauro. 
Uma oportunidade do treinador Pedrinho 
Albuquerque tirar dúvidas com relação ao 
time da estreia do Estadual, marcado para 
o próximo dia 18, diante do Auto Esporte, 
em seus domínios. 

Segundo ele, a base está formada 
com pequenas alterações que podem ser 
feitas em algumas posições. “Quero testar 
e observar melhor os jogadores que che-
garam para saber como estão fisicamente. 
Acredito que o Sousa estará pronto para o 
desafio da temporada”, avaliou Pedrinho. 

A equipe do Sousa, conforme seus 
diretores, vem pronta para brigar pelas 
primeiras colocações no Campeonato Pa-
raibano da atual temporada. O presidente 
do clube, Aldeone Abrantes, disse que  o 
time, em  todas as competições que tem 
participado, tem dado demonstração de 
que o futebol do Sertão está bem represen-
tado, não apenas pelo Dinossauro, mas por 
demais equipes sertanejas, em especial, o 
seu clube.

Jogador se contundiu e treina leve

A Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) confirmou 
ontem, o início do Esta-
dual/2015 para o próximo dia 
17, com as presenças de Bota-
fogo e Campinense, ficando 
o Treze para começar no mês 
de fevereiro. A tabela será 
divulgada amanhã, já que 
não terá a presença do Galo 
da Borborema nos primeiros 
confrontos do mês de janei-
ro. Além das três equipes - 
Treze, Botafogo e Campinen-
se - que estarão participando 
das disputas nacionais, estão 
confirmados, Auto Esporte, 
Centro Sportivo Paraibano 

FPF confirma abertura para o dia 17
PARAIBANO 2015

(CSP), Santa Cruz de Santa Rita, 
Sousa, Atlético de Cajazeiras, 
Miramar de Cabedelo e Lucena. 

O “sinal verde” da Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF) 

autorizando a realização da com-
petição na data estabelecida pelos 
clubes foi um pedido feito pelo 
presidente e vice da FPF, Amadeu 
Rodrigues e Nosman Barreiro, 

respectivamente. Durante o 
encontro o presidente da CBF, 
Marco Polo Del Nero, foi bas-
tante receptivo com o pleito da 
entidade para manter a data 
anterior. Satisfeito pelo aval da 
CBF, o presidente Amadeu Ro-
drigues agradeceu o esforço da 
ex-presidente da FPF, Rosilene 
Gomes, que fez parte da comi-
tiva na visita aos dirigentes da 
entidade nacional. 

“Quero agradecer a todos, 
em especial a Rosilene Gomes 
que foi um reforço importante 
para que o pleito fosse autori-
zado pela CBF. Ganha o fute-
bol paraibano e os clubes que 
a partir de agora podem se 
preparar para o início do Esta-
dual”, avaliou Amadeu. 

Amadeu Rodrigues e comitiva paraibana estiveram na sede da CBF no Rio de Janeiro

Equipe não suportou pressão 
do Goiás e foi derrotado por 
2 a 0 em seu segundo jogo

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FOTOS: Divulgação

FOTO: Ortilo Antônio



Paraibano pode presidir a
Confederação de Triathlon
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Márcio Córdula deve ter
como vice o dirigente da 
Federação do Amazonas

FotoS: Divulgação

Alpinista sofre grave
acidente na Áustria 

Coreia do Sul fora
das provas de F-1

Luta olímpica vai
reunir os melhores

Doping de Jones
surpreende o mundo

Após dois jovens esquiadores 
norte-americanos falecerem no começo da 
semana durante um treinamento nos Alpes 
Austríacos, outro acidente aconteceu no país 
europeu, na última terça-feira, só que desta 
vez sem mortes. Bicampeão olímpico, o suíço 
Simon Ammann se desequilibrou após uma 
manobra, bateu a cabeça no chão e ficou 
desmaiado e com o rosto ensanguetado. 
Exames realizados apontam que o suíço 
passa bem no momento.

Na última segunda-feira, a Federação 
Internacional de Automobilismo (FIA) 
confirmou que a Coreia do Sul está fora do 
calendário 2015 da Fórmula 1. Desta forma, 
o Mundial desta temporada segue com 20 
corridas, impedindo um recorde histórico. 
Até os promotores do GP sul-coreano 
demonstraram surpresa quando da inclusão, 
pois disseram que não tinham dinheiro para 
bancar a empreitada. A medida da FIA foi para 
evitar um processo.

A luta olímpica brasileira terá o seu 
primeiro evento importante no próximo 
sábado, quando acontece, no Rio, a seletiva 
que definirá a equipe que representará o país 
nas principais competições do ano. Chamado 
de "Trials 2015", o evento - que será 
realizado no ginásio do Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes - contará 
com a presença dos principais atletas, dentre 
eles Adrian Jaoude, Diego Romanelli, Joice 
Silva e a Aline Silva.

O mundo do MMA foi pego de 
surpresa com o anúncio de que o campeão 
dos meio-pesados do UFC, Jon Jones, 
acabou flagrado em exame antidoping 
pelo uso de cocaína e que iniciaria 
reabilitação para se tratar do vício. 
Lutadores que integram o UFC ou que já 
passaram pelo evento se dividiram entre 
apoiar a recuperação de Jones e criticar a 
falta de uma punição pesada por parte da 
organização.

Curtas

Mesa-tenista em
alta no ranking

Campeão ansioso
para a Rio 2016

A temporada de 2014 rendeu a Hugo 
Calderano a medalha de bronze nos Jogos 
Olímpicos da Juventude, em agosto, e outra 
da mesma cor no torneio Sub-21 do Grand 
Finals do Circuito Mundial, em dezembro. O 
bom desempenho fez o mesa-tenista de 18 
anos ganhar posições no ranking mundial 
adulto neste início de ano. Ele saltou da 61ª 
posição para a 56ª, sua melhor classificação 
na carreira. No ranking de categoria, Calderano 
passou de 11º para  oitavo.

A um ano e oito meses das 
Paralimpíadas do Rio, um multicampeão não 
vê a hora de competir na Cidade Maravilhosa: 
o americano Josh George, 30 anos, estrela do 
atletismo em cadeira de rodas, dono de cinco 
medalhas em Paralimpíadas e cinco títulos 
mundiais. Ex-jogador de basquete de cadeira 
de rodas, ele elogia a atmosfera da cidade. 
“Não vejo a hora de competir no Rio e subir 
no pódio”, disse. 

A Confederação Brasi-
leira de Triathlon poderá ter 
um paraibano na presidência 
no próximo ano. Márcio Cór-
dula, presidente da Federa-
ção Paraibana de Triathlon, é 
o mais cotado entre os possí-
veis candidatos e tem o apoio 
do presidente da CBTRI, Car-
los Froes. "Nós tivemos uma 
conversa com o atual presi-
dente da CBTRI e ele se mos-
trou muito receptivo a minha 
candidatura. Ele garantiu 
que eu terei total apoio dele, 
que é um cara sério e tem fei-
to uma grande administra-
ção à frente da entidade, que 
ele pegou totalmente falida, 
há alguns anos", disse Már-
cio.

Segundo o presidente 
da Fetrip, ele deverá com-
por uma chapa com o atual 
presidente da Federação de 
Triathlon do Amazonas, o 
empresário Antônio Neto. 
"Eu já tive uma conversa 
com ele, que topou de cara 
nosso projeto para a CBTRI, 
e já conversei também com 
alguns presidentes de fede-
rações do Nordeste e até do 
Sul do país, que garantiram 
apoio à minha candidatura. 
Se as coisas não mudarem 
muito, o que eu não acredito, 
devo ter a maioria dos votos 
na próxima eleição", disse o 
dirigente.

Márcio Córdula afirmou 
que caso seja eleito, vai ten-
tar construir em João Pessoa, 
um moderno centro de trei-
namento para a Seleção Bra-

sileira de Triathlon, o único 
do país. "A CBTRI tem hoje 
um centro de treinamento, 
mas fica em Portugal. Caso 
eu vença a eleição, vou ten-
tar implantar um centro aqui 
também, para que possamos 
ter um número maior de 
atletas praticando a moda-
lidade e consequentemente 
revelar novos talentos para 
o triathlon brasileiro", afir-
mou.

Para Márcio, um dos 
motivos que fizeram ele ser 
o preferido para assumir a 
presidência da CBTRI foi a 
série de grandes eventos que 
a federação local conseguiu 
já realizar em João Pessoa, 
recebendo sempre muitos 
elogios de atletas e dirigen-
tes. "Nós conseguimos tra-
zer para João Pessoa, mesmo 
com poucos recursos, gran-
des competições, de nível 
internacional, e o resultado 
foi sempre muito bom. Isto 
chamou a atenção da CBTRI 
para o trabalho que reali-
zamos aqui. O ano passado, 
por exemplo, realizamos o 
Brasileiro de Long Distance 
e foi considerado o melhor 
já disputado no país. Isto nos 
credencia para administrar a 
CBTRI", acrescentou.

Neste momento, Márcio 
Córdula já está trabalhando 
em mais um grande evento 
de triathlon, que acontecerá 
este ano em João Pessoa. Tra-
ta-se do Brasileiro Olímpico e 
o Sul-Americano Junior, com-
petições que serão dispu-
tadas simultaneamente, no 
dia 7 de março, na Praia de 
Cabo Branco. Segundo Már-
cio, a prova vai atrair mais 
de 500 atletas , do Brasil e do 
exterior e será válida como 
ranking para as Olimpíadas 
de 2016, no Rio de Janeiro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Márcio Córdula (E) vem realizando um excelente trabalho na Federação Paraibana de Triathlon

O Serrano foi o primeiro time parai-
bano a dar adeus a Copa São Paulo de 
Futebol Junior, já na segunda rodada 
da competição. Após as derrotas, para o 
São Paulo por 7 a 0 e para o São José por 
2 a 0, o clube não tem mais chances de 
classificação no grupo V e agora lutará 
para não terminar na lanterna, contra 
o São Raimundo de Roraima, amanhã, 
encerrando a sua participação na edição 
46ª da "Copinha".

A campanha do Serrano, que che-
gou a São Paulo com a fama de ter reve-
lado Hulk, é uma das piores da competi-
ção. Em dois jogos, o time já levou 9 gols 
e ainda não fez nenhum. Uma perfor-
mance bem pior do que na primeira vez 
que participou da Copinha, em 2003. Na 

oportunidade, o time estreou com um 
empate com o Corinthians de Alagoas, 
em 2 a 2, depois perdeu de 4 a 1 para o 
Figueirense-SC e terminou a sua partici-
pação levando uma nova goleada, desta 
vez para o Palmeiras, por 6 a 1. Por coin-
cidência, a equipe também ficou em São 
José dos Campos, como agora.

Apesar da péssima campanha, o vi-
ce-presidente do clube, Otamar Almei-
da, gostou do rendimento da equipe no 
segundo jogo, contra o São José. "Acho 
que nosso time jogou bem, chegou a 
perder muitas chances e o resultado 
foi normal. O São José teve o apoio em 
massa de sua torcida, jogando em casa 
e aproveitou melhor as oportunida-
des", disse.

Serrano se despede amanhã
contra o São Raimundo-RR

COPA SÃO PAULO

O piloto polonês Michal 
Hernik, de 39 anos, foi en-
contrado morto no trecho 
cronometrado da terceira 
etapa do Rally Dakar 2015, 
na última terça-feira, en-
tre San Juan e Chilecito, na 
Argentina, na altura do km 
206. As causas do acidente 
ainda são desconhecidas, já 
que o competidor não apre-
sentava ferimento.

A organização cons-
tatou às 14h37 a perda do 
sinal do Iritrack, pequeno 
equipamento instalado em 
todos os veículos que envia 
todas as informações para a 
organização, e foi informa-
da às 15h16 de que Michal 
não havia cruzado a linha de 

chegada. Com isso, foi deci-
dido sair em busca do piloto 
às 15h23. Um helicóptero 
médico localizou o piloto 
a 300 metros da pista às 
16h03. Infelizmente, o mé-
dico a bordo apenas confir-
mou a morte.

Michal Hernik era es-
treante no Dakar e ocupava 
a 84ª colocação na classi-
ficação geral da categoria 
Motos. Ele correu em 2014 o 
rali Abu Dhabi Desert Chal-
lenge, nos Emirados Árabes, 
e também o Rally do Marro-
cos, em 2013.

Toda a família do Dakar 
prestou as condolências à 
família, aos amigos e à equi-
pe de Michal.

Piloto polonês morre
em trecho argentino

RALLY DAKAR

Michal Hernik, número 82, morreu entre San Juan e Chilecito

A equipe do Serrano decepcionou nos dois jogos da Copa com duas derrotas e 9 gols sofridos



Jogadores voltam às atividades
FLUMINENSE
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Conca, Fred e Wagner só 
se juntam ao elenco no 
sábado já em Orlando

 
Os jogadores do Flumi-

nense voltaram das férias 
ontem, mas os dois não vão 
seguir para os Estados Uni-
dos, local da pré-temporada 
tricolor. Gum e Cícero ficam 
no Rio de Janeiro. O zagueiro 
se recupera de uma cirurgia 
de apendicite e o meia pre-
cisa passar por um trabalho 
de reforço muscular.

“O Gum viajou de férias 
para os EUA e teve uma crise 
de apendicite lá. Foi operado 
lá, mas seguiu com dores ab-
dominais. Foi para Marília e 
precisou reparar a cirurgia, 
pois teve uma complicação. 
Por isso, a recuperação vai 
levar mais tempo e só volta 
a jogar em março. O Cícero 
tem uma diminuição de força 
no adutor da coxa direita e 
vai ficar no Rio fortalecendo 
a região para voltar a 100%”, 
indicou o coordenador médi-
co Douglas Santos.

Curiosamente, os joga-
dores do Fluminense rea-
lizam exames médicos em 
hospital da ex-parceira Uni-
med Rio. O Tricolor trava 
uma guerra nos bastidores 
com a cooperativa de saúde 
pela permanência de jogado-
res importantes como Conca 
e Fred.

A grande atração da re-
apresentação, no entanto, foi 
mesmo a chegada dos refor-
ços. Os meias Marlone e Vi-
nicius, os zagueiros Vitor Oli-
veira e João Filipe, os laterais 
esquerdos Guilherme Santos 
e Giovanni e o atacante Lucas 
Gomes. A passagem do grupo 
pelo campo das Laranjeiras, 
porém, foi bastante curta an-

tes dos exames.
A delegação do Flumi-

nense embarca para Orlando, 
na Flórida (EUA), amanhã. 
No sábado, a equipe desem-
barca na cidade e receberá 
os reforços de Conca, Fred e 
Wagner, que curtem os últi-
mos dias de férias no país e 
foram autorizados pela dire-
toria a reencontrar a delega-
ção direto.

Flamengo
O Flamengo quer chegar 

aos 80 mil sócios-torcedores 
até o meio do ano. A torcida 
foi desafiada pela diretoria 
através da promessa de pre-
miar a marca com uma con-
tratação nos moldes do ata-
cante Marcelo Cirino para o 
segundo semestre. A iniciati-
va movimentou os rubro-ne-
gros nas redes sociais, mas 
ainda não gerou efeito nos 
números do Nação Rubro
-Negra. São pouco mais de 52 
mil associados no momento.

A administração Ban-
deira de Mello tem a certe-
za de que a possibilidade de 
um grande reforço atrairá 
os torcedores nos próxi-
mos meses. Até por isso, 
trabalha para melhorar os 
benefícios do programa. A 
expectativa é a de que a tor-
cida atenda o chamado e o 
número de sócios aumente 
a partir do início do Campe-
onato Carioca.

“O desafio está lançado. 
O potencial é muito maior do 
que os sonhados 80 mil só-
cios. O Flamengo tem condi-
ções de ser o maior do Brasil 
e até do mundo nisso. Se al-
cançarmos a meta, fica a pro-
messa de mais um grande jo-
gador no segundo semestre”, 
afirmou o vice-presidente de 
Futebol Alexandre Wrobel.

Quem discorda que o Botafogo é 
favorito a conquistar mais um título 
estadual? Poucos, pouquíssimos mesmo, 
não acompanham esse raciocínio. 
Novamente o clube sai na frente dos rivais 
Campinense e Treze com contratações de 
jogadores de alto nível como o atacante 
Rafael Oliveira, que brilhou pelo Galo no 
Campeonato Brasileiro da Série D, além 
do meia Bismarck que fez sucesso pela 
Raposa na Copa do Nordeste de 2013 e é 
um jogador de rara habilidade. Ao lado de 
Doda deve deixar o meio campo ainda mais  
qualificado.

E tem também o zagueiro Roberto 

Dias, o mais novo xerife da zaga. Um grande 
goleiro, um zagueiro de alto nível, dois 
meiocampistas qualificados e um atacante 
goleador, sem contar os outros bons 
jogadores contratados, faz do Botafogo um 
sério candidato ao tri.

Porém, no papel está bonitinho, resta 
saber se o entrosamento virá no mesmo 
nível com os demais atletas. Mesmo assim, 
acho que o Botafogo contratou bem, está 
organizado e tem tudo para brigar por mais 
um título. Em relação aos rivais sabe-se 
que as contratações nãso têm a mesma 
pompa do Belo. No entato, Campinense e 
Treze estão dispostos a barrar a sequência 

de títulos do Belo, mesmo reconhecendo o 
favoritismo da equipe de Marcelo Vilar.

O Campinense, que chega ao seu 
centenário, está formando um time de 
jogadores de bom nível, mas sem estrelas 
diante das dificuldades apresentadas pelo 
presidente William Simões que descarta 
a contratação de “medalhões” e prefere 
apostar em jogadores experientes, sem 
badalação, e outros jovens, para brigar pelo 
título estadual.

A Raposa teve uma queda acentuada 
na última temporada e chegou ao 
vice-campeonato de forma dramática 
ao eliminar o Auto Esporte que tinha 

um elenco bem melhor e caiu nas 
semifinais devido aos problemas de 
ordem financeira no seu elenco. E o 
Treze? Passou por mudanças sensíveis 
no final de 2014 quando mudou a 
sua diretoria. O ano passado é pra 
esquecer da memória em função da fraca 
participação no Campeonato Paraibano 
e o rebaixamento no Campeonato 
Brasileiro da Série C. O Galo agora figura 
na quarta divisão do futebol brasileiro.

Contratou bons jogadores e está 
supermotivado  para dar a volta por cima 
este ano. O torcedor desses clubes tem 
motivos de sobra para sonhar em 2015.

Botafogo é o grande favorito ao título

Geraldo Varela varellajp@yahoo.com.br

Pelo visto, vai demorar para que a derrota do Brasil por 7 a 1 para a 
Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo do ano passado, deixe 
de ser uma fonte rica de piadas. Na última quarta-feira, quase 

sete meses depois do vexame no Mineirão, a página Genius Football no 
Twitter anunciou a data 7 de janeiro (07/01) usando a bandeira alemã 
para o dia e a brasileira para o mês.

A brincadeira foi retuitada mais de 2 mil vezes e fez internautas 
de todo o mundo rirem do desastre. Na ocasião, sem o craque 
Neymar e o capitão Thiago Silva, o Brasil sofreu a maior derrota 
de sua história em Copas - com direito a quatro gols levados 
em um intervalo de seis minutos no primeiro tempo. Quem não 
lembra?

Zagueiro vascaíno
é apresentado

Crise no Barcelona
não é contornada

Aos 26 anos, Aislan parece ter 
muita história para contar. Da "decepção" 
por não ter sido vendido ao Liverpool, 
em 2008, ao problema financeiro vivido 
na Suíça, quando jogou pelo Sion, o novo 
zagueiro do Vasco, apresentado ontem, 
no CT João Havelange, em Pinheiral, vê 
o Cruz-Maltino como um grande desafio 
na carreira. E faz questão de agradecer 
ao Madureira, clube que abriu as portas 
para ele ano passado e o colocou de volta 
ao cenário futebolístico.

“ Acho que todo jogador de 
futebol tem uma fase complicada e a 
minha graças a Deus foi cedo, mas me 
ensinou que a vida não é um mar de 
flores. Agora é olhar prá frente”.

O clima no Barcelona não anda nada 
bom entre seu maior astro, Lionel Messi, e o 
técnico Luis Enrique. Ambos estão em rota 
de colisão. O craque não esconde de ninguém 
que não concorda com o esquema de jogo 
adotado pelo comandante. Diante desta 
situação, a diretoria do clube catalão tenta 
colocar de todas as formas panos quentes 
na discussão e promover um reencontro dos 
dois pivôs da crise interna.

Caso o conflito chegue ao limite, 
tendo o presidente que escolher entre o 
técnico e o camisa 10, Josep Bartomeu sabe 
bem de que lado ficará e não será contestado 
por isso. Um dos motivos que levaram à 
demissão de  Zubizarreta foi a incapacidade 
do diretor de contornar a crise.

Curtas

René quer o Bota
com fome de vitória

Sem dinheiro para contratar 
jogadores renomados, o Botafogo trabalha 
para montar o elenco para 2015 dentro de 
um perfil traçado pelo técnico René Simões. 
O treinador afirma que o importante é que 
todos tenham “fome” de vitória. Segundo 
ele, alguns atletas que atuam em clubes 
europeus foram oferecidos, mas não se 
enquadrariam dentro da mentalidade que 
será implantada a partir de hoje, quando está 
marcada a apresentação.

“Eu quero um jogador que não 
seja famoso e que tenha “fome para 
explodir”. Vários jogadores da Europa 
foram apresentados, mas todos sabem que 
quem vem de fora precisa de um período de 
adaptação”, disse.

Wagner (D) só se integra ao elenco no próximo sábado quando o Fluminense inicia a sua pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos

Lateral Egídio é negociado para a Ucrânia
O Cruzeiro terá que ir 

ao mercado para contratar 
um novo lateral esquerdo. 
Titular da posição em 2014, 
Egídio foi vendido para o 
Dnipro, clube da Ucrânia. A 
diretoria vinha estudando a 
negociação do jogador nos 
últimos dias e o supervisor 
de futebol, Benecy Queiroz, 
confirmou que a transação 
foi fechada.

O dirigente cruzeirense, 
porém, não quis dar detalhes 
da negociação, afirmando 

que o negócio foi feito pelo 
empresário do atleta, Edu-
ardo Uram. "Ele foi negocia-
do para a equipe da Ucrânia. 
Quem negociou foi o empre-
sário, o Cruzeiro tem uma 
participação por vitrine, mas 
nós não revelamos os valo-
res", disse.

Egídio chegou ao Cru-
zeiro em dezembro de 2012 
e fez 106 jogos, marcando 
quatro gols. Com a venda do 
jogador, os mineiros possivel-
mente terão que ir ao merca-

do atrás de outro atleta já que 
o paraguaio Samudio, que fez 
parte do elenco em 2014 dei-
xou o clube. O único atleta da 
posição seria Breno Lopes, 
contratado junto ao Paraná 
Clube, mas que teve poucas 
chances de atuar. Uma opção 
seria usar Gilson, que dispu-
tou o último Brasileiro pelo 
América-MG e retornou ao 
Cruzeiro. O atleta se destacou 
pelo meio-campo, mesmo 
tendo  origem na lateral es-
querda. 

CRUZEIRO

Egídio vai jogar no Dnipro

FOTOS: Reprodução
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI 
  

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2014 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00046/2014, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - R$ 
311.574,50; NIEDSON BEZERRA DA SILVA - R$ 76.578,00. 

Mari - PB, 05 de Janeiro de 2015. 
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00046/2014 
  
Aos 05 dias do mês de Janeiro 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, 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 00046/2014 que 
objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PARA FORNECIMENTO POR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DE 
REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 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: DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES 
CNPJ: 12.967.090/0001-73 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
1 ALMOFADA PARA CARIMBO, 

com tecido de alta 
durabilidade, tintada na 
cor azul, estojo em 
material metálico com 
tampa e fundo metálicos. 
Medida aproximada 10,6cm 
x 6,8cm, n.º3. 

RADEX und 300 5,20 1.560,00 

2 APAGADOR PARA QUADRO 
BRANCO, com feltro 100% 
de lã, com estojo. 

RADEX und 200 4,60 920,00 

4 ARQUIVO MORTO, CAIXA 
PLÁSTICA EM POLIONDAS, 
medidas: 360mm de 
comprimento, 130mm de 
largura e 240mm de 
altura. 

ALAPLAST und 500 5,90 2.950,00 

5 BORRACHA BRANCA, 
altamente macia, para 
apagar escrita de 
grafite, em latéx 
natural, formato 
retangular nº40. 

RED BOR und 5000 0,40 2.000,00 

7 Borracha Ponteira RED BOR und 7000 0,40 2.800,00 
9 CADERNO DE BROCHURA 1/4 

com pauta (48 folhas). 
TILIBRA und 3000 1,62 4.860,00 

10 CADERNO CAPA DURA 
COSTURADO 1/4 com pauta 
(48 folhas). 

TILIBRA und 3000 2,32 6.960,00 

12 Caderno. Univ. 10 
matérias 200Fls 

ROMITEC und 1000 11,00 11.000,00 

15 CANETA ESFEROGRÁFICA, 
material plástico 
cristal, ponta de latão, 
esfera de tungstênio, 
tipo escrita média 1.0, 
cor da tinta azul/preta, 
corpo sextavado, tampa 
ventilada. 

BIC und 14000 0,68 9.520,00 

17 CARTOLINA COMUM, tamanho 
50x66cm, cores variadas. 

BIC und 4000 0,60 2.400,00 

18 CARTOLINA DUPLA FACE, 
tamanho 48x66cm, cores 
variadas. 

VMP und 4000 0,73 2.920,00 

19 CARTOLINA GUACHE, 
tamanho 48x66cm, cores 

NIPPONIC und 4000 0,85 3.400,00 

variadas. 
23 CLIPS em metal cromado, 

tamanho Nº 3/0, caixa 
com 100 unidades. 

FERPLAS und 1000 2,00 2.000,00 

24 CLIPS em metal cromado, 
tamanho Nº 6/0, caixa 
com 100 unidades. 

FERPLAS und 1000 2,20 2.200,00 

25 CLIPS em metal cromado, 
tamanho Nº 8/0(grande), 
caixa com 25 unidades. 

FERPLAS und 1000 2,30 2.300,00 

26 CLIPS em metal colorido, 
tamanho Nº 2/0, caixa 
com 100 unidades. 

FERPLAS und 300 3,50 1.050,00 

27 CLIPS em metal colorido, 
tamanho Nº 4/0, caixa 
com 100 unidades. 

CHAPARRAU und 300 3,60 1.080,00 

28 COLA LÍQUIDA PLÁSTICA, 
branca, à base de 
polivinil acetato-pva, 
alta aderência, para 
aplicação em papel, 40g 

KOALA und 4000 0,66 2.640,00 

29 COLA LÍQUIDA PLÁSTICA, 
branca, à base de 
polivinil acetato-pva, 
alta aderência, para 
aplicação em papel, 90g. 

KOALA und 4000 1,25 5.000,00 

32 COLA PARA ISOPOR 40g. KOALA und 4000 1,20 4.800,00 
33 COLA PARA ISOPOR 90g. KOALA und 2000 2,25 4.500,00 
35 Cola quente grossa 1Kg KOALA Pct. 30 33,20 996,00 
36 Cola quente fina 1Kg MAKET Pct. 30 32,20 966,00 
40 CORRETIVO LÍQUIDO À BASE 

D' ÁGUA, secagem rápida, 
frasco contendo 18ml, 
com aplicador tipo 
pincel. 

TOQUE 
MAGICO 

und 4000 1,95 7.800,00 

41 EMBORRACHADO COLORIDO 
E.V.A, em placas, 
atóxico, lavável, p/ 
trabalhos manuais, 
medindo 40x48, cores 
variadas. 

MAKET und 1500 2,15 3.225,00 

42 EMBORRACHADO COLORIDO 
E.V.A,com Gliter em 
placas, atóxico, 
lavável, p/ trabalhos 
manuais, medindo 40x60 
cm, cores variadas. 

MAKET und 600 5,80 3.480,00 

43 ENVELOPE tamanho A4, 
madeira. 

SCRITY und 8000 0,25 2.000,00 

50 ESTILETE ESTREITO 
PLÁSTICO, com largura da 
lâmina de 9mm. 

SCRITY und 1000 1,25 1.250,00 

51 ESTILETE LARGO PLÁSTICO, 
com largura da lâmina de 
18mm. 

MAKET und 800 2,25 1.800,00 

52 EXTRATOR DE GRAMPOS, 
tipo 26/6, material em 
metal inoxidável, 
comprimento aproximado 
de 150mm, largura 
aproximada 17mm, tipo 
espátula. 

JAPAN 
STAMP 

und 400 1,70 680,00 

53 FITA ADESIVA, em 
polipropileno, 
transparente, 25mmX50m. 

EUROCEL und 400 2,35 940,00 

54 FITA ADESIVA em 
polipropileno, 
transparente, 50mmX50m. 

EUROCEL und 400 3,15 1.260,00 

56 FITA ADESIVA, TIPO 
CREPE, cor branca, 
tamanho aproximado: 
50mmX50m. 

EUROCEL und 200 5,15 1.030,00 

57 FITA ADESIVA DUPLA FACE, 
em polipropileno, 
12mmx30m. 

EUROCEL und 200 4,18 836,00 

58 FITA ADESIVA DUPLA FACE, 
em polipropileno, 
25mmx30m. 

EUROCEL und 200 4,25 850,00 

61 GIZ DE CERA, fino com 12 
unidades, cores 

KOALA Cx. 800 1,38 1.104,00 

variadas. 
62 GIZÃO DE CERA, atóxico, 

caixa com 12 unidades, 
cores variadas. 

KOALA Cx. 800 2,38 1.904,00 

65 GLITTER EM TUBO, com 3 
gramas, cores variadas. 

GLINORTE und 5000 0,63 3.150,00 

66 GRAMPEADOR, tamanho 
GRANDE, com estrutura 
metálica de alta 
resistência, capacidade 
para grampear até 240 
folhas, com 
aceitabilidade mínima de 
9 medidas diferentes de 
grampos. 

OFFICE 
LINE 

und 40 56,00 2.240,00 

67 GRAMPEADOR, tamanho 
MÉDIO, com estrutura 
metálica de alta 
resistência, capacidade: 
meio pente, grampeia até 
30 folhas de papel 
75g/m², utilização de 
grampo tamanho 26/6. 
Dimensão aproximada 
130x38x53mm. 

MAPED und 100 16,20 1.620,00 

68 GRAMPEADOR, tamanho 
MÉDIO, com estrutura 
metálica de alta 
resistência, capacidade: 
meio pente, grampeia até 
25 folhas de papel 
75g/m², utilização de 
grampo tamanho 26/6. 
Dimensão aproximada 
130x38x53mm. 

MAPED und 100 16,00 1.600,00 

69 GRAMPO em aço 
galvanizado, com 
tratamento anti-
ferrugem, tamanho 26/6, 
caixa contendo 5000 
unidades. 

MAKET und 170 4,80 816,00 

70 GRAMPOS TRILHO, 
metálico, 80MM, para 
pastas, caixa com 50 
unidades. 

ACC Cx. 200 12,10 2.420,00 

71 GRAMPOS TRILHO, 
plastico, 80MM, para 
pastas, caixa com 50 
unidades. 

DELLO Cx. 200 11,25 2.250,00 

74 ISOPOR tamanho mínimo: 
99,5cmx49,7cmx 20cm. 

ISODECOR und 200 5,60 1.120,00 

75 ISOPOR tamanho mínimo: 
99,5cmx49,7cmx 30cm. 

ISODECOR und 200 6,80 1.360,00 

76 LÁPIS DE COR, caixa com 
12 unidades. 

LEO E LEO Cx. 2000 4,32 8.640,00 

77 LÁPIS preto Nº02, corpo 
em madeira, carga em 
grafite, com ponta. 

LEO E LEO und 7000 0,25 1.750,00 

78 LÁPIS preto Nº02 com 
borracha, corpo em 
madeira, carga em 
grafite, com ponta. 

LEO E LEO und 5000 0,42 2.100,00 

80 LIVRO ATA, com capa 
dura, cor preta, com 
papel off-set, com 100 
FOLHAS, pautado e 
numerado, gramatura 
75g/m2, medindo 
aproximadamente 
220x320mm. 

GRAFSET und 160 11,20 1.792,00 

81 LIVRO DE PONTO, com 100 
folhas. 

GRAFSET und 200 11,00 2.200,00 

82 LIVRO PARA PROTOCOLO, de 
correspondência, tamanho 
aproximado: 15X22CM, com 
aproximadamente 100 
FOLHAS numeradas. 

GRAFSET und 200 6,25 1.250,00 

86 PAPEL 40, g/m 120, 
formato 660 x 960 mm. 

CHAMPRI fls 300 1,09 327,00 

87 PAPEL CARBONO, tamanho 
A4, uma face, 

TRIS Cx. 20 27,20 544,00 

preto/azul, caixa com 
100 folhas. 

88 PAPEL CARBONO DUPLA 
FACE, tamanho a4, 
preto/azul, caixa com 
100 folhas. 

TRIS Cx. 20 32,80 656,00 

89 PAPEL sulfite ofício, 
formato A4, medindo 
210x297mm, gramatura 
75g/m2, alcalino, 
branco,caixa c/10 
embalagem contendo 500 
folhas. 

DATAPRINT Cx. 500 143,25 71.625,00 

90 PAPEL CAMURÇA, medindo 
40x60cm, cores variadas. 

VMP und 600 0,75 450,00 

94 Papel cartão cores 
variadas A4 
210mmx297x180g c/ 50 
folhas 

FILIPAPER und 50 16,80 840,00 

97 PASTA AZ LOMBO ESTREITO, 
em papelão prensado, 
medidas aproximadas: 
35cm x 28cm x 5cm 

OFFICE und 500 5,90 2.950,00 

98 PASTA AZ LOMBO LARGO, em 
papelão prensado, 
medidas aproximadas: 
35cm x 28cm x 8cm 

OFFICE und 2500 6,75 16.875,00 

99 PASTA COM ABA E 
ELÁSTICO, em 
polipropileno fina 
235x350mm, 
transparente/fumê. 

ALAPLAST und 1200 2,10 2.520,00 

100 PASTA COM ABA E 
ELÁSTICO, em 
polipropileno, 
245x335x17mm. 
transparente/fumê. 

ALAPLAST und 400 2,90 1.160,00 

103 Pasta plastic, 
sanfonada, A4 com 12 
divisorias 

DAC und 100 17,20 1.720,00 

106 Pasta plastica 
classificador 

ALAPLAST und 300 1,95 585,00 

108 PERFURADOR DE PAPEL 
metálico com capacidade 
para perfurar de 10 a 12 
folhas de papel 75g/m2, 
pinos perfuradores em 
aço e molas em aço, furo 
de 6mm, distância dos 
furos: 80mm. 

MAPED und 100 18,20 1.820,00 

109 PERFURADOR DE PAPEL 
metálico com capacidade 
para perfurar até 35 
folhas de papel 75g/m2, 
pinos perfuradores em 
aço e molas em aço, furo 
de 6mm, distância dos 
furos: 80mm. 

MAPED und 50 38,00 1.900,00 

110 PERFURADOR PROFISSIONAL, 
02 furos com estrutura 
metálica de alta 
resistência, com 
capacidade para furar 
até 60 folhas de papel 
75g/m2, com guia de 
metal, lâminas 
perfuradoras em aço 
temperado, distância dos 
furos 80mm. 

MAPED und 30 64,00 1.920,00 

111 PINCEL ATÔMICO, com 
ponta chanfrada 
indeformável para uso em 
papel, cartolina e 
papelão. Tinta à base de 
álcool. 

COMPACTOR und 500 3,25 1.625,00 

112 PINCEL MARCADOR PARA 
QUADRO, branco, cores: 
azul e preto. 

RADEX und 500 4,80 2.400,00 

114 PORTA LÁPIS E CLIPS, em 
acrílico na cor fumê. 

DELLO und 100 8,70 870,00 

116 QUADRO DE AVISO, BRANT und 30 92,00 2.760,00 

revestido em feltro 
verde medindo 1,00x 
0,80m. 

117 RÉGUA plástica 
transparente, 30 cm 
graduação milimétrica. 

WOLEU und 4000 0,42 1.680,00 

118 TESOURA ESCOLAR COM 
PONTA, lâmina em aço 
inox, 14cm, cabo 
recoberto por plástico. 

CIS und 3000 2,20 6.600,00 

119 TESOURA ESCOLAR SEM 
PONTA, lâmina em aço 
inox 12cm, cabo 
recoberto por plástico. 

CIS und 5000 2,05 10.250,00 

120 TESOURA, lâmina em aço 
inox, 21cm, cabo 
recoberto por plástico. 

TRIS und 200 8,00 1.600,00 

122 TINTA GUACHE, embalagem 
com 250 gramas, cores 
variadas. 

KOALA und 200 5,25 1.050,00 

123 TINTA GUACHE, embalagem 
com 15ml, cores 
variadas. 

KOALA und 3000 0,55 1.650,00 

125 TNT camim 50g, 1,40m de 
largura, cores variadas. 

SANTA FÉ m 2000 1,60 3.200,00 

126 Brinquedo Educativo 
Letras e Números 

IBEL und 20 44,15 883,00 

127 Jogo Educativo didático IBEL und 20 7,25 145,00 
128 Jogo Educativo Monta 

Tudo 24 peças 
IBEL und 20 18,20 364,00 

129 Jogo Educativo Pinão com 
26 peças 

XELINGO und 20 43,00 860,00 

130 Massa de modelar c/ 6 KOALA Cx. 500 1,50 750,00 
131 Massa de modelar c/ 12 KOALA Cx. 500 2,20 1.100,00 
132 Pistola Cola Quente 

Pequena 
BRW und 50 18,00 900,00 

133 Reabastecedor de Quadro 
Branco 20ml 

RADEX und 200 7,80 1.560,00 

134 Tapete E.V.A Alfabeto IBEL und 10 48,00 480,00 
138 Liga elástica c/1200 MAMUTH Pct. 20 22,80 456,00 
139 Agenda permanente TILIBRA und 300 16,80 5.040,00 
143 Prancheta plástica WALEU und 50 12,50 625,00 
144 Prancheta em compensado WALEU und 100 4,80 480,00 
145 Pen drive 8GB SONY und 50 26,00 1.300,00 
146 Caixa de 

correspondência, tripla 
em acrílico, 
transparente/fumê/preta. 

WALEU und 25 63,00 1.575,00 

147 Organizador de mesa, 
tripla em acrílico, 
tramparente/fume/preta. 

WALEU und 40 66,00 2.640,00 

148 Dispensador de fitas 
pequeno 

ACRIMET und 50 8,20 410,00 

149 Prendedor de papel, 1-
1/4" - 32mm, cx 12und 

CIS und 30 3,60 108,00 

150 Prendedor de papel, 3/4" 
- 19mm, cx 12und 

CIS und 30 5,25 157,50 

151 Estojo escolar 
personalizado 

CRISTO und 2500 4,35 10.875,00 

TOTAL  311.574,50 
  
VENCEDOR: NIEDSON BEZERRA DA SILVA  
CNPJ: 10.563.787/0001-53 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
3 APONTADOR PARA LÁPIS, 

material metal, tipo 
escolar, cor prata, 
grande, sem depósito, 
lâmina em aço, com um 
furo. 

TRIS und 5000 0,35 1.750,00 

6 BORRACHA PLÁSTICA, com 
capa protetora. 

MAPED und 3000 0,68 2.040,00 

8 Borracha bicolor, nº 40 MAPED und 5000 0,76 3.800,00 
11 Caderno de Desenho 48 

folhas 
CREDEAL und 2000 4,80 9.600,00 

13 CALCULADORA DE MESA COM 
12 DÍGITOS, que 
funcione com bateria e 
energia solar. 

ZETA und 100 16,25 1.625,00 

14 CALCULADORA DE BOLSO 
COM 8 DÍGITOS, que 
funcione com bateria e 
energia solar. 

ZETA und 100 12,80 1.280,00 

16 CAPA DE PVC PARA 
ENCADERNAÇÃO, 
incolor/preta/fumê. 
tamanho: 210x297mm c/ 
100unid. 

LASSANE Pct. 60 32,80 1.968,00 

20 CD-R, 700MB, 80 
MINUTOS, tipo gravável, 
com embalagem 
individual em papelão 
duplex de alta 
resistência. 

MAXPRINT und 250 1,25 312,50 

21 CD-RW, 700MB, 80 
MINUTOS, tipo 
regravável, com 
embalagem individual em 
acrílico. 

MAXPRINT und 250 3,00 750,00 

22 Dvd-R, tipo gravável, 
com embalagem 
individual. 

MAXPRINT und 500 1,25 625,00 

30 COLA LÍQUIDA PLÁSTICA, 
branca, à base de 
polivinil acetato-pva, 
alta aderência, para 
aplicação em papel, 
500g. 

TENOZ und 50 6,20 310,00 

31 COLA COM GLITTER 25G, 
cores variadas. 

TENOZ und 3000 1,45 4.350,00 

34 COLA PARA ISOPOR 500g. TENOZ und 50 9,95 497,50 
37 Cola em bastão com 10g TRIS und 100 1,39 139,00 
38 Cola em bastão com 40g SCOTCH und 100 2,85 285,00 
39 CORRETIVO EM FITA, 

5mmx10m, correção 
instantânea e seca. 

JOCAR und 50 5,80 290,00 

44 ENVELOPE CARTA, 
114X162x162MM, cores 
variadas. 

MAITRA und 1000 0,15 150,00 

45 ENVELOPE OFÍCIO, 
75g/m2, 114x229mm, 
cores variadas. 

MAITRA und 1000 0,35 350,00 

46 ENVELOPE SACO KRAFT 28 
KO, 200X280mm. 

MAITRA und 1000 0,32 320,00 

47 ENVELOPE SACO KRAFT 36 
KO, 260X360mm. 

MAITRA und 1000 0,32 320,00 

48 ENVELOPE PARA CONVITE, 
80g/m2, 114x229mm, 
cores variadas. 

MAITRA und 1000 0,58 580,00 

49 Etiqueta A4, 
25,4x63,5mm com 25 
folhas 

MAITRA cx 50 24,00 1.200,00 

55 FITA ADESIVA COLORIDA, 
12MMX10M, cores 
variadas. 

ADELBRAS und 400 0,65 260,00 

59 FITA ADESIVA, 
transparente, 12mmX30m. 

EUROCEL und 500 0,75 375,00 

60 FITA ADESIVA 
transparente, 12mmX40m. 

EUROCEL und 500 1,65 825,00 

63 GIZ ESCOLAR COLORIDO, 
atóxico, para quadro 
negro, caixa com 64 
palitos. 

MARIPEL Cx. 100 2,50 250,00 

64 GIZ ESCOLAR BRANCO, 
atóxico, para quadro 
negro, caixa com 64 
palitos. 

DELTA Cx. 100 2,00 200,00 

72 ISOPOR tamanho mínimo: 
99,5cmx49,7cmx 10cm. 

FRICOLOR und 400 2,80 1.120,00 

73 ISOPOR tamanho mínimo: 
99,5cmx49,7cmx 15cm. 

FRICOLOR und 200 3,60 720,00 

79 LÁPIS HIDROCOR, 
espessura fina, ponta 
cilíndrica, comprimento 
mínimo 14 cm, embalagem 
contendo 12 cores. 

CIS Cx. 3500 3,60 12.600,00 

83 MARCA TEXTO, espessura 
do traço 3 a 5mm, cor 
AMARELO, fluorescente, 

MAKET und 2000 1,80 3.600,00 

corpo/ tampa e fundo em 
polipropileno, ponta em 
polietileno filtro em 
poliéster, tinta a base 
d'água. 

84 PAPEL FOTOGRÁFICO, tipo 
brilhante, largura 
210mm, comprimento 
297mm, uso imprimir 
fotografia digital, 
características 
adicionais de alta 
definição/para 
impressora jato tinta e 
laser, gramatura 
180g/m2. 

MULTILASER fls 800 0,60 480,00 

85 PAPEL 40 KG/M2, formato 
A4 / 210 x 297 mm. 

CHAMBRIL fls 600 0,25 150,00 

91 PAPEL CELOFANE, medindo 
no mínimo 66 x 96 cm, 
cores variadas. 

CRUMUS und 1000 0,80 800,00 

92 PAPEL CREPOM, medida 
aproximada 50x66 cm, 
cores variadas. 

ART FLOC und 2000 0,74 1.480,00 

93 PAPEL LAMINADO, medindo 
no mínimo 47 x 58 cm. 

CRUMUS und 600 0,75 450,00 

95 PAPEL sulfite COLORIDO, 
tamanho A4 / 210 x 297 
mm pacote com 100 
folhas, cores variadas. 

CHAMEQUINHO und 500 4,38 2.190,00 

96 Papel Kraft ouro 
(Madeira, 70g/M2, 
66x96cm 

CHAMEQUINHO und 400 0,75 300,00 

101 PASTA COM ABA E 
ELÁSTICO, em 
polipropileno, 
245x335x40mm. 
transparente/fumê. 

ALAPLAST und 400 5,30 2.120,00 

102 PASTA DE PAPELÃO COM 
ABA, para papel ofício 
216 x 330 mm, cores 
variadas. 

DELLO und 300 1,40 420,00 

104 PASTA SUSPENSA, com 
haste plástica e com 
grampo medindo 
aproximadamente 
360x240mm. 

DELLO und 2000 2,35 4.700,00 

105 Pasta plastica "L" DELLO und 300 0,95 285,00 
107 PERCEVEJO LATONADO, 

caixa com 100 unidades. 
BRW und 100 3,80 380,00 

113 PINCEL MARCADOR 
permanente, cor PRETA, 
com ponta em poliéster 
de 2,0mm. 

RADEX und 400 3,20 1.280,00 

115 QUADRO BRANCO, medindo 
1,00x0,80m. 

STALD und 40 88,00 3.520,00 

121 TINTA DIMENSIONAL 
METÁLICA 35ml, cores 
variadas 

ACRILEX und 200 6,20 1.240,00 

124 TINTA PARA CARIMBO, com 
40ml, nas cores 
variadas 

RADEX und 500 2,55 1.275,00 

135 Tinta auto-relevo ACRILEX und 20 8,00 160,00 
136 Toalha Escolar FLAMÊ und 200 2,30 460,00 
137 Lapis retroprojetor JOCAR und 30 2,80 84,00 
140 Pilha aucalina SONY und 400 4,00 1.600,00 
141 Fita métrica 1m MET und 20 2,80 56,00 
142 Lanterna recarregável 

Led 
JAPAN und 20 32,80 656,00 

TOTAL  76.578,00 
  
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 do respectivo Pedido de 
Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 
00046/2014, 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 00046/2014, 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 00046/2014 e 
seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido 
certame: 
  
- DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES. 
Item(s): 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 - 36 - 40 - 41 - 42 - 43 
- 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 
68 - 69 - 70 - 71 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 81 - 82 - 86 - 87 
- 88 - 89 - 90 - 94 - 97 - 98 - 99 - 100 - 103 - 106 - 108 - 109 - 
110 - 111 - 112 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 122 - 123 - 
125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 138 - 
139 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151. 
Valor: R$ 311.574,50. 
- NIEDSON BEZERRA DA SILVA. 
Item(s): 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 30 - 31 - 
34 - 37 - 38 - 39 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 55 - 59 - 60 - 63 
- 64 - 72 - 73 - 79 - 83 - 84 - 85 - 91 - 92 - 93 - 95 - 96 - 101 - 
102 - 104 - 105 - 107 - 113 - 115 - 121 - 124 - 135 - 136 - 137 - 
140 - 141 - 142. 
Valor: R$ 76.578,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, 
fica eleito o Foro da Comarca de Mari. 
  

Mari - PB, 05 de Janeiro de 2015. 
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito 

 
EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00046/2014. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 01.00 - GABINETE DO PREFEITO - 
04.122.0200.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 
02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 
02.00.04.122.0210.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 
05.00.12.361.1880.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL CUSTEADAS P/MDE - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - DEMAIS 
GASTOS - 06.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 06.00.15.451.0210.2024 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 07.00 
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 07.00.10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO B. DE ATENÇÃO BÁSICA - 
07.00.10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.00 - 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.00.08.244.4860.2036 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
08.00.08.244.4860.2039 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - 
FUNDO A FUNDO - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00003/2015 - 05.01.15 
- DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - R$ 311.574,50 - CT Nº 00004/2015 - 05.01.15 
- NIEDSON BEZERRA DA SILVA - R$ 76.578,00. 

 
  
  
  

A redução de cesaria-
nas e, consequentemente, o 
aumento de partos normais 
são ações que já vêm sendo 
incentivadas pelo Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
com a execução da Rede Ce-
gonha. Na última terça-feira, 
o Governo Federal anunciou 
uma série de medidas de in-
centivo ao parto normal em 
todo o país.

Uma das ações de huma-
nização do parto na Paraíba 
é que as gestantes atendidas 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) têm o direito de esco-
lher, entre amigos e paren-
tes, alguém de sua confiança 

para estar presente na sala 
de parto e também no pós
-parto. “A presença de um 
acompanhante pode ajudar 
na redução do número de 
cesarianas. De acordo com 
14 estudos científicos, nacio-
nais e internacionais, reali-
zados em mais de cinco mil 
mulheres, as gestantes que 
contaram com a presença 
de acompanhantes se senti-
ram mais seguras e confian-
tes durante o parto”, disse a 
coordenadora da Saúde da 
Mulher da SES, Fátima Mo-
raes.

Ainda entre as outras 
ações de humanização do 
parto já implantadas nas ma-
ternidades públicas estão a 
analgesia que reduz as dores 
intensas; exercícios acompa-
nhados por fisioterapeutas e 
as reformas nas maternida-

des públicas do Estado, com 
aquisição de novos equipa-
mentos.

Além disso, a partir des-
te ano, serão construídos 
seis Centros de Parto Normal 
(CPN), sendo quatro esta-
duais: dois em João Pessoa, 
nas Maternidades Frei Da-
mião e Edson Ramalho; um 
na Maternidade Peregrino 
de Carvalho, em Patos; e um 
no Hospital Regional de Ca-
jazeiras; e dois municipais: 
um na Maternidade Cândida 
Vargas, na capital, e outro no 
ISEA, em Campina Grande.

O ambiente nesses locais 
proporcionará bem-estar às 
pacientes, com paredes co-
loridas e músicas relaxantes. 
Os quartos terão espaço sufi-
ciente para que a mulher se 
movimente à vontade, com 
camas adequadas buscando 

posições que aliviem a dor e 
banheiros com banhos quen-
tes e relaxantes, o que dimi-
nui a espera. De acordo com 
o projeto, em alguns centros 
terá até banheiras de ofurô.

Casas de apoio
Ainda serão construídas 

as casas de gestante, bebê 
e puérpera nas Maternida-
des Frei Damião e Cândida 
Vargas, na capital; ISEA, em 
Campina Grande; e em Pa-
tos. Cada uma terá 20 leitos 
e o objetivo é de dar suporte 
para as mulheres com gra-
videz de alto risco que não 
necessitam ficar internadas; 
para as mães que têm bebês 
nas UTIs e para recém-nas-
cidos com doenças que pre-
cisam de acompanhamento 
sem a necessidade de inter-
namento.

Já existem duas casas 
semelhantes nos Hospitais 
Edson Ramalho e Cajazeiras 
que serão ampliadas, de 10 
para 20 leitos e de dois para 
20, respectivamente. Ainda 
estão previstas para 2015 as 
reformas nas Maternidades 
de Santa Luzia e no Hospital 
Edson Ramalho

Qualificação
Em parceria com o Mi-

nistério da Saúde, a SES ain-
da promove qualificação de 
profissionais para incentivar 
o parto normal nas materni-
dades do SUS, para conscien-
tizar quanto à necessidade 
de mudar práticas e humani-
zar os partos.

De acordo com Fátima 
Moraes, através da Rede Cego-
nha, ainda é realizado repas-
se de incentivos financeiros 

a municípios e maternidades 
que ofereçam atenção ao pré-
natal, ao parto e nascimento e 
possíveis complicações obsté-
tricas. “Todas estas ações são 
extremamente importantes, 
mas incentivo ao aleitamento 
materno deve começar no pré-
natal, quando deve haver toda 
orientação para as vantagens 
do parto normal e desmistifi-
car essa cultura de que o parto 
normal funciona como castigo 
e mostrar os mecanismos que 
o SUS dispõe para um parto 
humanizado. O parto deve ser 
um momento de muita alegria 
e não de sofrimento”, concluiu 
Fátima.

De acordo com o Siste-
ma de Informações sobre 
Nascidos Vivos (Sinasc), em 
2014 foram realizados em 
todo o Estado 21.262 partos 
normais e 29.009 cesáreos.

Paraíba incentiva o parto normal
humanização

Estado vai ganhar 6 centros 
com infraestrutura adequada 
para receber as gestantes
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Protocolo: 2014 - 072369
Responsavel.: RONDINELLY FEITOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014948294/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  317,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072351
Responsavel.: JOAO PEREIRA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 013508264/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  371,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071937
Responsavel.: JOS ARCOS DOURADOS
CPF/CNPJ: 042591651/0941-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  504,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071741
Responsavel.: JOSE OLINTO LIMA SOARES
CPF/CNPJ: 009002604-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  197,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071453
Responsavel.: JOSELITO DE LUCENA PAIVA TERAMAG
CPF/CNPJ: 010738811/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  232,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 070980
Responsavel.: NADILENE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 045010434-66
Titulo: CHEQUE R$  550,00
Apresentante: J CARNEIRO COM E REP LTDA
Protocolo: 2014 - 071816
Responsavel.: NEWTON LEONARDO ALMEIDA DE HOL
CPF/CNPJ: 005454311/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.949,06
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072225
Responsavel.: ODILEU REBOUCAS DE SOUZA ME
CPF/CNPJ: 018643931/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  567,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071970
Responsavel.: POUSADA BANDEIRANTES LTDA
CPF/CNPJ: 005253536/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  666,67
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071868
Responsavel.: RAFAELLA GADELHA BARROS
CPF/CNPJ: 020737432/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.179,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071581
Responsavel.: SIND. TRAB. DO VEST. CALC. E CONF.
CPF/CNPJ: 024098659/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  312,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 070821
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ: 019807941/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.326,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071368
Responsavel.: U P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ: 018513751/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  153,38
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071718
Responsavel.: U P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ: 018513751/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  352,64
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071731
Responsavel.: U P TRIGUEIRO MENDES EIRELI ME
CPF/CNPJ: 018513751/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  431,17
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071738
Responsavel.: VICTOR HUGO MARTINS GONCALVES
CPF/CNPJ: 714792524-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  728,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071546
Responsavel.: BARATINHO SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ: 013539165/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.106,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 000621
Responsavel.: HONORINA MARIA CAETANO
CPF/CNPJ: 012268889/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.671,21
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 000772
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ: 017259746/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  411,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 000549
Responsavel.: ITAMAR SOLANO DE LIMA
CPF/CNPJ: 017071486/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  839,05
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 000774
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,  08/01/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRO CONSTANCIO DA COSTA
CPF/CNPJ: 017189373/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  735,64
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072723
Responsavel.: ALECSANDRO MUNIZ DE MOURA
CPF/CNPJ: 885992994-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072284
Responsavel.: ATAVAREJO ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 013161664/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  613,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071974
Responsavel.: CARLA ABREU
CPF/CNPJ: 034063864-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  231,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071289
Responsavel.: CARMEM KAMILA DE SOUZA GADE-
LHA VELO
CPF/CNPJ: 056283414-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  648,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071530
Responsavel.: CARMEM KAMILA DE SOUZA GADE-
LHA VELO
CPF/CNPJ: 056283414-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  790,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071554
Responsavel.: 5 CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 016668264/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  593,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072701
Responsavel.: CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 010814003/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.895,26
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071783
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072083
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072084
Responsavel.: DEL CAMPOS CONSTRUCOES 
MANUTE
CPF/CNPJ: 002205135/0001-19
Titulo: DUP PRES SER IN  R$4.500,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 071640
Responsavel.: DISMACON DIST DE MAT CONSTR LTDA
CPF/CNPJ: 003730347/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.863,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072069
Responsavel.: EDUARDO AUGUSTO PAIVA GALVAO
CPF/CNPJ: 826758134-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  185,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 070811
Responsavel.: GN DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT
CPF/CNPJ: 020374710/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.517,35
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 069589
Responsavel.: GN DISTRIBUIDORA DE EQUIPA-
MENTOS EL
CPF/CNPJ: 020374710/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.147,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 069781
Responsavel.: IMPACTUS CONSULTORIA AMB E ENG
CPF/CNPJ: 011885637/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.286,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072237
Responsavel.: ISAAC CEZAR DE LIMA ME
CPF/CNPJ: 020908464/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  117,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072535
Responsavel.: JENNIFER ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 020013328/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.331,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072326
Responsavel.: JOSE ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 395516524-87
Titulo: CED CRED BANCAR  R$21.036,97
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2014 - 072282
Responsavel.: MARIA JOSE GARCIA DE ARAGAO - ME
CPF/CNPJ: 014660685/0002-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  577,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 01
 Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): NELI 
PALHANO FREIRE BRAGA, matrícula n. 91.756-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0027880-7/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 100
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): MARIA 
DA PAZ BARBOSA LEITE, matrícula n. 96.553-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029461-4/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 101
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): ROSENY 
FERNANDES DO NASCIMENTO, matrícula n. 96.652-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer 
a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029552-5/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 102
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): MARLEIDE 
MATEUS DE LIMA, matrícula n. 89.348-0, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027912-3/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 104
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): FERNANDA 
MARIA C. UCHOA DE MOURA, matrícula n. 95.281-8, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0027977-5/2014.

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 105
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): DANIELLE 
MAIA WANDERLEY MACHADO, matrícula n. 96.535-9, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029458-1/2014.

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 106
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): HILMA 
DE ANDRADE BEZERRA, matrícula n. 98.418-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0031881-3/2014.

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 02
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): CERES DE 
MORAIS  GOMES DE LIMA, matrícula n. 96.881-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029562-6/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 03
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): JOSEFA 
CECILIA DE JESUS, matrícula n. 98.588-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0031911-6/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 04
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): FABIOLA 
FERNANDES DE ARAUJO, matrícula n. 98.288-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0031897-1/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 05
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): ERIKA 
CARVALHO DE ALMEIDA, matrícula n. 96.374-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0029571-6/2014.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 06. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: KURT SALGADO 
DE ASSIS, matrícula n. 93.217-5 para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada 
à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-
-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0027773-8/2014.

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 07. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: Ricardo Cezar 
Teixeira de Aguiar, matrícula n. 95.304-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027974-2/2014.

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 08. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: Francisco Nobre 
Leite, matrícula n. 96.592-8, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à 
Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-
-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0029550-3/2014.

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 09. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: GIUSEPPE 
SCARANO PARISI, matrícula n. 91.760-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027902-2/2014

João Pessoa,  05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 10. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: Francisco Evo-
nildon Sinfronio, matrícula n. 89.750-7-, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027900-0/2014

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 11. 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: Luis Pedro da 
Silva, matrícula n. 91.292-1para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. 
João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira 
a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0027899-8/2014.

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 99
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): MARIA DE 
LOURDES BANDEIRA DE SOUZA, matrícula n. 91.947-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer 
a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0016130-2/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 103
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): MARILDA 
MARTINS DA SILVA, matrícula n. 87.211-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, 
situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0027949-4/2014. 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2014.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

CORREGEDORIA FISCAL
Processo Administrativo Disciplinar nº 1784022014-2

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Inquérito, designada pelo Coordenador da Corregedoria Fiscal 
da Secretaria de Estado da Receita, por meio da portaria nº 014/2014-CF/SER, de 27 de novembro 
de 2014, publicada no Diário oficial do Estado da Paraíba em 29 de novembro de 2014, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 149 e 151 da Lei Complementar nº 58, de 30 
de dezembro de 2003, CITA, pelo presente Edital JOSÉ LUCIANO SANTOS DE LIMA, matrícula 
nº 102.993-2, MONICA MARIA SALES, matrícula nº 087.348-9, FRANCISCO ERIELDO LIMA, 
matrícula nº 095.589-2, JOSÉ BORGES GONDIM, matrícula nº 087.318-7 e GENIVAL PAULINO 
SERRANO, matrícula nº 093.681-2, para no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste, 
comparecer na Corregedoria Fiscal, na Av. João da Mata – SN – 1º andar – Bloco IV – Centro 
Administrativo Estadual – Jaguaribe – João Pessoa –PB, onde se encontra instalada a Comissão, 
a fim de apresentar defesa no Processo Administrativo Disciplinar nº 1784022014-2 a que respon-
dem, sob pena de revelia.

João Pessoa, 18 de dezembro de 2014
Givaldo Leal de Menezes Junior

Presidente da Comissão 

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

ERRATA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
Na edição de 06 de Janeiro de 2015 do Jornal A UNIÃO, Ano CXXI, nº 293, Página 27, na 

publicação do AVISO DE LICITAÇÃO – Tomada de Preço nº 001/2015,
Onde se lê: Data da Abertura: 23/01/2015 às 16:00 (dezesseis) horas (horário local)
Leia-se: Data da Abertura: 09/02/2015 às 10:00 (dez) horas (horário local)

São José de Caiana-PB, 06 de Janeiro de 2015.
DALVINETE DANTAS DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO: 01.2014. REF: PREGÃO PRESENCIAL 07.2014. OBJETO: CONFECÇÕES 
PARCELADAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIO-
RES EM ACRÍLICO, DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. 
TERMO DE CONTRATO: 095/2014. DATA DO CONTRATO: 23.04.2014. PRAZO DO CONTRATO: 
Dezembro/2014. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO – MANUEL 
MESSIAS RODRIGUES – Prefeito. CONTRATADA: FAC SERVIÇOS PROTÉTICOS DA PARAÍBA 
LTDA – CNPJ: 08.188.833/0001-30 – FRANCISCO ADELARDO CAVALCANTE LOPES – Proprie-
tário. OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação do prazo por 12 (doze) meses, contados do término 
do contrato inicial. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a prorrogação, para a perfeita conclusão dos 
serviços contratados e continuidade no atendimento a população carente. REGIMENTO: Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. DATA TERMO ADITIVO 01.2014: 30.12.2014. OBS: Publicado para 
atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO: 01.2014. REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2014. OBJETO: Construção de 
Unidade Escolar de Ensino Fundamental, com 04 (quatro) salas de aula na Aldeia São Francisco.

TERMO DE CONTRATO: 120/2014. DATA DO CONTRATO: 26.05.2014. PRAZO DO CONTRATO: 
06 (seis) meses. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO – MANUEL 
MESSIAS RODRIGUES – Prefeito. CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCOR-
PORAÇÕES LTDA – CNPJ: 04.258.626/0001-53 – GILBERTO TARGINO DE OLIVEIRA – Sócio 
Administrador. OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação do prazo por 06 (seis) meses, contados do 
término do contrato inicial. JUSTIFICATIVA: Adequações necessárias verificadas durante a execução 
dos serviços, estando os repasses por parte do FNDE / MEC, em atraso, um fator primordial para 
continuação e execução dos mesmos. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA TERMO ADITIVO 01.2014: 25.11.2014. OBS: Publicado para atendimento do disposto no 
parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 97.2014.
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 00405/2014 datado de 04/09/2014 e com término de vigência em 31/12/2014, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Aquisições parceladas 
de pedras diversas para instalações em diversos locais do Município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: TARCISIO COPPI BORGES – CNPJ: 07.905.412/0001-10 – TARCISIO 
COPPI BORGES

JUSTIFICATIVA: A Administração Municipal está com várias obras em andamento de extrema 
urgência, como o “PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA”, local onde se realizará os Fes-
tejos de Nossa Senhora da Luz – edição 2015, enquanto se realiza novo procedimento licitatório e 
conforme vantagem para a Administração Pública.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2014. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 15h30min, do dia 20 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa(s) 
para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas destinadas a Realização 
do Evento “FESTA DA LUZ – 2015”, a ser realizado na cidade de Guarabira no período de 29/01 a 
01/02/2015 previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 06 de Janeiro de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESA 
DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00001/2014. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2014: RECURSOS PRÓPRIOS/DUO-
DÉCIMO:0100 – CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA: 01.031.1001.1002 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2014. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Pirpirituba e: CT 
Nº 00005/2014 - 19.12.14 - ANDREIA PEREIRA DE SOUSA - R$ 22.600,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2014, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
USADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIRPIRITUBA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDREIA 
PEREIRA DE SOUSA - R$ 22.600,00.

Pirpirituba - PB, 19 de Dezembro de 2014.
LUIS FLÁVIO CASTRO SIMÕES
Presidente da Câmara Municipal

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Extraordinária, que será realizada no dia 16 de janeiro de 2015, às 12h00 (doze horas) em 
primeira convocação e às 12h30 (doze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 Eleição do Conselho de Administração;
João Pessoa/PB, 06 de Janeiro de 2015.

GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
Representante do Acionista Majoritário

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convidados 

a participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 16 janeiro de 2015, às 
11h00 (onze horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Eleição do Conselho de Administração; 
João Pessoa/PB, 06 de janeiro de 2015.

GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
Representante do Acionista Majoritário

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 95 - Centro

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

EDITAL

Responsável: José Ueliton Silva 
CPF: 235.786.535-00
Título/Valor - DMI R$ 704,00
Protestante: Jaguardiesel- Jaguaribe Diesel LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 98936
Responsável: CZ Lorena Alves de Souza Leal
CPF: 024.122.823-90
Titulo/Valor - DSI- R$ 145,00
Protestante: Vexillum Cursos e Línguas LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 98982
Responsável: YAMA – Comercio e Distribuição e Material
CNPJ: 10.140.522/0001-42
Titulo/Valor - DMI- R$ 2.696,23
Protestante: SIMETALL Industria e Comercio de Ferrame
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98882
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 6.479,00
Protestante: José Nildo de Morais ME 
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98928
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 10.196,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98929
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 5.360,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98933
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 10.304,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98923
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 5.395,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98924
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 10.360,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98925
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 5.418,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98926
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 5.442,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98927
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 5.411,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98916
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 5.435,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander

Protocolo: 98917
 Responsável: Thays Costa Gomes ME
CNPJ:17.443.495/0001-26
Titulo/Valor - DMI- R$ 432,32
Protestante: JEB´S SPORTS LTDA - ME
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 99050
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 10.471,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98918
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 5.472,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98919
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 5.496,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98920
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 6.558,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98921
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 6.630,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98922
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 10.919,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98910
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 10.919,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98911
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 10.919,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98912
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 6.759,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98913
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 10.413,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98914
Responsável: Allan Seixas de Sousa
CPF: 042.740.214-08
Titulo/Valor - DMI- R$ 6.835,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 98915 
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 07 de janeiro de 2015.

Maria Dolores Lira de Souza
Oficiala do Protesto.

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2014, que objetiva: Contratação de 
empresa para Locação de Palco, Pavilhão, Tendas, Portal, Banheiro Químico, grades de Segurança, 
Sonorização da rua e do Pavilhão para atender as necessidades do Evento da Festa de Padroeiro 
do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB que se realizará entre os dias 10 a 20 de 
Janeiro de 2015.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Alexandre 
Laurentino da Silva-ME  R$ 58.550,00 e Denise Moura do Nascimento-ME R$ 11.600,00,Prefazendo 
um valor Global de R$ 70.150,00(Setenta Mil Cento e cinquenta Reais)  São Sebastião de Lagoa 
de Roça - PB, 05 de Janeiro de 2015.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Janeiro de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO

Prefeita
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 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072283
Responsavel.: LCS NORDESTE MANUT ELETRO LTDA
CPF/CNPJ: 017618394/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$253,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 070100
Responsavel.: MIRIAM MELO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 288303004-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$328,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072352
Responsavel.: OSWALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 161267854-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$165,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 068671
Responsavel.: OSWALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 161267854-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$451,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 062566
Responsavel.: OSWALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 161267854-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$431,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 062561
Responsavel.: REBRITE RECICLAGEM DE MATE-
RIAL DE C
CPF/CNPJ: 014811131/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$422,48
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072442
Responsavel.: ROZILENE GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 018724380/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$243,73
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071292
Responsavel.: ROSANA CRISTINA DE MELO PONTES
CPF/CNPJ: 694733154-49
Titulo: CONTR ALUG INDR$600,00
Apresentante: JAFER PEREIRA DA SILVA
Protocolo: 2014 - 072280
Responsavel.: SARRAS COM DE ARTIGOS EM 
COURO EIRE
CPF/CNPJ: 019517522/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.074,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071577
Responsavel.: INOVE CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES L
CPF/CNPJ: 014922479/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071885
Responsavel.: TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA
CPF/CNPJ: 011522387/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.896,68
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072264
Responsavel.: VIVIANE PAREDES FELIX
CPF/CNPJ: 012767120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$266,44
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 070481
Responsavel.: VIA LIMPA SERV. AMB.LOC. LTDA
CPF/CNPJ: 013583598/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.765,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072517
Responsavel.: JONELIO AMARO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 011473236/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.574,69
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000070
Responsavel.: JONATHAS BARBOSA DO NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ: 072001984-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000444
Responsavel.: PROMOSEG
CPF/CNPJ: 018283312/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$898,59
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000040
Responsavel.: SEVERINA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 019281573/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$346,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000109

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,  08/01/2014
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANA LUCIA SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 011426226/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$268,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000022
Responsavel.: BEBERICOS PRIME
CPF/CNPJ: 020184995/0001-03
Titulo: DUP PRES SER IN  R$4.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000387
Responsavel.: CASE6 CONSULTORIA E SERVICOS 
TECNOL
CPF/CNPJ: 017661305/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$314,86
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072499
Responsavel.: CAFETERIA TERRA O CAF
CPF/CNPJ: 020813063/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.335,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072023
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ: 010950393/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 32,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071180
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ: 010950393/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 32,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071179
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ: 010950393/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 32,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071182
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ: 010950393/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 32,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071181
Responsavel.: DINIZ CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ: 010950393/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 32,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071183
Responsavel.: ECONOPLAST  COMERCIO DE DES-
CARTAVEI
CPF/CNPJ: 017406645/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.268,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000229
Responsavel.: FT LOG TRANSPORTES E LOGIS-
TICA LTDA
CPF/CNPJ: 008833333/0002-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$440,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072301
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 
DANTAS
CPF/CNPJ: 012639934/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$545,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 070849
Responsavel.: FERNANDO SAVIO DE MELO LULLA ME
CPF/CNPJ: 018243627/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.970,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072058
Responsavel.: JSA KIND TRANSPORTE LTDA-ME
CPF/CNPJ: 000590663/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.435,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072171
Responsavel.: JOBSON RIBEIRO PEREIRA
CPF/CNPJ: 007920934-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 069009
Responsavel.: JSA KIND TRANSPORTE LTDA-ME
CPF/CNPJ: 000590663/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$151,55
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 072169
Responsavel.: LUIZ CARLOS BRENO DE MELO
CPF/CNPJ: 060420294-60
Titulo: CED CRED BANCAR  R$10.623,38
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:30 horas do dia 20 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimen-
to de material de elétrico destinados ao atendimento das necessidades desta Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. Email: 
aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 13:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o fornecimento 
de material de expediente destinados as Secretarias deste Município, conforme especificações anexo 
I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializada 
a prestação de serviços de confecções de próteses dentárias para atender aos usuários do Sistema 
Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 15:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica 
para prestação dos serviços de Copiadora (Xerografia) mediante solicitação diária. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. Email: 
aroeiraslicitacao@gmail.com

Aroeiras - PB, 07 de janeiro de 2015.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Proc. Administrativo nº 037/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva ao 

conhecimento dos interessados que ás 09:30 horas do dia 20 de janeiro de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 001/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento par-
celado de combustível e derivados, destinado a atender necessidades da frota de veículos oficiais do 
município, próprios, locados e a disposição, além outros veículos a serviço deste município, durante o 
exercício de 2015, conforme Termo de Referência do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos 
Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamentária do Município para o Exercício 2015. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, 
situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 07 de janeiro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
Proc. Administrativo nº 038/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva ao 

conhecimento dos interessados que ás 11:00 horas do dia 20 de janeiro de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 002/2015, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA 
FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS 
LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, FGTS E PIS/PASEP 
E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS, DURANTE O 
EXERCÍCIO 2015, conforme Termo de Referência do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos 
Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamentária do Município para o Exercício 2015. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, 
situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 07 de janeiro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Proc. Administrativo nº 039/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva ao 

conhecimento dos interessados que ás 13:30 horas do dia 20 de janeiro de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 003/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa do ramo pertinente com 
Locação de Veículos, a fim de atender necessidades nas diversas Secretarias Municipais de Emas, 
inclusive com Transporte Escolar durante o exercício de 2015,  conforme Termo de Referência do Edital. 
RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamen-
tária do Município para o Exercício 2015. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: 
Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 
2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 07 de janeiro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
Proc. Administrativo nº 040/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva ao 

conhecimento dos interessados que ás 14:30 horas do dia 20 de janeiro de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 004/2015, cujo objeto é a Contratação de Empresa para fornecimento par-
celado de Alimentos Perecíveis e Não Perecíveis para atender as necessidades todas as Secretarias 
do Município de Emas (PB), conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) 
deste Edital, as empresas interessadas a participarem deverão fazer o credenciamento e amostra 
dos produtos a serem licitados no dia 19/01/2015, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 16:00 horas, conforme estabelecido no edital. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Próprios e/
ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamentária do Município para o Exercício 2015. LEITURA 
OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na 
Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 
08:00 às 12:00 horas.

Emas, 07 de janeiro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
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 21 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de POSTO 
de Combustível na cidade de Campina Grande/PB, para abastecimento dos veículos da Prefeitura 
Municipal de Cajazeiras e das diversas Secretarias do município, próprios e locados com gasolina 
comum, Etanol e óleo diesel. 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, 07 de Janeiro de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60003/2015
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 21 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de POSTO de 
Combustível na cidade de Campina Grande/PB, para abastecimento dos veículos do Fundo Municipal 
de Saúde de Cajazeiras, próprios e locados com gasolina comum, Etanol e óleo diesel. 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, 07 de Janeiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:30 horas do dia 21 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de POSTO de 
Combustível na cidade de Campina Grande/PB, para abastecimento dos veículos do Fundo Municipal 
de Ação Social de Cajazeiras, próprios e locados com gasolina comum, Etanol e óleo diesel. 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, 07 de Janeiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Palco, Pavilhão, Tendas, Portal, Banheiro 

Químico, grades de Segurança, Sonorização da rua e do Pavilhão para atender as necessidades 
do Evento da Festa de Padroeiro do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB que se 
realizará entre os dias 10 a 20 de Janeiro de 2015FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00029/2014. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 
02130.13.392.2006.2021 - 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
VIGÊNCIA: 180 (dias) PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa 
de Roça e: CT Nº 0001/2015 – 07/01/2015 - Alexandre Laurentino da Silva-MER$ 58.550,00 e CT Nº 
0002/2015 Denise Moura do Nascimento-ME R$ 11.600,00: 07/01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, refe-

rente ao Pregão Presencial nº 00047/2014, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 124.314,00.

Mari - PB, 02 de Janeiro de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2014.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari e de Transferências do FNDE: 05.00 - SECRETARIA DE EDU-

CAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 12.365.1850.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
DO MUNICÍPIO - 12.365.1980.1015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE PRÉDIOS PARA 
CRECHES - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00001/2015 - 02.01.15 - XAND’S COMERCIAL 

DE ALIMENTOS LTDA - R$ 124.314,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Objetivo Aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina comum, Óleo Diesel S10, Óleo Diesel/com Biodiesel), 

destinado a frota de veículos do município, conforme especificações no edital e seus anexos.
 A reunião dia 20 de Janeiro de 2015, ás 08:30, na sala da CPL, informação no endereço Rua Manoel Marques 

Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba.
Malta - PB, 07 de Janeiro de 2015.

Alexandre Martins de Oliveira
Pregoeiro Oficial/PMM

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01 /2015
OBJETIVO: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que não constam no 

rol da Farmácia Básica do município de MALTA, para atender os casos especiais e urgentes, destinados as pessoas 
carentes do município, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital, ante as condições estabelecidas 
no anexo I e Edital, e lei 8.666/93,

ABERTURA: 08:30 hs do dia 27 de Janeiro de 2015.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, endereço Rua Manoel Marques nº 

67, centro de 08  as 12:00 hs.
Malta - PB, 07 de Janeiro de 2015.

Alexandre Martins de Oliveira
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
CNPJ/CPF Nº 01.615.653/0001-48. Torna público
que a  SUDEMA -  Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  emitiu a Licença de
Instalação nº  4854/2014,  em João Pessoa,  29 de dezembro de 2014 -  Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Implantação de Centro de Triagem de Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário, na zo-
na rural do município de Poço Dantas. Na(o) - SEDE DO MUNICÍPIO, Município:  POÇO DANTAS 
UF: PB. Processo: 2014-004058/TEC/LI-3204.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

S/N - Centro - Solânea - PB, às 16:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para: Aquisição de Combustíveis e Óleos Lubrificantes. 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, 06 de Janeiro de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2014 

  
Aos 05 dias do mês de Janeiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro 
- PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
001/2009, de 02 de Janeiro de 2009, 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 00010/2014 
que objetiva o registro de preços para: Registro de preços, consignado em ata, para contratação 
de empresa especializada, para eventual fornecimento de fármacos sintéticos (psicotrópicos), 
destinados a suprir as necessidades da administração municipal; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAAPORÃ - CNPJ nº 08.865.644/0001-54. 
 
VENCEDOR: DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA. ME 
CNPJ: 01.908.026/0001-03 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO 10000 0,15 1.500,00 
2 BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO 12600 0,11 1.386,00 
3 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO 12000 0,39 4.680,00 
4 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO 8000 0,46 3.680,00 
5 CLORPROMAZINA 5 MG/ML, SOLUÇÃO 

INJETAVEL 
AMPOLA 200 4,05 810,00 

6 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO 39600 0,52 20.592,00 
7 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDO 24000 0,16 3.840,00 
8 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO 8000 4,35 34.800,00 
9 CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO 16000 0,13 2.080,00 
10 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO 15000 0,31 4.650,00 
11 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO 24000 0,23 5.520,00 
12 CARBAMAZEPINA SUSP. ORAL 20 MG/ML FRASCO 2000 17,55 35.100,00 
13 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO 5000 0,25 1.250,00 
14 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO 30000 0,29 8.700,00 
15 CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO 20000 0,07 1.400,00 
16 CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML AMPOLA 300 9,10 2.730,00 
17 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO 28000 0,08 2.240,00 
18 DIAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO 12000 0,10 1.200,00 
19 DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG AMPOLA 1000 1,30 1.300,00 
20 ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 100 24,90 2.490,00 
21 FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO 15000 0,17 2.550,00 
22 FENOBARBITAL 4% GOTAS FRASCO 6000 7,75 46.500,00 
23 FENOBARBITAL 200 MG/ML AMPOLA 300 2,66 798,00 
24 FENITOINA SÓDICA 100MG COMPRIMIDO 10000 0,23 2.300,00 
25 FENITOINA SÓDICA 50 MG/ML, SOLUÇÃO 

INJETAVEL 
AMPOLA 300 4,60 1.380,00 

26 HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML AMPOLA 1000 14,02 14.020,00 
27 HALOPERIDOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 300 1,70 510,00 
28 HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO 12000 0,19 2.280,00 
29 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO 30000 0,23 6.900,00 
30 LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO 10000 0,11 1.100,00 
31 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% FRASCO 700 3,75 2.625,00 
32 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO 15000 1,39 20.850,00 
33 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO 23000 0,65 14.950,00 
34 MIDAZOLAM 5 MG/ML AMPOLA 300 3,90 1.170,00 
35 NEOCAÍNA PESADA 5%/4ML AMPOLA 300 5,85 1.755,00 
36 OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO 5000 1,97 9.850,00 
37 OXCARBAMAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO 5000 1,08 5.400,00 
38 PERICIAZINA 1% 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 

GOTAS 
FRASCO 60 15,05 903,00 

39 RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO 4000 0,51 2.040,00 
40 RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO 4000 0,60 2.400,00 
41 SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO 

INJETAVEL 
AMPOLA 200 6,00 1.200,00 

42 CLORIDRATO DE TRAMALDOL 100 MG AMPOLA 300 3,78 1.134,00 
43 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO 5000 2,42 12.100,00 
44 VALPROATO DE SÓDIO 250 MG COMPRIMIDO 5000 0,62 3.100,00 
45 VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE 100 4,60 460,00 
46 PROPOFOL 10 MG/ML, EMUSÃO INJETAVEL AMPOLA 150 12,06 1.809,00 
47 CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML AMPOLA 200 2,45 490,00 
48 DOLANTINA 25 MG/ ML AMPOLA 100 2,49 249,00 

 
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 Caaporã 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 do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 
00010/2014, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de 
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, 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 00010/2014, 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 00010/2014 e seus anexos, e as seguintes 
propostas vencedoras do referido certame: 
  
- DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA. ME. 
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 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48. 
Valor: R$ 300.771,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 
de Caaporã. 
 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2014 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2014, que objetiva: 
Fornecimento de fármacos sintéticos (psicotrópicos), destinados a suprir as necessidades 
da administração municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA. ME - R$ 300.771,00. 
 
 

Caaporã. - PB, 05 de Janeiro de 2015 
JOÃO BATISTA SOARES - Prefeito 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, 
ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO 

ESTADO DA PARAÍBA– SESCON/PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SESCON/PB – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado da Paraíba, com sede e localização na Rua Rodrigues de 
Aquino, nº 267 – Edifício Asplan, Centro/João Pessoa-Paraíba, convoca toda a categoria repre-
sentada pelo Sescon/PB, para:

Assembléia Geral Extraordinária para fins de:
Convenção Coletiva dos Contabilistas e funcionários dos escritórios.
A realizar-se no Sescon Paraíba (Rua Rodrigues de Aquino, 267, Edif. Asplan, 4º andar, Sala 

403 – Centro/João Pessoa-PB), no dia 22 de Janeiro de 2014 às 18:00 horas. 
Joelmarx Silva de Oliveira Sobrinho

Presidente
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