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nova medicação para Aids é distribuída

Governo suspende
gastos com festas

Nos próximos 60 dias, o Governo do Estado não fará despesas com festividades. A medida, divulgada ontem 
pelo Diário Oficial, “é de responsabilidade financeira”, definiu o secretário Luiz Tôrres, da Comunicação.  PÁGInA 17

Alunos do Prima, de inclusão 
através da música, fizeram ontem o 
último ensaio antes de viajar para 
participar de festival.     PÁGInA 3

O governador Ricardo Coutinho e a vice-governadora Lígia Feliciano assistiram ontem ao último ensaio dos jovens musicistas do Prima que participarão de Festival de Música em Santa Catarina  
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Paraíba Políticas Últimas
Serviço dá apoio
a 218 mulheres

 

Luiz Crispim será
homenageado hoje

 

Maomé está na 
capa do “Charlie” 

 

Alunos do Prima
vão a SC amanhã

 

Líderes islamitas criticaram 
ontem a nova edição da publica-
ção “Charlie Hebdo” que divulga 
caricatura de Maomé.  PÁGInA 19

O serviço de proteção às mulhe-
res em situação de risco já atendeu 
a 218, inclusive com filhos. Elas têm 
abrigo e segurança.    PÁGInA 13

O primeiro evento do ano do 
Projeto Por do Sol faz homenagem 
ao cronista, poeta e jornalista Luiz 
Augusto Crispim.  PÁGInA 5

O Ministério da Saúde garan-
tiu esta semana aos Estados a 
medicação 3 em 1 para pessoas 
com Aids e HIV. A previsão é 
que a distribuição para os mu-
nicípios seja iniciada na próxima 
semana. A nova medicação é um 
avanço na terapia.  PÁGInA 3

A regulamentação das cinquen-
tinhas foi apoiada ontem por maio-
ria dos entrevistados.   PÁGInA 13 Severino de MeloKelly de Sousa Tânia LimeiraPaulo Sérgio

OPINIÃO PÚBLICA 

Maioria acha que é melhor
emplacar cinquentinhas

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
22o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,620  (compra) R$ 2,621  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,600  (compra) R$ 2,760  (venda)
EURO   R$ 3,082  (compra) R$ 3,083   (venda)

baixa

baixa

05h38

18h11 

0.8m

0.7m

ALTA 11h58 1.9m

l Candidatos não conseguem acessar notas do Enem. Página 14
 
l Barcos impedem a visão do pôr do sol em Jacaré. Página 15

l Magistrados terão aumento sem uma lei específica. Página 19
 
l Vandalismo atinge placas de sinalização em rodovias. Página 14

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

GoL DE PLACA Programa do Governo Estadual 
garante este ano R$ 3,2 mi aos clubes.  PÁGInA 21

InTERnET ABERTA A Estação digital móvel da Pre-
feitura é sucesso na Praia de Tambaú.  PÁGInA 14
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Reprodução do ingresso a que o torcedor tem acesso ao apresentar notas fiscais A estação móvel da PMJP oferece 12 computadores e orientação para os usuários
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O processo de aprendizado escolar no 
Brasil, não importa se público ou privado, 
está na berlinda. Há tempos já estava, é 
verdade, mas os recentes resultados apu-
rados pelo Exame Nacional de Ensino Mé-
dio são chocantes e demonstram, à larga, 
que alguma coisa precisa ser feita e com 
urgência urgentíssima. As notas do Enem 
mostraram piora de 7,3% no desempenho 
em Matemática dos estudantes em relação 
a 2013. Além disso, 529.374 deles ficaram 
com nota zero na redação, que registrou 
piora de 9,3% na média. Nas demais disci-
plinas, houve melhora de 5,4% em Ciências 
Humanas, de 2,3% em Ciências da Nature-
za e de 3,9% em linguagens e códigos.

Não é brincadeira! Quando quase 530 
mil estudantes, ainda que num universo 
de seis milhões, tiram zero numa simples 
redação, a conclusão não pode ser outra: o 
sistema chegou a exauriu-se, o método não 
mais se aplica nem serve e não será exa-
gero dizer que, apesar de toda a evolução 
tecnológica colocada hoje à disposição da 
educação, estamos crescendo pra baixo, 
feito rabo de cavalo.

De acordo com o Ministério da Educa-
ção, 248,4 mil redações foram anuladas. 
A maior parte (217,3 mil) porque o texto 
fugia ao tema proposto. Além disso, em 13 
mil foi copiado o texto motivador apresen-
tado pela banca. Apenas 250 receberam a 
nota máxima, mil pontos, em redação no 
Enem de 2014. De acordo com o Ministé-
rio da Educação, 55,7% receberam até 500 
pontos.

Para o Inep, (Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 
que processou os resultados, do ano pas-

sado para este, houve queda de 9,7% no 
desempenho dos concluintes do Ensino 
Médio, que foram 1.485.320 candidatos. E 
na opinião do ministro da Educação, Cid 
Gomes, essa queda merece a atenção da 
academia para que se entenda o porquê 
disso, pois, de acordo com ele, em um ano, 
não houve grandes variações de financia-
mento ou de corpo docente no Ensino Mé-
dio, suficientes para explicar a queda de 
desempenho.

Aliás, coube ao ministro Cid Gomes 
a melhor definição sobre tudo o que está 
ocorrendo no ensino brasileiro. Numa de-
claração meio constrangida, mas de mui-
ta sinceridade, reconheceu ele que não dá 
pra esconder as deficiências do sistema de 
aprendizado nacional. Educadores reno-
mados no país, consultados pela impren-
sa,enveredaram pelo mesmo caminho: é 
visível a falta de sintonia entre o que se 
ensina na escola e o que fica como resíduo 
de aprendizado pela parte dos alunos.

Alguns chegaram a questionar a grade 
curricular, levantando a velha argumen-
tação de que nos anos de sala de aula os 
alunos são obrigados a “apreender” ou, 
para ser mais exato, a decorar fórmulas 
e informações que, a rigor, não servirão 
para nada ao longo de suas vidas. Sugerir a 
reformulação do currículo não chega a ser 
um impropério, mas está muito longe de 
servir como explicação para o triste qua-
dro que se apresenta. Um país que não in-
centiva o hábito da leitura, que cobra caro 
pelos livros que edita e que, ano após ano, 
assiste ao despreparo gritante de sua ju-
ventude precisa de muito mais. Com a pa-
lavra, o governo e os especialistas. 

Editorial

Redação nota zero
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

 A amarga vida

- Limitada a uma cadeira de rodas 
desde que quebrou o fêmur em uma 
queda, Anita Ekberg teve que deixar sua 
casa depois de um incêndio provocado 
por ladrões. Além de alguns vizinhos e 
dos serviços sociais, a diva recebe pou-
cas visitas e passa o tempo escreven-
do suas memórias.Ao celebrar seus 80 
anos, em setembro, a atriz admitiu em 
uma entrevista que se sentia “um pou-
co sozinha”. “Os dias são infinitamente 
longos”, disse ao jornal “Il Corriere della 
Sera”

Foi dessa maneira que, três anos 
atrás, um informe do jornal “O Globo” 
me surpreendeu quando buscava a fi-
cha técnica de uma marcante coprodu-
ção franco-argentina: “Elsa & Fred”, de 
Marcos Carnevale, rodada em 2005. A 
fita mexera com a minha memória ci-
nematográfica. Fiz até uma provocação 
na coluna de 29 de dezembro de 2012: 
Elsa & Fred teria alguma coisa a ver 
com  “Ginger & Fred”, de Federico Felli-
ni?  (Giulietta Masina, mulher e musa do 
diretor, e Marcelo Mastroianni, alterego 
dele, interpretam no filme de Carnevale 
um casal que representa Ginger Rogers 
e Fred Astaire, monstros sagrados de 
memoráveis musicais do cinema norte
-americano).

Nem cabia a dúvida, posto que “Elsa 
& Fred” tem tudo a ver com Fellini. No 
enredo, Fred  é um octogenário aposen-
tado que leva a vida em Madri até des-
cobrir-se doente. Ele muda radicalmen-
te o seu modo de vida quando conhece 

Elsa, sua vizinha, também na faixa dos 
oitenta, e que  o convence a dividir com 
ela um velho sonho: reviver, em Roma, 
a célebre cena de  “A Doce Vida”, de Fel-
lini, em que Anita Ekberg se banha com 
Mastroianni na Fontana di Trevi, em 
Roma.

Com pouco tempo de vida, Elsa con-
segue resgatar o seu sonho em uma cena 
tão (ou mais) tocante do que a original. 
Até porque a personagem sustentou, por 
muitos anos, o ideal de parecer-se com 
Anita Ekberg, preservando da atriz sue-
ca um pôster na sala do seu apartamen-
to. Pôster que retrata a exuberância de 
Anita, na cena felliniana, em um esvoa-
çante vestido preto cujo decote salienta 
o seu busto monumental. A sequência 
que ilustra a concretização do sonho de 
Elsa é de uma beleza plástica (e interior) 
arrebatadora, valorizada por inserções 
de imagens do clássico de 1960.

Na época, passei a dica do  filme 
(que tem o subtítulo “Um Amor de Pai-
xão”) para Gonzaga Rodrigues e Ipojuca 
Pontes, e cuidei de adquirir o DVD via 
online. E aí, por infeliz coincidência, li 
no site do “Globo” a desconcertante in-
formação que começava assim: “A atriz 
sueca Anita Ekberg, ícone do cinema e 
que em setembro completou 80 anos, 
empobreceu a ponto de ter que pedir 
ajuda financeira à fundação do célebre 
cineasta italiano Federico Fellini.”

Agora, três anos depois, chega a no-
tícia da morte de Anita Ekberg. Que fi-
nal amargo de vida!

  Pôster que retrata a exuberância de Anita em um esvoaçante
vestido preto cujo decote salienta o seu busto monumental.”
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“Quem não lê não redige”, diz professor
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Os resultados do Enem, na prova de reda-
ção, pioram ano a ano. Na edição de 2014, 
divulgada esta semana, mais de 529 mil 
tiveram nota 0. Em 2012, o insucesso foi 
preocupante – 72 mil zeraram a prova – 
mas o número é sete vezes menor que a 
atual edição do exame. A coluna consultou 
o professor Chico Viana, um dos maiores 
especialistas do Brasil em ensino de Lín-
gua Portuguesa e redação, que durante 
seis anos elaborou provas de vestibulares e concursos, fazendo-lhe a seguinte pergunta: quais os 
fatores que contribuem para um nível tão elevado de insucesso? “Os fatores que concorrem para um 
insucesso desse tipo são o despreparo dos alunos e as falhas da escola. Lê-se pouco, e quem não lê 
não redige. Para completar, muitos professores limitam o ensino da língua à gramática pela gramática. 
É preciso estimular e mesmo cobrar a leitura, assim como abordar as questões gramaticais a partir do 
texto (e para o texto). A metodologia falha quando não cobra exercícios de releitura, que são os mais 
eficientes para o aluno aprimorar a escrita. Os alunos, de modo geral, redigem pouco. É preciso escrever 
pelo menos uma redação por semana, pois o segredo para o domínio redacional é treino”. 
Ler ou não ler, eis a questão. E a lição.

MENOS PLANEJAMENTO, MENOS FUTEBOL
A coluna enviou a seguinte pergunta para dois profissionais 
cujas atividades estão relacionadas ao futebol, a respeito 
do fracasso do Serrano e do Botafogo na Copinha, em São 
Paulo. ‘Por que a Paraíba não consegue resultados expres-
sivos na Copinha, pelo contrário, tem resultados vexatórios 
na história da competição?’
 
O professor da UFPB, Edônio Alves, que defendeu a tese de 
doutorado “A Esfera como metáfora: representações do 
futebol no campo da literatura”, em 2011, na UFRN, é taxativo: falta organização.” A explicação para 
o mal desempenho histórico dos clubes paraibanos na Copa São Paulo de Juniores é simples. Nossos 
clubes não têm nem nunca tiveram estrutura específica para trabalharem o futebol de base, o início 
de tudo no desenvolvimento e formação dos jogadores do futebol profissional. O futebol hoje em dia é 
negócio; faz parte da chamada indústria do lazer e da comunicação de massa e como tal necessita de 
pelo menos três elementos estratégicos a serem trabalhados: organização, planejamento e talento. O 
último até que temos, mas não temos os dois primeiros no âmbito dos nossos clubes profissionais. Fi-
camos lá trás em termos de resultado, justamente porque os dois primeiros itens são negligenciados”. 
Para o radialista Ronaldo Belarmino, coordenador de jornalismo esportivo da radio CBN João Pessoa, há 
descaso dos dirigentes: “Infelizmente, a realidade em relação à formação de base na Paraíba é outra. 
Não temos um foco na base, não temos competições arrojadas,  a incerteza nas indicações para a com-
petição também tem sido um problema, e o próprio descaso dos dirigentes, que não dão oportunidade 
aos jovens jogadores formados em casa”.

Será uma jogada de marketing ou é mes-
mo uma disposição repentina para voltar 
a brilhar nas quatro linhas?  Aos 38 anos, 
Ronaldo “Fenômeno” admitiu retornar 
aos campos de futebol, como jogador. 
A equipe é o Fort Lauderdale Strikes, da 
segunda divisão dos Estados Unidos, da 
qual o ex-atacante é dono de 10% das 
ações. “Se eu estiver me sentindo bem, 
por que não?” A última vez que ele atuou 
como profissional foi em 2011, pelo Co-
rinthians, já sem a forma física de outro-
ra. Agora, está bem mais pesado. 

O professor Iveraldo Pontes, ex-secretário de 
Educação da Paraíba, vai lançar amanhã, em 
João Pessoa, o livro “Contos que conto e outras 
histórias”, com ilustrações do artista visual Cló-
vis Júnior. No evento, será exibido o filme “O 
Andarilho”, dirigido por João de Lima e Marcus 
Vilar. Lançamento e exibição ocorrem na Sala de 
cinema Aruanda do CCTA, da Universidade Federal 
da Paraíba, às 19 horas. No blogspot do autor, é 
possível ler vários de seus minicontos.

CONTOS qUE CONTO
PESO-PESADO

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

(Em respeito aos leitores e aos entrevistados, a coluna republica o texto acima, que saiu com incorreções, na terça-feira) 

FOTOS: Reprodução



Remédio 3 em 1 para Aids começa 
a ser distribuído em todo o país

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2015 3

Novo tratamento deverá 
beneficiar 100 mil novos 
pacientes com a doença

Últimas

O Ministério da Saúde 
garantiu, a todos os estados 
brasileiros, o medicamento 
3 em 1 para o tratamento de 
pacientes com HIV e Aids. A 
previsão é de que a dose tripla 
combinada, composta pelos 
medicamentos Tenofovir (300 
mg), Lamivudina (300 mg) e 
efavirenz (600 mg) comece a 
chegar aos estados, responsá-
veis pela distribuição para os 
municípios, na próxima sema-
na. A combinação de medica-
mentos deverá beneficiar 100 
mil novos pacientes com HIV e 
Aids. O Ministério da Saúde in-
vestiu R$ 36 milhões na aquisi-
ção de 7,3 milhões de compri-
midos. O estoque é suficiente 
para atender os pacientes nos 
próximos doze meses.

O uso do medicamento 
3 em 1 está previsto no Pro-
tocolo Clínico de Tratamento 
de Adultos com HIV e Aids 
do Ministério da Saúde como 
tratamento inicial para os pa-
cientes soropositivos. Atual-
mente, os medicamentos são 
distribuídos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e con-
sumidos, separadamente. Os 
estados do Rio Grande do Sul 
e Amazonas, que possuem as 
maiores taxas de detecção do 
vírus, recebem, desde novem-

bro, a dose tripla combinada. 
Nesse período, cerca de 11 
mil pacientes foram benefi-
ciados nos dois estados.

Para o ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, a dose combi-
nada representa um avanço 
importante na melhoria do 
acesso ao tratamento de Aids 
no país. “A utilização de dose 
fixa combinada (3 em 1) irá 
permitir uma melhor adesão 
ao tratamento de pessoas que 
vivem com HIV e Aids. Além 
de ser de fácil ingestão, o novo 
medicamento tem como gran-
de vantagem a boa tolerância 
pelo paciente, já que significa 
a redução dos 3 medicamen-
tos para apenas 1 comprimi-
do ”, explicou o ministro.

Incorporações
em 2014, o Ministério da 

Saúde incorporou novas for-
mulações para os pacientes 
com Aids, como o Ritonavir 
100 mg, na apresentação ter-
moestável, que permite que 
o medicamento seja mantido 
em temperatura de até 30°C. 
A incorporação representou 
um importante avanço uma 
vez que o medicamento dis-
tribuído anteriormente no 
SUS necessitava de armazena-
mento em câmara fria. A apre-
sentação termoestável pro-
porciona maior comodidade 
aos pacientes, facilitando a 
logística de armazenamento, 
distribuição e dispensação.

O governador Ricar-
do Coutinho e a vice-go-
vernadora Lígia Feliciano 
acompanharam, ontem, 
o último ensaio dos alu-
nos do Programa de In-
clusão através da Música 
e das Artes (Prima), que 
vão representar a Paraí-
ba no Festival Internacio-
nal de Música de Santa 
Catarina (Femusc) neste 
mês. Os alunos viajam 
amanhã para a cidade 
de Jaraguá do Sul, onde 
vai acontecer o evento. 

A Paraíba terá a 3ª 
maior comitiva do país 
no Festival, com 28 jo-
vens músicos dos muni-
cípios de Cebedelo, João 
Pessoa, Santa Rita, Patos, 
Catolé do Rocha, Itapo-
ranga e Cajazeiras. Du-
rante 15 dias, eles terão 
aulas com nomes inter-
nacionais da música clás-
sica e se apresentarão à 
noite no Festival. Profes-
sores e alunos do proje-
to deram depoimentos 
sobre o que representa o 

Jovens do Prima vão a Stª Catarina
Inclusão pela MÚsIca

Os alunos viajarão amanhã para a cidade de Jaraguá do Sul

projeto Prima na vida deles, 
emocionando todos os pre-
sentes ao ensaio.

Os alunos realizaram 
apresentações individuais e 
da orquestra de cordas com 
peças da música clássica e 
também conversaram com 
Ricardo Coutinho, o secre-
tário de Cultura do Estado, 
Lau Siqueira, e o Coordena-
dor do Prima, Milton Dorne-
las, sobre a experiência de 
participar do projeto.  

Ricardo Coutinho des-
tacou que o Prima é a reali-
zação de um sonho, e que se 

sente realizado em ver que 
os jovens estão abrindo por-
tas em outras orquestras, na 
UFPB e em festivais. “Esse é 
um vigoroso projeto social 
de inclusão social através 
da música que vai viver esse 
grande momento no Festival 
de Música Clássica de Santa 
Catarina. É uma satisfação 
muito grande ver que os jo-
vens estão sendo incluídos 
na sociedade não apenas to-
cando um instrumento, mas 
viver em sociedade e encarar 
a vida com mais disciplina e 
seriedade”, declarou.     

FOTO: José Marques/Secom-PB

O juiz Glauber Bitencourt 
Soares da Costa, da 1ª Vara 
Criminal de Nilópolis, Baixada 
Fluminense, decretou ontem a 
prisão, para imediato cumpri-
mento, dos policiais militares 
Márcio José Watterlor Alves 
e Delviro Anderson Moreira 
Ferreira, envolvidos na morte 
da estudante Haissa Vargas 
Motta, em agosto do ano pas-
sado, em Nilópolis. Na decisão 
o juiz informou, que apesar 
dos PMs terem sido afastados 
pela corporação das funções 
de policiamento ostensivo, ele 
considerou a medida insufi-
ciente para assegurar a livre 
colheita de provas.

“Na espécie, somente a 
prisão cautelar é que pode-
rá afastar qualquer temor 
por parte das testemunhas 
arroladas pelo órgão acusa-
dor. Também por garantia 
da ordem pública a prisão 
preventiva se fez necessária, 
acautelando-se o meio so-
cial”, definiu o magistrado. 
Com a decisão, o juiz aceitou 
a denúncia apresentada pelo 
Ministério Público do esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ). 
“Defiro integralmente as dili-
gências requeridas pelo Mi-
nistério Público”, indicou.

Para Glauber Bitencourt 
Soares da Costa, as imagens 
do que ocorreu na madruga-
da de agosto de 2014 estar-
receram o país.

Decretada a prisão 
dos PMs envolvidos

Morte de joveM

O presidente italiano, 
Giorgio Napolitano, 89, demi-
tiu-se ontem, anunciou a Pre-
sidência da República italiana 
em breve comunicado.

Napolitano “assinou esta 
manhã a sua demissão do car-
go”, diz o comunicado, acres-
centando apenas que “a Se-
cretaria-Geral da Presidência 
vai ocupar-se de comunicar 
[o ato] oficialmente aos presi-
dentes do Senado, da Câmara 
dos Deputados e do Conselho 
de Ministros”. eleito em 2006 
e amplamente respeitado no 
país, Napolitano foi reeleito em 
2013, após falta de acordo po-

lítico em relação ao seu suces-
sor, mas nunca tinha escondido 
sua intenção de não cumprir o 
mandato até o fim, previsto 
para 2020, por causa da sua 
idade e do estado de saúde.

A carta de demissão foi 
enviada à presidente da Câ-
mara dos Deputados, Laura 
Boldrini, que é a responsável 
formal pela convocação da 
reunião de eleitores nos pró-
ximos 15 dias. A renúncia de 
Giorgio Napolitano era espe-
rada e, nas últimas, semanas a 
imprensa italiana tem noticia-
do prováveis sucessores, mas 
nenhum deles parece capaz de 
reunir o consenso necessário 
para garantir a eleição.

Giorgio Napolitano 
renuncia a Presidência 

ItálIa

Aeronautas 
decidem fazer 
paralisação a 
partir do dia 22

Os aeronautas, categoria 
que inclui comandantes, copi-
lotos e comissários de voo, de-
cidiram ontem em assembleia 
nacional fazer, a partir do dia 
22, paralisações diárias de to-
das as decolagens entre 6h e 
7h em todos os aeroportos do 
país. A medida é um protesto 
contra a proposta salarial ofe-
recida pelas empresas aéreas, 
classificada de “inaceitável” 
pelos trabalhadores.

“Inicialmente, a paralisa-
ção é de uma hora para trazer 
menos impacto para o públi-
co. A categoria está preocu-
pada, além de garantir seus 
direitos, em manter o atendi-
mento à sociedade”, disse, em 
nota, o presidente do Sindica-
to Nacional dos Aeronautas, 
Adriano Castanho.

De acordo com o sindica-
to, a paralisação será mantida 
por tempo indeterminado até 
que haja uma nova propos-
ta do Sindicato Nacional das 
empresas Aéreas (Snea). Os 
aeronautas reivindicam, en-
tre outras coisas, escalas de 
trabalho que gerenciem o 
risco de fadiga dos tripulan-
tes, limitação dos períodos de 
trabalho nas madrugadas e 
jornadas menos extensas.

A categoria decidiu ain-
da reduzir de 9% para 8,5% 
a reivindicação de reajuste 
salarial – a demanda inicial 
era por 11%.

Procurada, a Associação 
Brasileira das empresas Aé-
reas disse, por meio da as-
sessoria de imprensa, que o 
processo de negociação ainda 
não se encerrou, e que haverá 
nova rodada amanhã.

As Polícias Civis da 
Paraíba e do Rio Gran-
de do Norte, por meio 
das Delegacias de Cri-
mes contra o Patrimô-
nio (Roubos e Furtos), 
de João Pessoa e de 
Natal, realizaram na 
madrugada de ontem a 
Operação Vitrine, com 
o objetivo de desarti-
cular uma quadrilha 
especializada em ar-
rombamentos e furtos 
a estabelecimentos co-
merciais, inclusive joa-
lherias, e que agiam em 
João Pessoa e Natal. De 
acordo com a polícia, 
há registros da atuação 
da quadrilha em Recife. 

A operação, que 
contou com a participa-
ção de 50 policiais, en-
tre agentes, escrivães e 
delegados da Paraíba e 
do Rio Grande do Nor-
te, aconteceu na cida-
de de Campina Grande, 
onde foram cumpridos 
mandados de busca e 
apreensão, e uma pessoa 
foi presa em flagrante. 
Na quinta-feira (8), duas 
pessoas foram presas em 
João Pessoa acusadas de 
integrarem o grupo.

Ontem, ainda foram 
apreendidos roupas, reló-
gios, que a polícia suspei-
ta terem sido furtados, 
além de um revólver e vá-
rias munições. As buscas 
foram feitas em residên-
cias de luxo nos bairros 
de Castelo Branco, José 
Pinheiro, Nova Brasília, 
Três Irmãs e Santo Antô-
nio, em Campina Grande. 

No bairro do Santo 
Antônio, foi preso em 
flagrante Paulo Rober-
to Pereira dos Santos, 
de 35 anos. Com o acu-
sado, os policiais en-
contraram um revólver 
calibre 38, munições 
e relógios. De acordo 
com a delegada titular 
da Delegacia de Roubos 
e Furtos de João Pessoa, 
Roberta Neiva, as inves-
tigações são realizadas 
há mais de um ano. Ela 
destaca que os envol-
vidos não realizavam 
os furtos em Campina 
Grande, apenas mora-
vam na cidade em casas 
de luxo. “Os integran-
tes dessa rede crimino-
sa são especializados 
em cometer furtos qua-
lificados em estabeleci-
mentos comerciais, sem 
se importarem com a 
quantidade de pessoas, 
se existiam câmaras de 
vigilância. São audacio-
sos”, disse a delegada. 

A polícia tem ima-
gens dos crimes prati-
cados pela quadrilha 
tanto em Natal como 
em João Pessoa. “A 
partir dessas imagens, 
conseguimos identifi-
car dois homens envol-
vidos nos furtos. Com 
base nos depoimentos 
deles, entendemos que 
se tratava de uma qua-
drilha organizada que 
agia no Rio Grande do 
Norte e aqui na Paraíba 
e que residia em Cam-
pina Grande”, afirmou 
Roberta Neiva.

Presa quadrilha que 
furtava na PB e RN

operação vItrIne campinense pega o 
Murici-al no sábado

Na série de amistosos de prepa-
ração para o Estadual/2015 o Campi-
nense enfrentará o Murici-AL, sábado, 
às 19h, no Estádio Amigão. O último 
confronto da Raposa, antes da estreia 
no Paraibano - será diante do CSP no 
dia 1º de fevereiro, em seus domínios 
- ocorrerá no dia 25, contra o Santa 
Cruz-PE, no Estádio do Arruda, em Re-
cife-PE. Os jogos foram acertados pelo 
gerente de futebol Luciano Mancha. A 
novidade da equipe para encarar os 
alagoanos será a estreia do lateral-
direito Leyrielton, de 26 anos. A mais 
nova aquisição raposeira começou na 
base do Goiás, com passagens pelo 
Rio Claro-SP na temporada passada. 
O treinador Francisco Diá acredita que 
o confronto diante do Santa Cruz-PE 
será de fundamental importância 
para definir a equipe da estreia no 
Paraibano. “Vamos corrigir os erros 
para que possamos começar com o pé 
direito na disputa”, frisou Diá.

vara da Infância fará 
audiências em abril

Responsável por verificar a 
situação de crianças e adolescentes 
internos em instituições chamadas 
Casas de Acolhida Institucional, a 1ª 
Vara da Infância e Juventude está com 
o calendário pronto para este ano. As 
atividades da unidade judicial serão 
retomadas em fevereiro e, de acordo 
com o juiz titular da 1ª Vara, Adhailton 
Lacet, as audiências concentradas vol-
tam a ser realizadas em abril.

O magistrado explicou que uma 
das principais ações que a Vara pro-
move são as audiências concentradas, 
quando pais, responsáveis legais e os 
jovens são ouvidos pela Justiça para 
que se verifique a situação jurídica de 
cada um. As audiências concentradas 
serão realizadas em duas etapas: a pri-
meira em abril e a segunda em outubro. 
O juiz Adhailton Lacet informou que as 
audiências são feitas nas 10 Casas de 
Acolhida existentes em João Pessoa e 
busca verificar como os internos estão 
sendo tratados nessas instituições.

Da Agência Lusa

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil

Alguns jovens do 
programa Prima de Ca-
bedelo estão ingressan-
do na Orquestra Jovem 
da Paraíba e em cursos 
de extensão de Música 
da UFPB. “Essa é uma 
experiência exitosa na 
qual quem participa do 
programa melhora o 
rendimento educacional, 
interpessoal e disciplinar. 
Em todas as orquestras, 
vemos que a paixão e 
dedicação à música vão 
abrindo caminhos, como 
na Orquestra Sinfônica 
Jovem e no curso de Mú-
sica da UFPB”, comple-
tou o governador. 

A vice-governado-
ra Lígia Feliciano disse 
que ficou emocionada 
em ver jovens tão en-
volvidos com a música. 
“O Prima está transfor-
mando a vida das crian-
ças e jovens que, além 
de melhorarem na es-
cola, ainda estão aju-
dando a divulgar a nos-
sa cultura”, pontuou.
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A primeira edição da temporada 2015 do Projeto Pôr do Sol Literário 
acontece hoje e presta homenagem póstuma a Luiz Augusto Crispim

Poesia em ação
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

A XIII edição - que também é a 
primeira da temporada 2015 
- do Pôr do Sol Literário acon-
tece hoje, a partir das 17h30, 
nos jardins da Academia Pa-
raibana de Letras (APL), lo-
calizada em João Pessoa. Pro-
movido pelo grupo Sol das 

Letras, com apoio cultural da Livraria do Luiz, 
o sarau retoma suas atividades com uma no-
vidade. Ou seja, na ocasião, além do debate 
sobre as obras dos poetas Ed Porto e Bruno 
Gaudêncio, bem como da participação do 
professor Jocelino Tomaz de Lima, que vai fa-
lar a respeito das atividades em benefício da 
leitura desenvolvidas pelo Grupo Atitude na 
cidade de Caiçara, será prestada homenagem 
póstuma ao saudoso jornalista, advogado e 
escritor Luiz Augusto Crispim (1945 - 2008). 

“A partir de agora, vamos sempre homen-
gear um autor e o primeiro escolhido foi Luiz 
Augusto Crispim”, disse para o jornal A União 
o poeta Juca Pontes, um dos fundadores do 
grupo Sol das Letras. Nesse sentido, ele ante-
cipou que, durante o sarau de hoje, na sede da 
APL - localizada na Rua Duque de Caxias, nº 25, 
no centro da cidade -, os filhos de Crispim, Luiz 
Augusto e Tereza, lerão, respectivamente, um 
poema e uma crônica escritas pelo pai, ainda 
a serem escolhidos. Além disso, a professora 
e escritora Ângela Bezerra de Castro vai falar 
a respeito da obra do saudoso jornalista, que 
será homenageado por meio da entrega de um 
troféu aos seus familiares. 

As demais atividades da programação do 
sarau incluem as apresentações de dois livros. 
Um, intitulado Tex-Mix, de Ed Porto, pelo pro-
fessor Amador Ribeiro Neto; o outro, Acaso 
Caos, de Bruno Gaudêncio, pelo escritor João 
Matias de Oliveira Neto. Na sequência, será 
aberto o debate com os participantes e o pro-
fessor Jocelino Tomaz de Lima discorrerá a 
respeito das atividades em benefício da leitura 
desenvolvidas pelo Grupo Atitude na cidade 
de Caiçara. E, depois, a leitura de trechos das 
obras do escritor Luiz Augusto Crispim. O sa-

Foto: Arquivo Jornal A União

Grupo da Paraíba premiado pelo Minc por incentivar a leitura
Quantia de R$ 25 mil. Esse foi o valor 

recebido pelo professor paraibano Joce-
lino Tomaz de Lima por ter vencido, na 
categoria “Promotor de Leitura (pessoa 
física)”, o Prêmio Vivaleitura 2014 com a 
experiência - como responsável pelo Grupo 
Atitude - que desenvolve, há nove anos, de 
incentivar a leitura entre docentes e pro-
mover diversas atividades , a exemplo da 
formação de três bibliotecas - inclusive um 
espaço de leitura aberto em parceria com 
uma lanchonete, denominado de Lancho-
teca -  criação do Projeto Natal Literário e 
do programa de rádio Atitude na cidade de 
Caiçara, localizada no Agreste do Esta-
do. “O resultado me surpreendeu muito, 
pois tive pouco tempo para me inscrever, 
além de ser um trabalho realizado em uma 
cidade do interior. É um reconhecimento”, 
confessou ele para o jornal A União. 

A premiação foi entregue a Jocelino 
Tomaz pelos ministérios da Cultura (MinC) 
e da Educação (MEC) e a Organização dos 
Estados Ibero-americanos para a Educa-

O escritor e jornalista homenageado foi presidente da Academia Paraibana de Letras (APL) e diretor geral do jornal A União

rau literário ainda terá performance de grupos 
teatrais sobre livros de escritores paraibanos, 
bem como coquetel aos presentes.

“Para mim é uma honra poder participar 
do Pôr do Sol Literário. Será uma oportunida-
de para que eu possa falar sobre as atividades 
que o Grupo Atitude vem desenvolvendo prin-
cipalmente pelo incentivo à leitura em Caiça-
ra”, confessou para A União o professor Joceli-
no Tomaz de Lima.  

Fundado para estimular a produção, cria-

ção, divulgação e debate sobre a literatura 
paraibana, além de propor outras iniciativas 
- a exemplo da I Festa Literária do Extremo 
Oriental (Flor) - o grupo Sol das Letras dina-
miza ainda mais as atividades do Pôr do Sol 
Literário com a iniciativa de homenagear au-
tores paraibanos. Nesse sentido, quem abre a 
galeria - em cunho de tributo póstumo - é o 
saudoso Luiz Augusto da Franca Crispim, inte-
lectual  e cronista que nasceu em João Pessoa, 
foi diretor geral do jornal A União, presidente 

da Academia Paraibana de Letras e, além de 
advogado e jornalista (vencedor do Prêmio 
Esso, exerceu diversos cargos públicos, como 
os de sub-secretário de Cultura da Paraíba; 
secretário de Comunicação do Estado e presi-
dente da Fundação Espaço Cultural da Paraí-
ba. Ele, que lutava contra o câncer na próstata, 
faleceu em 6 de dezembro de 2008, aos 62 
anos de idade, no Hospital da Unimed, na ca-
pital, onde estava internado após apresentar 
quadro de insuficiência respiratória. 

ção, a Ciência e a Cultura (OEI) em soleni-
dade realizada em Brasília (DF), no dia 16 
de dezembro. Ele antecipou que pretende 
investir o dinheiro na estrutura do Grupo 
Atitude, a exemplo da ampliação do acer-
vo de títulos, manutenção das três biblio-
tecas comunitárias e em eventos, como o 
de 10 anos que o trabalho - desenvolvido 
com apoio de 50 voluntários - completará 
em 2015. 

O valor de R$ 25 mil foi concedido 
nesta 7a edição do Prêmio Vivaleitura 2014 
a quatro experiências na área de leitura 
desenvolvidas nas seguintes categorias: 
“Bibliotecas Públicas, Privadas e Comunitá-
rias”; “Escolas Públicas e Privadas”;  “Prá-
ticas continuadas de leitura em contextos 
e espaços diversos desenvolvidos pela 
sociedade” e  “Promotor de Leitura (pes-
soa física)”. O objetivo da premiação - que 
recebeu 998 inscrições de todo o Brasil - é 
estimular e fomentar a leitura, destacar 
as práticas na educação e reconhecê-las 
quando são boas. 

Foto: Divulgação

Participantes do Projeto “Lanchoteca Atitude”, que acontece em Caiçara
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No Sertão baiano, diante de toda a população 
do povoado de Flamengo, a mãe do professor Fer-
reirinha foi bem explícita: “Desde que ele nasceu 
sempre foi um chorão.”

Mas agora havia uma razão especial para isso. 
O mestre da Educação Física, especializado em 
atletismo, foi escolhido por Luciano Huck, da Rede 
Globo, para ganhar um presente inimaginável: a 
reforma e ampliação da Escola de Atletismo Fla-
mengo, numa comunidade bem pobre. Era o qua-
dro “Um por todos, todos por um”, que deixou todo 
mundo comovido, inclusive o próprio apresenta-
dor. Pela primeira vez, viu-se escorrer uma lágri-
ma teimosa, em seu rosto, diante de tanta emoção 
vivida.

Ferreirinha é a figura típica de um idealista 
do interior. Deu todo o seu tempo à criação da EAF, 
hoje uma realidade na região. São da sua filha as 
palavras comovidas: “O meu pai é o meu herói.” 
Deixou de dar aulas em três escolas do interior 
para se dedicar full-time ao seu sonho. Ao reco-
nhecer a beleza do seu idealismo, a produção do 
programa “Caldeirão do Huck” entrou em cena e, 
contando com a ajuda do mutirão da própria co-
munidade, transformou a antiga sede num local 
confortável, com todos os recursos para formar 
campeões de atletismo, como está acontecendo nos 
Jogos Escolares. Várias medalhas já estão ornamen-
tando o peito da garotada, em diversas modalida-
des atléticas.

Enquanto isso, Ferreirinha dá curso ao seu 
sonho. “Sempre sonhei com isso”, mas é claro que 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Toques do 
dia a dia

Sob um crepúsculo de Primavera, com 
brisas e reflexos encantadores de um céu de 
nuvens teimosas e revoltas, os passeios à bei-
ra-mar, desta tarde, tiveram um sabor especial. 
Mesmo sendo o tal “Dia de Finados”, tudo lem-
brava que não há dia de mortos, porque a mor-
te não existe. Muito menos, de Finados, pois 
nada tem fim, nada se perde, tudo se transfor-
ma. Afinal, como dizia Kardec: “Nascer, morrer, 
renascer ainda, e progredir sempre - Tal é a 
Lei!”.

* * *
Poucos fenômenos da natureza são tão 

belos e possuidores de força tão significativa 
como as ondas do mar. É um espetáculo dinâ-
mico, mutante, de formas tão efêmeras como 
a própria vida. Há lições profundas, sob uma 
voz que é simultaneamente eterna e fugaz. 
Nada é tão acolhedor aos ouvidos e promove 
um conforto íntimo, e ao mesmo tempo trans-
cendental, como escutar o marulho. Pena que 
muitos não param, nem se atêm diante de sua 
magnitude, nem se calam diante de sua voz. A 
voz de Deus.

* * *
A Lua, que soube inspirar tanta música e 

poema, ainda continua despertando emoção. 
Incansável é teu ritmo, infalível tua vinda. 
Para sempre irás tocar lá no fundo o coração. 
Dos que sabem te olhar, nesse mar assim tão 
linda... No dia seguinte, já diminuída na for-
ma, mas não na beleza, ela subia minguante, 
igualmente deslumbrante. Aparentemente 
solitária, sem saber que era tão admirada, e 
de tão longe, refletia os afagos luminosos que 
seu companheiro de órbita, lhe enviava lá do 
outro lado, do mundo que girava. Afagos esses 
que desceram até nós, sob o véu da ternura de 
quem para si olhava.

E depois do grandioso espetáculo lunar, 
na noite de ontem, no qual, feita uma cascata 
de luz, a Lua beijava o rosto do belo Atlântico 
com seu rastro de prata, eis que o Sol desponta 
fulgurantemente belo, trazendo-nos um novo 
dia, saudado pelos bem-te-vis desde cedo, e 
jorrando toda a sua energia sobre o mar, esse 
magnífico espelho do Criador de todas as coi-
sas. Bom dia, amigos!

* * *
Quem assistiu ao seriado “The Jetsons”, 

produzido nos anos 60, imaginou que a vida 
no terceiro milênio seria caracterizada por 
robôs domésticos, veículos voadores, via-
gens interplanetárias e outras engenhocas 
que caracterizavam, na época, o mundo do 
futuro.

Hoje vemos que o que avançou espeta-
cularmente foi o mundo digital, dando-nos a 
incrível oportunidade de assistir, ao vivo, on 
line, em alta definição de áudio e vídeo, como 
há poucos dias, na TV da sala, a um concerto 
com a Nona Sinfonia de Beethoven, na capital 
da Alemanha, Berlim, em homenagem ao 25º 
aniversário da queda da Cortina de Ferro, regi-
do pelo maestro Simon Rattle, com a Berliner 
Philharmoniker. Para isso, basta comprar os 
ingressos pelo site, ou assinar o “Digital Con-
cert Hall”, pagando anualmente, e tendo direito 
a toda a programação, ao vivo e arquivada. 
Bendita tecnologia.

Ao final, imaginávamos como o espírito de 
Beethoven deve ter ficado satisfeito em ver sua 
obra, que sugere a irmandade entre os homens 
e a alegria de viver, sendo usada para uma data 
tão pertinente ao seu significado.

Germano 
RomeroO choro do Ferrerinha

“Os deuses não são imor-
tais. Prova disso é o falecimento 
recente de Anita Ekberg, deusa 
principal de “A doce vida”, aos 11 
de janeiro do corrente ano. Seu 
velório teve início ontem. Anita 
Ekberg não precisou da morte 
para morrer. Dizem que o segun-
do marido deixou-a falida, deto-
nando grande parte da riqueza 
de Anita, acumulada em dezenas 
de filmes. Miss Suécia em 1950, 
a bela mulher era 
também uma gran-
de atriz, haja vista 
que foi dirigida por 
grandes cineastas 
de seu tempo, como 
Federico Fellini e 
King Vidor. 

A sueca dispu-
tou o título de Miss 
Universo, quando 
foi ser descoberta 
por Howard Hughes 
e John Wayne. Mas 
dispensou o convite 
de Hughes para o cinema, pois o 
produtor queria que ela mudas-
se de nome. Muito jovem, mas 
de forte personalidade, Anita 
recusou a proposta do famo-
so milionário e caminhou seu 
caminho para a glória, que veio 
com “A doce vida”. Uma produção 
econômica, em preto e branco, 
com o cenário gratuito de Roma, 
em que o maior custo foi o cachê 
dos atores, ainda não consagra-
dos.

Fellini a dirigiu em “A doce 
vida” (1960) e “Boccacio ‘70”, fil-
me de quatro episódios que con-
tou também com a regência de 
De Sica, Monicelli e Visconti, e, no 

elenco, Romy Schneider e Sophia 
Loren. Tal era o cacife de Anita, 
que substituiu Marilyn Monroe 
numa turnê com Bob Hope, nos 
Estados Unidos, no início da 
carreira. Ela voltaria a ser diri-
gida por Fellini em “Entrevista” 
(1987), filme autobiográfico.

Os filmes com Fellini foram 
suficientes para dar à Ekberg 
um lugar de destaque na histó-
ria do cinema, onde ela atuou 

até no western 
“Os 4 do Texas”, 
dirigido pelo 
consagrado Ro-
bert Aldrich, na 
companhia de 
Ursula Andress, 
Dean Martin, 
Frank Sinatra e 
Charles Bron-
son. Ainda no 
início da car-
reira, Anita foi 
dirigida por 
King Vidor na 

superprodução “Guerra e paz” 
(1956), filme extraído do roman-
ce de Tolstoi, onde teve um papel 
secundário ao lado de Audrey 
Hepburn, Henry Fonda e Mel 
Ferrer.

A Suécia deu ao mundo 
grandes nomes do cinema. Além 
da Ekberg, brilharam também 
os talentos de Ingrid Bergman e 
Ingmar Bergman. Seriam paren-
tes? É mais fácil ser de que não. 
Ingrid ganhou três óscares. Saíra 
do anonimato em Casablanca, fil-
me em que todos eram anônimos 
e que projetou aos que dele par-
ticiparam. Já Ingmar Bergman foi 
um dos maiores diretores do seu 

tempo, inesgotável diretor de “A 
fonte da donzela”. Teve, na mor-
te, a companhia de Michelangelo 
Antonioni, que faleceu na mesma 
data – 30 de julho de 2007. Os 
deuses também morrem, às vezes 
em dueto.

A estrela de “A doce vida” 
viveu seus últimos anos em 
Genzano, vila da pequena cida-
de de Montegiove, Itália, lugar 
que ela escolheu para seu ocaso, 
onde morreu aos 83. Seu belo 
corpo sofreu a pena da obesida-
de, quando ela chegou a pesar 
mais de 100 quilos. Uma queda 
fraturou sua perna, o que lhe 
condenou à cadeira de rodas. Em 
tal situação Anita não podia mais 
exercer a atividade de faxineira, 
sua última profissão. Bastaria 
a velhice, mas os deuses, com 
inveja da rival, carregaram na 
pena, e condenaram a musa à 
pobreza, ao tempo, à imobilidade 
e à solidão.

A mulher que tinha os ho-
mens a seus pés não teve filhos, 
apesar de dois casamentos e um 
caso com o principal acionista da 
Fiat, Umberto Agnelli. Bem nasci-
da, filha de um médico, a estrela 
sueca era a sexta de oito irmãos. 
Mas optou por viver na Itália, que 
lhe deu a glória de ser a musa 
de Fellini. Ela dizia que não foi 
Fellini que lhe fez famosa, mas 
ela que lhe deu fama e glória com 
“A doce vida”. A Itália e o Medi-
terrâneo sempre tiveram muitos 
deuses; eles não suportaram o 
brilho da estrela do Norte. 

(Sitônio escreve terças, quin-
tas e sábados)

A doce vida (II)

FAROLITO

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

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Artigo

não sabia como materializar a coisa. Recebia a re-
clamação dos filhos (“Ele não tem tempo para nós”) 
e seguia na sua faina, acompanhando a filha mais 
velha nos treinos de corrida e os filhos dos outros, 
nas várias modalidades oferecidas. Um homem 
assim, pode-se bem imaginar, tinha mesmo que 
chorar, embalado pelas cores do C.R. Flamengo, o 
mais querido do Brasil.

No programa de TV, em meio de tantos porme-
nores, não apareceu a explicação para o nome do 
povoado. Teria sido dado por algum torcedor faná-
tico do clube rubro-negro? É bem provável, enquan-
to a nossa atenção se voltava para a perfuração do 
poço que trouxe água para a escola. Foi um jato 
forte, alto, puxando agua do lençol freático para a 
superfície – e dando mais essa benfeitoria aos hoje 
quase 200 atletas assistidos pela EAF.

Quando da inauguração das melhorias, uma 
frase chamou nossa atenção, inscrita na parede de 
uma das salas: “A diferença entre o possível e o im-
possível está na determinação de um homem.”

Não se esclarece de quem é a autoria, mas ficou 
claro que ela visava homenagear aquele homem 
simples, determinado, que bem representa o pensa-
mento do escritor Euclides da Cunha: “O nordestino 
é sobretudo um forte.” Para bem longe ficou a ideia 
do conformismo diante da miséria e vem a garantia 
de que será preciso trabalhar muito, com o apoio 
de todos, para que a ação transformadora da esco-
la cumpra com êxito a sua missão. Ferreirinha é, 
sem dúvida, um belo exemplo, no qual vale a pena 
investir.

Ela dizia que 
não foi Fellini 
que lhe fez 
famosa, mas 
ela que lhe 
deu fama 
e glória
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Cinema

Presente e futuro do jornalismo

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Operação Big Hero 

Cena da produção “Deixem Diana em Paz”, de Júlio Cavani será exibido no festival

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 (James Cromwell) a matriculá-lo. 
Entretanto, as coisas não saem como ele imaginava e Hiro, depri-
mido, encontra auxílio inesperado através do robô inflável Baymax 
(voz Scott Adsit), criado pelo irmão.

ZE MEIOTA

Humor 

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

SERVIÇO  

Dois assuntos aparentemente sem conexão entre si, foram 
tratados pelos jornais de ontem, criam a oportunidade para uma 
reflexão sobre os grandes desafios das empresas de comunicação 
neste início de século – e o futuro do jornalismo. Numa delas, afir-
ma-se que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pretende elevar a 
taxação do imposto de renda para prestadores de serviços que re-
cebem como pessoas jurídicas. Na outra, os jornais traçam o perfil 
da pesquisadora e professora Ivana Bentes, nomeada secretária de 
Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura.

Aparentemente, os dois temas não têm nada em comum. No 
entanto, eles tocam num ponto sensível: a crescente dificuldade da 
mídia tradicional em manter redações amplas e diversificadas o 
suficiente para assegurar alguma qualidade ao produto jornalístico 
e a necessidade de um novo modelo de negócio para o jornalismo. 
Essa questão está relacionada diretamente à intenção anunciada 
pelo ministro da Fazenda, porque em muitas empresas a solução 
para baixar o custo tem sido substituir as relações trabalhistas por 
contratos de prestação de serviços sem vínculo empregatício.

A coerção de jornalistas a se tornarem “microempresários” 
produziu uma geração de profissionais em situação vulnerável: 
muitos jornalistas altamente qualificados e com grande expe-
riência estão desempregados, coagidos a barganhar trabalhos 
eventuais a preços vis, e sem as reservas garantidas pela legislação 
que protege o trabalhador formal. Em razão dessa estratégia das 
empresas, aumentou o número de ações trabalhistas no setor de 
comunicação, cujo julgamento os empregadores costumam prote-
lar por muitos anos.

Se ocorrer a taxação maior do imposto de renda sobre pres-
tadores de serviços que atuam sem carteira assinada, o custo de 
manutenção de algumas redações pode subir exponencialmente. 
Como nem todos os profissionais poderão absorver uma alíquota 
de 27,5% em vez dos atuais 4% ou 4,5% sobre seus rendimentos, 
essa despesa terá que ser compartilhada com os contratantes, o 
que certamente irá produzir conflitos.

Coletivos de comunicação
Por outro lado, a nomeação de Ivana Bentes pode levar a 

uma extensão dos pontos de cultura para a atividade jornalística, 
com potencial para produzir uma grande mudança no ambiente 
midiático.

Organizados a partir do Programa Cultura Viva, criado em 
2004 pelo então ministro Gilberto Gil, os pontos de cultura, funcio-
nando como coletivos financiados pelo poder público por meio de 
editais simples, se tornaram conhecidos por atuarem como catali-
sadores das manifestações que paralisaram as grandes cidades do 
país em 2013.

O Programa Cultura Viva, que foi negligenciado no primeiro 
mandato da presidente Dilma Rousseff, tem a ver com as discussões 
sobre o futuro do jornalismo. Uma perspectiva do que pode vir a 
acontecer pode ser avaliada pelo exame da atividade dos coletivos 
chamados de Mídia Ninja, que a partir de junho de 2013 passaram 
a acompanhar as passeatas de protesto, oferecendo uma cobertura 
direta e sem edições dos acontecimentos. Foram as imagens produ-
zidas por esses jornalistas que permitiram expor a violência policial 
e, por tabela, revelar a contaminação das manifestações por adeptos 
do vandalismo, conhecidos como “black blocs”.

A nomeação de Ivana Bentes reconduz ao Ministério da Cultura 
a política de valorização dos coletivos produtores de iniciativas cul-
turais. Graças aos editais, surgiram em locais distantes dos grandes 
centros, durante a década passada, milhares de iniciativas que têm 
ajudado a recuperar certas práticas tradicionais, como o cateretê no 
interior paulista, e estimular festivais de música, e ações culturais 
inovadoras, como projetos de videoarte, grafiti e animação.

Um programa com as mesmas características poderá finan-
ciar coletivos no campo do jornalismo, inicialmente associados 
aos coletivos de cultura, como foi na origem da Mídia Ninja, com 
potencial para se conectar a movimentos comunitários e funcio-
nar como divulgadores de reivindicações locais ou regionais. A 
relação desses coletivos com o jornalismo ativista foi abordada por 
pesquisadores, como no ensaio “Jornalismo Século XXI – o modelo 
#MídiaNinja”, da jornalista Elizabeth Lorenzotti.

Ao tratar dos dois assuntos de forma burocrática, a imprensa 
certamente não viu essas possibilidades. A taxação do trabalho 
em relação precária será um problema para a mídia tradicional. 
Os coletivos de comunicação podem ser uma esperança para o 
jornalismo.

FOTOS: Divulgação

Mostra competitiva de curtas, que acontece 
em Recife, tem prazo de inscrições até hoje

Aventura mostra garoto prodígio criador de um robô

Observatório da Imprensa

Estão abertas as inscri-
ções para a Mostra Compe-
titiva de Curtas com Audio-
descrição do VerOuvindo, 
o II Festival de Filmes com 
Audiodescrição do Recife. 
Será possível inscrever-se 
até hoje e concorrer a cinco 
premiações: Melhor Rotei-
ro de Audiodescrição (1º, 
2º e 3º lugares); Melhor 
Locução; e Melhor Audio-
descrição pelo Júri Popu-
lar. Os interessados podem 
acessar o regulamento no 
site: www.festivalverou-
vindo.wordpress.com.

Os filmes inscritos para 
a mostra devem ter duração 
máxima de até 20 minutos 
(curtas-metragens) e de-
vem ser enviados no for-
mato MP4 ou H264, pelo 
Wetransfer ou Dropbox, 
para o verouvindo@gmail.
com, sendo anexado ao en-
vio carta de anuência do 
diretor do filme. São acei-
tas as inscrições de até dois 
filmes por audiodescritor.

O VerOuvindo é um 
projeto que visa aproxi-
mar as pessoas com defi-
ciência visual ou auditiva 

Lucas Duarte
Especial para A União

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 Guima-
rães) tem 40 anos e trabalha como secre-
tária 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 namo-
rado 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:  14h30, 16h45, 19h e 20h30Manaíra 3:  
13h30, 15h45, 18h e 20h30 CinEspaço 1: 
14h, 16h,  18h, 20h e 22h 

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. Manaíra8 
13h, 16h, 18h45  CinEspaço 4: 14h, 16h 
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 Testamen-
to. O filme narra a vida do profeta Moisés 
(Christian Bale), nascido entre os hebreus 
na época em que o faraó ordenava que to-
dos os homens hebreus fossem afogados. 
Moisés é resgatado pela irmã do faraó e 
criado na família real. Quando se torna adul-
to, 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 6   22h15 Manaíra7 17h 
e 20h15 . CinEspaço 3: 21h10. 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 1: 12h45, 17h15  e 21h45:  CinEs-
paço 2: 17h50. Tambiá 2: 14h50, 16h50, 
18h50 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. Manaíra 
1: 15h e 19h15. Manaíra8: 21h15. CinEspaço 
2: 13h50, 15h50, 19h40 e 21h40.

OS PINGUIS DE MADAGASCAR (EUA, 2014). 
Gênero: animação, comédia. Duração: 91 
min. Classificação: Livre. Direção:  Simon 
J. Smith, Eric Darnell. Com Tom McGrath, 
Chris Miller (LX), Christopher Knights. Vin-
dos da franquia de animação Madagascar, 
Capitão, Kowalski, Rico e Recruta, a elite do 
pinguins espiões, são capturados em uma 
missão que tinha como objetivo presentear 
o integrante mais novo da tropa (Recruta) 
em seu aniversário. Eles caem nas garras 
do temido Dr. Otavius Brine, que se sentiu 
prejudicado pelo quarteto em um passado 
remoto. Agora, eles vão ter que impedir o 
maléfico plano do vilão de se vingar dos 
pinguins do mundo todo e, para isso, terão 

que juntar forças com uma especializada 
agência de espiões, a Vento do Norte, li-
derada pelo Agente Secreto. Enquanto isso, 
Recruta tenta provar seu valor como agente 
especial do time de pinguins. Manaíra 5: 
14h, 16h15, 18h30 e 21h Manaíra6: 13h15, 
15h30, 17h45 e 20h Manaíra7: 12h30 e 
14h45 CinEspaço 3:  13h50, 15h40, 17h30 
e 19h20.

INVENCÍVEL (EUA, 2014). Gênero: guerra, 
biografia. Duração: 137 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Angelina Jolie Com  
Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett 
Hedlund O drama retrata a história real do 
atleta olímpico Louis Zamperini, que sofre 
um acidente de avião, e cai em pleno mar. 
Ele luta durante 47 dias para reencontrar 
a terra firme, e quando consegue, é captu-
rado pelos japoneses durante a Segunda 
Guerra Mundial.Manaíra 4: 13h45, 16h30,  
19h30 e  22h30

O CASAMENTO DE GORETE (BRA, 2014). 
Gênero: comédia. Duração: 93 min. Clas-
sificação: 12 anos. Direção: Paulo Vespúcio 
Garcia Com Rodrigo Sant’anna, Tadeu Mello, 
Ataíde Arcoverde Um garoto é rejeitado 
pelo pai por ser homossexual, sendo 
obrigado a abandonar a família e deixar 
um colega por quem está apaixonado. 
Décadas mais tarde, ele assume a iden-
tidade da extrovertida Gorete (Rodrigo 
Sant’Anna), dona de um famoso programa 
de rádio na cidade de Pau Torto. Quando 
descobre que o pai está prestes a morrer, 
ela retorna à casa da família e descobre 
que, para receber a herança, é obrigada 
a se casar. Começa uma grande disputa 
para saber quem será o marido de Gorete. 
Cinespaço4: 18h,20h e 22h

do cinema por meio da 
audiodescrição (técnica 
de tradução de imagens) 
e da Libras (Língua bra-
sileira de sinais). Outra 
pretensão é incentivar o 
diálogo sobre a inclusão 
da acessibilidade comuni-
cacional nos produtos au-
diovisuais.

Filmes serão exibidos
Os curtas-metragens 

‘Olhar Surdo’ de Cláudia 

Moraes e ‘Deixem Diana’ 
em Paz de Júlio Cavani e 
o longa ‘Uma passagem 
para Mário’ de Eric Lau-
rence fazem parte da se-
leção de filmes que serão 
exibidos com acessibilida-
de para as pessoas cegas 
ou surdas durante o Ve-
rOuvindo 2015. Além da 
Mostra Competitiva e da 
exibição de filmes, haverá 
debates com alguns dire-
tores e audiodescritores 

envolvidos no festival que 
será realizado em abril. 
De acordo com áudio des-
critora e proponente do 
projeto incentivado pelo 
Funcultura, Liliana Tava-
res a segunda edição do 
VerOuvindo terá ampla 
acessibilidade. “Além da 
audiodescrição teremos 
Libras (Língua brasileira 
de sinais), vamos abrir as 
portas do cinema para to-
dos”, afirma.
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O Centro Estadual de Arte está com 
matrículas abertas para novos alunos 

Usina da Música apresenta hoje o som de Sandra Lemos e 
do grupo Caburé Carimbó Clube no Café Usina, na capital

Estão abertas desde o dia 13 deste 
mês, as inscrições para o período letivo do 
Centro Estadual de Arte do Estado (Cearte) 
2015.1; onde em sua matriz curricular a Escola 
oferta novos cursos FIC- Formação Inicial e 
Continuada nas seguintes áreas de atuação: 
Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Literatura, 
Música e Teatro.  A matrícula é presencial, 
para efetuá-la basta ir ao centro portando 
algum documento de identidade com foto, 
duas fotos 3X4 e comprovante de residên-
cia atualizado. As aulas iniciam no dia 23 de 
fevereiro.

Em Artes Visuais estão disponibilizados 
os cursos de Cerâmica;  Máscaras em Cerâ-
mica; Desenho Artístico; Desenho; Desenho 
e Pintura;  Desenho em Moda; Fotografia; 
Grafite em Espaços Urbanos; Gravura; Foto-
grafia Artesanal: Foto na Lata; Introdução 
à História das Artes Visuais na Paraíba: O 
Barroco; Papel Artesanal;  Pintura Acrílica So-
bre Tela; e Xilogravura. Na área da Dança são 
ofertados os seguintes cursos: Balé Clássi-
co Iniciante; Dança Clássica; Dança Clássica 
Infantil; Dança Clássica Avançada; Dança 
Contemporânea; Dança Moderna; Dança de 
Salão; Danças Urbanas/Dança de Rua; Dança 
do Ventre; e Sensibilização e Consciência 
Corporal Como Prática Criativa.

Os cursos de Teatro são: Arte para 
Crianças; Dança-Teatro: relendo os Fol-
guedos Populares; Figurino Teatral; Teatro 
e Processo Criativo; Teatro de Bonecos; 
Teatro para Crianças;  Processos Criativos 
do Ator; e Teatro Performático. Na parte da 
Literatura estão disponibilizados os cursos: 
Como Escrever Para Teatro; Contação de 
História e História da Literatura. No campo 
da música temos os cursos de Canto Lírico; 

Para ouvir e dançar
André Luiz Maia
Especial para A União

Trabalhos realizados pelos alunos da entidade estão em cartaz numa exposição que reúne toda a produção de 2014

A banda apresenta em seu show um verdadeiro mix de ritmos brasileiros, a exemplo  de carimbó, embolada e guitarrada 

O Projeto Usina da Música conti-
nua hoje com as apresentações 
da cantora Sandra Lemos e da 
banda Caburé Carimbó Clube. 
O show de Sandra é gratuito e 
acontece no Café da Usina, a 
partir das 19h. Já o grupo parai-
bano que toca ritmos paraen-

ses se apresenta na Sala Vladimir Carvalho, a 
partir das 21h, com ingressos a R$ 20 (intei-
ra) e R$ 10 (meia). 

Sandra começou a carreira musical em 
2001, cantando em bares e restaurantes da 
capital, além de participar de programas lo-
cais e nacionais, como o reality show “Pop 
Star”, em 2002. 

Trabalhou como backing vocal do sanfo-
neiro Pinto do Acordeon e foi cantora da ban-
da-baile Canto Novo por sete anos. Cantora e 
pianista, suas principais inspirações são Dia-
na Krall, Ivan Lins, Ray Charles, Leila Pinheiro 
e Elis Regina.

Já a Caburé traz uma seleção de ritmos 
paraenses, como o carimbó, a embolada e a 
guitarrada, interpretando canções de artistas 
clássicos como Pinduca e Dona Onete, além 
da nova geração, como Felipe Cordeiro. 

Formada por Tiago Moura (voz), Rudá 
Barreto e Marcelo Vilar (guitarras), George 
Glauber (bateria), Matheus Andrade (baixo), 
Pedro Freire (percussão) e Uaná Barreto (te-
clado), a ideia surgiu após as pesquisas musi-
cais e o interesse pela música do Pará.

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

Canto Popular; Contrabaixo Acústico; 
Guitarra; Harmonia e Improvisação; Tecla-
do; Técnica vocal; Teoria Musical; Violão 
Popular; e Violão Clássico.  Na recente 
implementada  área do audiovisual está 

ofertado para esse semestre o curso 
‘Ver e Fazer Cinema na Escola´ com uma 
turma destinada a jovens e outra para  
professores.

Mais informações são obtidas no 

Cearte. O Centro Estadual de Arte está 
localizado no início da Rua General Osório, 
número 36, vizinho a Igreja de São Bento, 
no Centro de João Pessoa. Paraíba. O 
Telefone para contato é (83) 3214-2923.

Foto: Bruno Vinelli

Foto: Evandro Pereira
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Ranking da competitividade
Brasil é um dos últimos colocados e educação é obstáculo

Apesar de alguns avanços em 
2014, o Brasil segue entre os últi-
mos colocados em um rankingde 15 
países no quesito competitividade, 
de acordo com estudo divulgado 
ontem pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Assim como nas 
últimas duas edições do estudo Com-
petitividade Brasil, no ano passado, o 
Brasil superou apenas a Argentina na 
avaliação de oito itens que medem a 
competitividade.

De acordo com a CNI, o Canadá 
aparece em 1º lugar no ranking geral, 
seguido da Coréia do Sul, Austrália, 
China, Espanha, do Chile, da África do 
Sul, Rússia, Polônia, Índia, Turquia, 
do México, Colômbia, do Brasil e da 
Argentina, respectivamente. Apenas 
em dois dos oito quesitos analisados 
pela CNI, o Brasil não figura no terço 
inferior do ranking, ou seja, entre a 
11ª e a 15ª posições.

No ano passado, o Brasil saltou 
da sétima para a quarta posição no 
quesito Disponibilidade e Custo de 
Mão de Obra e também avançou no 
quesito Peso dos Tributos, passan-
do da 14ª para a 13ª posição. O país 
também apresentou melhoria no 
quesito Ambiente Econômico, pulan-
do do 13º para o 11° lugar.

Já nos quesitos Infraestrutura 
e Ambiente Macroeconômico, no 
entanto, o país regrediu, passando 
da 13ª para a 14ª posição e do 10º 
para o 12º lugar, respectivamente. No 
quesito Disponibilidade e Custo do 
Capital o Brasil ficou em último lu-
gar devido à alta taxa de juros real de 
curto prazo e maior spread da taxa 
de juros. O estudo Competitividade 
Brasil, elaborado desde 2010 pela 
CNI, analisa ainda os quesitos Educa-
ção, Tecnologia e Inovação, além de 
Ambiente Microeconômico.  

Má qualidade da educação
A má qualidade da educação no 

Brasil é um obstáculo para que o país 
avance em indicadores de competi-
tividade na comparação com outros 
países. A análise faz parte de um estu-
do divulgado hoje (14) pela Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI). De 
acordo com o levantamento da CNI, o 
Brasil aparece em penúltimo lugar no 
ranking de competitividade forma-
do por 15 países. Conforme o estudo 
Competitividade Brasil, comparada 
aos 15 países analisados, a produtivi-
dade do trabalhador brasileiro supera 
apenas a de profissionais indianos e 
chineses. Para Renato da Fonseca, ge-
rente-executivo da Pesquisa e Compe-
titividade da CNI, isto ocorre, princi-
palmente, por causa da má formação 
educacional dos brasileiros.

“Um dos grandes problemas é 
a produtividade do trabalho mui-
to baixa e sem crescer há dez anos. 
Isto tem envolvimento direto com a 
educação. A dificuldade de capacitar 
trabalhadores e ensinar novas tecno-
logias geram o baixo crescimento de 
produtividade, que é um dos grandes 
fatores de redução da competitivida-
de do Brasil”, disse Fonseca.

Ele explicou que dois fatores 
contribuem para o crescimento da 
produtividade: investimento em 
novas tecnologias – com pesquisa e 
lançamento de novos produtos - e a 
capacitação dos trabalhadores. “A ca-
pacitação depende da educação que 
o trabalhador recebeu, especialmen-
te a educação básica, matemática e o 
português. Na medida em que essa 
educação é deficiente, fica difícil ensi-
nar ao trabalhador novas tecnologias 
na velocidade que o mundo de hoje 
necessita”, acrescentou. De acordo 
com a CNI, no ranking geral o Cana-
dá aparece na primeira colocação, 
seguido, respectivamente, da Coréia 
do Sul, Austrália, China, Espanha, Chi-
le, África do Sul, Rússia, Polônia, Índia, 

Com a chegada do verão e das 
férias escolares, aumenta muito a 

procura por praias, piscinas, rios e 
cachoeiras. Na estação mais quen-

te do ano é sempre bom dar al-
guns mergulhos, mas essa ati-

vidade, no entanto, merece 
cuidados. Isso porque a en-
trada de água nos ouvidos 
pode provocar uma doença 
conhecida por otite exter-
na. Especialistas alertam 
que no verão há um cres-

cimento de 70% no 
número de casos, 

pr inc ipalmente 
entre as crian-

ças, por causa 
do calor e do 
a u m e n t o 
da umi-

dade no conduto auditivo externo dos 
ouvidos, devido ao maior contato com 
a água.

O tipo de otite mais comum é cau-
sado por germes e fungos. A fonoaudi-
óloga Cileide Olbrich, da Telex Soluções 
Auditivas, explica que esses microorga-
nismos presentes na água do mar e das 
piscinas, ao entrarem em contato com 
o ouvido, podem provocar inflamações 
e infecções. “Pessoas de qualquer ida-
de podem desenvolver a otite, mas as 
crianças são as mais propensas. É bom 
lembrar que em crianças os casos de 
otite são frequentes desde os primeiros 
meses de vida, mas no verão o proble-
ma se agrava”.

Tipo de otite mais comum é causado por 
germes e fungos, microorganismos presentes 
na água do mar e das piscinas

Ivan Richard
Repórter da Agência Brasil

PRAIAS, PISCINAS, RIOS E CACHOEIRAS

Casos de otite se multiplicam

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) aprovou 
ontem, por unanimidade, a re-
classificação do canabidiol como 
medicamento de uso controlado 
e não mais como substância proi-
bida. A decisão foi tomada duran-
te reunião da diretoria colegiada 
na sede da agência, em Brasília. 
A maior parte dos diretores da 
agência ressaltou que não há 

relatos de dependência relacio-
nada ao uso de canabidiol e que 
há diversos indícios registrados 
na literatura científica de que a 
substância auxilia no tratamento 
de enfermidades como a epilep-
sia grave.

Legalidade
Os diretores também res-

saltaram que a reclassificação 
permite que as famílias ajam na 
legalidade, além de incentivar 
pesquisas sobre o tema. A An-
visa iniciou a discussão sobre a 

possibilidade da reclassificação 
da substância em maio de 2014. 
Na época, não houve decisão ter-
minativa sobre a questão. Desde 
então, a agência vem autorizando 
a liberação de importação do ca-
nabidiol em caráter excepcional.

Até o momento, o Governo 
Federal recebeu 374 pedidos de 
importação para uso pessoal. 
Desses, 336 foram autorizados, 
20 aguardam o cumprimento de 
exigência pelos interessados e 11 
estão em análise pela área técni-
ca. Há ainda sete arquivamentos, 

sendo três mandados judiciais 
cumpridos, duas desistências e 
três mortes de pacientes após a 
entrada do pedido.

Anvisa aprova uso como medicamento
RECLASSIFICAÇÃO DO CANABIDIOL

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil

Os pais devem ficar atentos aos si-
nais, principalmente se a criança está 
coçando os ouvidos se estes apresen-
tam vermelhidão, inchaço ou secre-
ção. “A otite é uma simples infecção, 
mas quando é frequente ou não é bem 
tratada, pode acarretar graves seque-
las, como a perda do nível de audição, 
o que pode ocasionar atraso no desen-
volvimento da linguagem, distúrbios 
de fala e menor habilidade no apren-
dizado”, lembra a fonoaudióloga, que 
é especialista em audiologia.

A prevenção é o melhor remédio. 
O uso de protetores de ouvido pode 
servir como precaução para evitar a 
entrada de água. Existem vários no 
mercado, como os da Telex, que têm 
registro no Inmetro, são feitos em si-
licone sob medida para cada usuário 
–criança ou adulto – e estão disponí-

veis em várias cores. “O uso do prote-
tor auricular é importante para quem 
gosta de praia e piscina, inclusive para 
quem pratica natação e outros espor-
tes aquáticos. Ele promove o veda-
mento completo do conduto auditivo, 
evitando a entrada de água”, diz Cilei-
de Olbrich.

Boates e música
Quem vai a boates com frequên-

cia ou escuta música em alto volume 
em fones de ouvido também pode, 
ao longo dos anos, sofrer danos irre-
paráveis no sistema auditivo. Por isso, 
para prevenir a perda de audição, to-
dos podem utilizar protetores auricu-
lares, desde crianças com tendência a 
ter otites até pessoas comuns que de-
sejam ficar livres do barulho excessivo 
ou mesmo músicos e praticantes de 

esportes. No caso dos protetores que 
vedam o som em excesso, eles contam 
com um pequeno filtro adicional que 
atenua e, ao mesmo tempo, possibilita 
ouvir a música da boate ou um show 
ao vivo, com intensidade sonora mais 
confortável.

“E quando a perda auditiva já é 
irreversível, o uso de aparelhos audi-
tivos é, na maioria dos casos, a melhor 
solução para a criança ou o adulto ou-
vir bem e, desta forma, interagir em 
todos os ambientes, participar das 
conversas e conviver com alegria com 
parentes, amigos e colegas do colégio 
ou do trabalho, mantendo sua quali-
dade de vida”, conclui a fonoaudiólo-
ga da Telex. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a perda de 
audição atinge cerca de 15 milhões de 
brasileiros.

Coceira e secreção são sintomas

Até o momento, 
o Governo Federal 
recebeu 374 pedi-
dos de importação 
para uso pessoal

FOtO: Reprodução/Internet
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Estação espacial recebe o AESP-14 
NaNossaTéliTe brasileiro

Cubesat leva a bordo mais 
de 250 experimentos 
científicos e suprimento

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

l samba

Com a proposta de apreciar duas grandes paixões 
pessoenses, o Samba de Raiz e o Pôr do Sol às margens do 
Rio Sanhauá, o Clube do Samba promove no próximo sábado, 
a partir das 17h na Vila do Porto, a edição especial do Projeto 
Samba na Vila. São duas rodas de samba para o nosso público, 
sendo uma comandada pelo anfitrião e outra por mestre Jura 
& Raça Bêba, na área externa do local. Os ingressos serão 
vendidos na bilheteria do local ao preço de R$ 5,00. Mais 
informações: (83) 8806.0165/(83) 8733.2189.

l CarNaval 
Este ano o Esporte Clube Cabo Branco completará 100 

anos e a diretoria programou um calendário esportivo, cultural e 
social. O primeiro evento está marcado para o próximo dia 31 e 
será a prévia carnavalesca tradicionalmente conhecida como baile 
“Vermelho e Branco”, tendo como o tema “O melhor vermelho 

e branco de todos os 
tempos”. Este ano o baile 
será aberto pela Orquestra 
PB Pop, com participação 
do Mestre Fuba, seguida 
com a animação da Bateria 
Malandros do Morro e o 
show do músico Capilé. 
Mesas e ingressos já 
estão sendo vendidas 
na secretaria do clube, 
localizada no bairro do 
Miramar, em João Pessoa. 
Informações: 3031-
5948\8818-1099.

l laNçameNTo 
Amanhã em João Pessoa acontecerá o lançamento do 

livro “Contos que conto e outras histórias”, de Iveraldo Lucena, 
com ilustrações do artista plástico Clóvis Júnior, e exibição do 
filme “O andarilho”, dirigido por João de Lima e Marcus Vilar. Os 
lançamentos serão realizados na Sala de Cinema Aruanda do 
CCTA, da Universidade Federal da Paraíba, às 19h.

l exPosições

Sete exposições de artes plásticas e visuais permanecem 
abertas para visitação pública na Estação Cabo Branco – 
Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, em João Pessoa. A entrada 
é gratuita e neste verão a casa abre os portões de terça a 
sexta-feira das 9h até às 21h, sábados, domingos e feriados 
das 10h até às 21h. Na Estação das Artes Luciano Agra, prédio 
ao lado, o público poderá conferir conjuntamente duas mostras. 
A primeira “Mostra Nordeste de Artes Visuais” e a segunda, 
intitulada “La Gran Serpiente”, da artista pernambucana Beta 
Ferralc. A mostra de artes visuais é uma contribuição para 
a circulação da produção em Artes Visuais no Nordeste e a 
busca pelo caráter questionador das expressões artísticas. 
A exposição tem a curadoria do mestre em Artes Visuais da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), José Rufino.

l iPês
Os ipês amarelos estão encantando moradores 

e turistas na capital paraibana. Quem passa pelo local, 
a exemplo da Lagoa do Parque Solon de Lucena, no 
Centro, registra as flores tanto na copa das árvores, bem 
como as que ficam no chão formando um belo tapete 
da mãe natureza. Conforme o engenheiro agrônomo 
Anderson Fontes, da Secretaria de Meio Ambiente de João 
Pessoa (Semam), o espetáculo deve durar mais 25 dias. 
Atualmente, existem 1,6 mil ipês cadastrados pela Semam, 
entre ipês roxos, rosas e amarelos. São árvores que estão 
em canteiros de ruas e avenidas, praças e áreas verdes 
de João Pessoa. Na Lagoa, há 150 ipês amarelos, porém 
existem ainda, os ipês roxos e rosas. Só na Avenida Beira-
Rio, tem 512 espécies de árvores diferentes cadastradas, 
sendo 170 ipês roxos e rosas.

l baTe e volTa
Pessoal na melhor idade interessado em fazer 

um turismo seguro, de qualidade na Paraíba, conta 
com a empresa Guia Mundo Turismo Receptivo, que 
transforma excursões em encontros de amigos e 
famílias. Todos os sábados, a empresa realizará 
um “bate e volta”, para o Brejo paraibano com 
saída pela manhã cedo e destino ao Município de 
Bananeiras, conhecendo pontos turísticos e almoço 
regional no Restaurante Rural Bica dos Cocos. 
O roteiro segue para o Município de Areia, com 
visita e degustação de frutas, sucos e cachaça no 
Engenho Triunfo Cachaçaria, encerrando o itinerário 
assistindo ao belo espetáculo do Pôr do Sol no 
Restaurante Vó Maria, na comunidade Chã de 
Jardim, ao som de voz e violão, e depois retornar a 
João Pessoa. Informações na Guia Mundo Turismo 
Receptivo (83) 8855-9796.
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l Trilhas
O Jardim Botânico Benjamin Maranhão, conhecido 

por Mata do Buraquinho, em João Pessoa, está com 
novas trilhas e passou a partir desse ano oferecer ao 
público 20 trilhas que levam de meia hora a três horas 
para serem percorridas. A expectativa da direção é de 
que pelo menos mais duas trilhas sejam abertas em 
2015. Os visitantes são divididos em dois grupos: um 
espontâneo, composto basicamente por famílias, e 
outro de pesquisa, geralmente com mais de 10 pessoas. 
As trilhas acontecem em dois turnos, sendo um pela 
manhã, às 9h e às 10h e à tarde às 14h e às 15h. Quem 
tiver interesse em fazer pesquisa é necessário fazer 
agendamento, que pode ser feito de terça-feira a 
sábado, das 8h às 17h, pelo telefone 3218-7880. 

O cubesat AESP-14, apoia-
do financeiramente pela Agên-
cia Espacial Brasileira (AEB), 
foi lançado no último sábado 
(10) pelo lançador Falcon 9. 
O nanossatélite chegou a Es-
tação Espacial Internacional 
(ISS, sigla em inglês) a bordo 
da cápsula Dragon, juntamente 
com mais de 250 experimentos 
científicos e suprimento.

Na última segunda-feira 
a cápsula Dragon ancorou na 
ISS e o AESP-14 encontra-se 
em órbita com a tripulação 
da estação, a previsão para 
ser ejetado utilizando o bra-
ço robô japonês kibo é de 45 
dias.

Projeto
Projetado, manufatura-

do e integrado por alunos de 
Graduação e Pós-Graduação 
do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) o AESP-14 
é um satélite padrão cubesat 
com dimensões de 10 centí-
metros de aresta.

O projeto também teve 
apoio financeiro do Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq) e apoio institucional 
do ITA e do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE).

A iniciativa pretende en-
sinar engenharia de sistemas 
para alunos de Graduação 
e Pós-Graduação utilizando 

como caso de estudo um pro-
jeto de missão espacial real, 
no caso um cubesat. O AESP-14 
é equipado com um modem 
em banda UHF para enviar 
mensagens associadas a cien-
tistas brasileiros e desenvolver 
um experimento radioamador 
do Clube de Radioamadores 
de Americana (CRAM), onde 
100 sequências de texto serão 
transmitidas de forma alea-
tória. Os primeiros radioa-
madores que conseguirem 
receber as 100 sequências 
receberão um diploma come-
morativo que será oferecido 
pelos gerentes do projeto.

Cooperação
A Agência Espacial Bra-

sileira (AEB) dedica especial 
atenção ao incremento da coo-
peração internacional e tem 
procurado promover a capaci-
tação tecnológica do setor es-
pacial brasileiro para atender 
às necessidades do país, no 
momento.

Já foram assinados acor-
dos-quadro de natureza in-
tergovernamental com nove 
países e uma organização 
internacional sobre coopera-
ção para os usos pacíficos do 
espaço exterior.

Esses acordos são, em 
princípio, geradores de no-
vos instrumentos interna-
cionais e de iniciativas que 
levam ao desenvolvimento 
bilateral de programas espa-
ciais e, eventualmente, a ob-
tenção de novas tecnologias 
pelo Brasil.

Na passagem de Mãe Luza de 
Oxum, na última sexta-feira, em 
São Luís-MA, a equipe da Secre-
taria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência 
da República (Seppir/PR), presta 
justas homenagens a esta impor-
tante liderança do Maranhão, 
carinhosamente conhecida por 
Iya Luza.

Nascida em 1951, Luzimar 
Brandão, Iya Luza de Oxum ou 
Iya Luza, muito contribuiu para a 
formulação de políticas públicas 
específicas para os Povos Tradicio-
nais de Matriz Africana, tanto no 

seu Estado como em âmbito Fede-
ral. Atualmente, ela coordenava a 
Rede de Religiões Afro-brasileiras e 
Saúde do Maranhão (Renafro/MA).

Aos seus familiares e amigos, 
a equipe da Seppir/PR deseja for-
ça, luz e o conforto de saber que 
o legado de Iya Luza terá conti-
nuidade no trabalho de todos e 
todas que com ela conviveram, 
compartilhando de sua sabedoria 
ancestral.

Por ocasião do II Encontro Es-
tadual de Mulheres Negras e Co-
munidades Tradicionais, realizado 
em novembro de 2014, em São 

Luís, Iya Luza declarou: “O com-
bate a essa violência velada e gra-
tuita é um desafio que devemos 
enfrentar dia a dia. É nosso com-
promisso enquanto mulheres de 
axé, negras, trabalhadoras, susci-
tar a discussão de políticas públi-
cas direcionadas aos movimentos 
sociais. Os gestores devem ter um 
olhar mais atento às nossas reivin-
dicações e necessidades para mi-
nimizar esse flagelo histórico”. O 
tema central do encontro foi ‘Diá-
logo das Organizações de Mulhe-
res Negras do Maranhão: avanços 
e desafios com foco em Durban’.

Morre Mãe Luza de Oxum no MA
DesTaQUe em PolÍTiCa Para Povo De maTriZ aFriCaNa

FOTO: Divulgação Seppir

Vestida de lilás, Mãe Luza é a quinta pessoa da direita para a esquerda na primeira fileira na III Plenária de Matriz AFricana



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015, do tipo menor preço por item, 
objetivando os serviços de engenharia, cuja abertura será no dia 28.01.2015 às 09:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 14 de Janeiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015, do tipo menor preço, objetivando 
a serviços técnico especializados na elaboração e acompanhamentos de projetos técnicos, cuja 
abertura será no dia 28.01.2015 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua 
Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 14 de Janeiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de combustíveis para abastecimento na cidade João Pessoa, cuja abertura 
será no dia 28.01.2015 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio 
Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 14 de Janeiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00001/2015, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de construção, 
cuja abertura será no dia 30.01.2015 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 14 de janeiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Proc. Administrativo nº 041/2015
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 28 de janeiro de 2015, realizará a 
abertura do Pregão Presencial Nº 003/2015, cujo objeto é a Contratação De empresa para forneci-
mento de Próteses dentárias, 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, 14 de janeiro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
Proc. Administrativo nº 043/2015
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 28 de janeiro de 2015, realizará a aber-
tura do Pregão Presencial Nº 004/2015, cujo objeto é a Contratação De empresa para fornecimento 
de material de construção, hidráulico e elétrico, conforme Termo de Referência do Edital. RECUR-
SOS 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, 14 de janeiro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

Proc. Administrativo nº 044/2015
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 28 de janeiro de 2015, realizará 
a abertura do Pregão Presencial Nº 002/2015, cujo objeto é a Contratação de Empresa para pres-
tação de serviços com locação de máquinas e c cortes de terra, 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 Ken-
nedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 14 de janeiro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
Proc. Administrativo nº 045/2015
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 28 de janeiro de 2015, realizará 
a abertura do Pregão Presencial Nº 006/2015, cujo objeto é a Contratação de Empresa para 
Fornecimento para o serviço de farmácia,  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, 14 de janeiro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE LIVRAMENTO PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO E/OU DESMEMBRAMENTO E FUNDAÇÃO

O abaixo assinado, Agricultor e Presidente da Comissão Pró-fundação do Sindicato dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTRAF) de Livramento PB, no exercício da 
liberdade assegurada nos Artigos 511 e seguintes da CLT, de acordo com a Portaria nº. 326/13 do 
MTE, convoca os(as) trabalhadores(as) da categoria específica da Agricultura Familiar, nos termos 
do Decreto Lei nº. 1166/71, residentes e/ou em atividade no referido município, para se reunirem 
em ASSEMBLÉIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO do SINTRAF daquele município, a ser 
realizada às 09:00 horas, do dia 08 de Fevereiro de 2015, no auditório da Prefeitura Municipal de 
Livramento-PB, à Rua Ministro José Américo, 386, Centro, de Livramento PB com a seguinte ordem 
do dia: 1. Aprovação da dissociação e/ou desmembramento da categoria específica dos Agricultores 
Familiares no município de Livramento PB derivando da categoria eclética dos trabalhadores rurais; 
2. Aprovação da fundação do SINTRAF de  Livramento PB; 3. Aprovação do seu Estatuto Social; 4. 
Eleição, apuração e posse da sua Direção e Conselho Fiscal; 5. Fixação das mensalidades sociais 
e demais contribuições para o custeio da referida nova entidade; 6. Autorização para a mesma 
subscrever a fundação ou ratificação da fundação da FETRAF-PB.

 LIVRAMENTO PB 14/01/2015
José Roberto de Castro

Presidente da Comissão Pró-fundação

POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETRÓLEO LTDA – CNPJ/CPF N° 10.445.768/0001-22 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4436/2014 em João pessoa, 27 de novembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVIES.(GASOLINA, ETANOL E DIESEL) 
VENDA LUBRIFICANTES. Na (o)  - Rua General Silvino Castor da Nóbrega, nº 04- São José – 
Município: Soledade – UF: PB. Processo: 2014-002497/TEC/LO-7471.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS – Torna público que requereu da SUDEMA – Su-
perintendência  de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Pavimentação e 
Drenagem em Diversas Ruas de Pedro Régis – INV – 523.147.55- Pedro Régis – PB. Processo 
nº 2014-008986/TEC/LI-3726.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS – Torna público que requereu da SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Pavimentação e 
Drenagem em diversas Ruas do Município de Pedro Régis. INV 165.535.12 –Emp. 04 – Pedro 
Régis – PB. Processo nº 2014-008984/TEC/LI-3724.

A AMBIENTAL BRASIL CONSULTORIA, CNPJ: 13.526.630/0001-46, torna público que solici-
toulicenciamento ambiental para osseguintes empreendimentos:  DESIGN CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ:12.237.754/0001-49,para a atividade de Edificação Multifamiliar 
com 3 Pavimentos, Processo: 2014-007724/LO; CONSTRUTORA NORTE LTDA – CONSNORTE, 
CNPJ: 41.121.096/0001-23, para FLAT com 33 unds habitacionais, Processo: 2014-008116/LI; 
DANIZIO DUARTE DE SÁ, CPF: 009.074.814-00, para atividade de serviços gráficos, Processo: 
2014-008950/LO.

A AMBIENTAL BRASIL CONSULTORIA, CNPJ: 13.526.630/0001-46, torna público que solicitoulicen-
ciamento ambiental para osseguintes empreendimentos:  TECNOFLY INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA,  CNPJ:04.231.872/0001-11,para a atividade de Armazenamento e Distribuição de Produtos 
para vetores, Processo: 2014-008499/LA; LTL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 
04.920.759/0001-43, para Loteamento Residencial com 279 Lotes, Processo: 2014-008951/LI; TC 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 12.683.801/0001-88, para Edificação multifamiliar com 256 unidades, 
Processo: 2014-007721/LP.

CONSTRUTORA GABARITO LTDA – CNPJ Nº 41.222.829/0001-16 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da L.I nº 156/14 – ref. 
proc. 7283 – reforma e conclusão da Construção da Unidade Mista de Saúde= IT 4.262.415,51 = AC: 
1.764,21m²= NE:20=L/ATV: R. Projetada, 07, s/n – Centro – Cacimba de Dentro – PB . Processo 
nº 2015-000233/TEC/LI-3788.

JM DE ALMEIDA NETO - ME, CNPJ: 16.776.404/0001-01, torna publico que requereu junto a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade de manutenção e 
recuperação de parachoques de veículos, situado na Avenida Dom Pedro II nº 2361 no Bairro da 
Torre, no Municipio de João Pessoa - PB. cep:58040-440.

PRISCILLA SANTOS DO NASCIMENTO –ME – (MINERAÇÃO PRISCILLA) – CNPJ Nº 
15.371.882/0001-79 – Torna público que requereu da SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação para pesquisa – Lavra Experimental de Areia e Argila 
– Area: 26,5 HÁ-IT:30.000 – NE:03-L/ATV: fazenda Dois Riachos – Zona Rural – Santa Rita – PB. 
Processo nº 2014-008374/TEC/LOP-0219.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 46/2015 em João Pessoa, 7 de Janeiro de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-094/082: Divisa PE-PB - no trecho que 
liga o município de Natuba ao município de Umbuzeiro. Na (o) - RODOVIA PB-094/082, TRECHO: 
UMBUZEIRO/NATUBA/DIVISA PB-PE. Município: - UF: PB. Processo: 2014-006813/TEC/LI-3506

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 29/2015 em João Pessoa, 7 de Janeiro de 
2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-275 – trecho 
Patos/São José de Espinharas (Atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1). 
Na (o) - RODOVIA PB-275, TRECHO PATOS / SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. Município: - UF: PB. 
Processo: 2014-006816/TEC/LI-3507

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4827/2014 em João Pessoa, 29 de Dezembro de 
2014 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB-293, Trecho: Brejo do 
Cruz a Belém do Brejo do Cruz (Atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1). 
Na (o) – BREJO DO CRUZ A BELEM DO BREJO DO CRUZ. Município: - UF: PB. Processo: 2014-
006810/TEC/LO-8515

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Prévia – Rodovia Vicinal, trecho: Riacho dos Cavalos / Paulista. - 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-000076/TEC/LP-2331

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Licença de Prévia – Rodovia Vicinal, trecho: Jenipapo / Pai Domingos / Campinote 
/ Puxinanã. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000088/TEC/LP-2332

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Prévia – Rodovia Vicinal, trecho: Itapororoca / Cuité de Mamanguape 
/ Entr. PB-073. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000089/TEC/LP-2333

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Prévia – Rodovia Vicinal, trecho: Catolé do Rocha / Divisa PB-RN 
(João Dias). - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000090/TEC/LP-2334

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Prévia – Rodovia Vicinal, trecho: Taperoá / Santo André. - Município: 
- UF: PB. Processo: 2015-000094/TEC/LP-2335

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia PB-077, trecho: Cuitegi / Pilões. 
- Município: - UF: PB. Processo: 2015-000212/TEC/LI-3776

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia PB-221, trecho: Santa Luzia / 
São José do Sabugi / Divisa PB-RN. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000214/TEC/LI-3777

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação – Rodovia PB-057, trecho: Mamanguape / 
Itapororoca / Araçagi. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000215/TEC/LO-9264

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia PB-391, trecho: Sousa / Uiraúna. 
- Município: - UF: PB. Processo: 2015-000216/TEC/LI-3778

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Pavimentação e Duplicação da Avenida 
Cruz das Armas. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000217/TEC/LI-3779

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia PB-325, trecho: Entr. BR-230 / 
Catolé do Rocha. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000218/TEC/LI-3780

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia PB-359, trecho: Aparecida / São 
Francisco / Santa Cruz / Divisa PB-RN. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000219/TEC/LI-3781

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia PB-313, trecho: Brejo do Cruz / 
São José do Brejo do Cruz. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000220/TEC/LI-3782

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia Vicinal, trecho: Parari / Entr. 
PB-148. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000221/TEC/LI-3783

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia da Reintegração, trecho: As-
sunção / Salgadinho / Areia de Baraúnas / Quixaba / Entr. BR-230/ PB-252. - Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-000222/TEC/LI-3784

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia PB-342, trecho: Coremas / 
Piancó. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000224/TEC/LI-3785

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Rodovia PB-004, trecho: Bayeux / Santa 
Rita / Cruz do Espírito Santo / Sapé. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-000225/TEC/LI-3786

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços Advocatícios para atuar junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba 

em Ações ao Direito da Administração Pública.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00005/2015 - 14.01.15 - NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIA-

DOS - R$ 48.000,00
  

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2015.
OBJETO: Contratação de serviços Advocatícios para atuar junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba 

em Ações ao Direito da Administração Pública.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/01/2015.
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: MEDICAMENTOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 184/2014. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3307-1031.Email: cleitonkrun@hotmail.com

Caraubas - PB, 12 de Janeiro de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO 

Pregoeiro Oficial

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

Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPI-
TALAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 184/2014. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3307-1031.Email: cleitonkrun@hotmail.com

Caraubas - PB, 14 de Janeiro de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO 

Pregoeiro Oficial

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

Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE SORO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 184/2014. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3307-1031.Email: cleitonkrun@hotmail.com

Caraubas - PB, 14 de Janeiro de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO 

Pregoeiro Oficial

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

Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 16:00 horas do dia 29 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 184/2014. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.Telefone: (083) 3307-1031.Email: cleitonkrun@hotmail.com

Caraubas - PB, 14 de Janeiro de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO -

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

12 de Janeiro de 2015
PROCESSO Nº 52/2014
TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2014
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS 

AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e, 
                 DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS AO 

ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria 
Municipal de Saúde

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 645.111,71(Seis-
centos e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Onze Reais e Setenta e Um Centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 52/2014, referente a Licitação 
(tipo menor preço), na modalidade TOMADA DE PREÇO de nº 06/2014 de 19 de Dezembro de 
2014, com abertura para 05 de Janeiro de 2015, às 13:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Sao Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado a(s) 
Empresa(s): DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF n.º 04.064.641/0001-60, e INSC. EST. nº. 16.130.024-3, estabelecida à Rua Epifânio 
Sobreira, 21 - Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 645.111,71 
(Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Onze Reais e Setenta e Um Centavos); para tomar 
conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do 
citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 12 de Janeiro de 2015
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
OBJETIVO: aquisição parcelada de combustíveis, e seus derivados destinados às atividades 

do município, conforme especificações do edital e seus anexos,
ABERTURA: 28 de janeiro de 2015 as 08:30 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB 08 de Janeiro de 2015

Denis Maia Silvino
Pregoeiro Oficial /PMM

UZZI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  - CNPJ Nº 11.174.484/0001-01 – Torna público 
que requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, de edificação multifamiliar, localizada 
à R. Vicente Alves da Silva, Qd. 221, Lt.290, Lot. Vale Verde, José Américo, JP/PB, através do 
Processo 2014-008977/TEC/LO-9141.

VITORIA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.451.104/0001-97 – Torna público que 
a SUDEMA  - Superintendência de Administração de Meio Ambiente, emitiu  a Licença Prévia nº 
33/2015 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2015 –Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
DE 40 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES EM 02  BLOCOS DISTRIBUIDOS 04 PAVIMENTOS, 
PERFAZENDO UMA ÁREA DE 2.433,58 M². NA (o)  - Av. Natal, s/n, Planalto da Boa  Esperança – 
Município: João Pessoa – UF: PB. Processo nº 2014-009144/TEC/LP-2320.

ELIZABETH CIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.186.380/0001-80 – Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº C24/2014 
em João Pessoa, 30 de dezembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Cliquer e Cimento com capacidade instalação para 65.075 t/mês de cliquer, 71.250 t/mês para 
CPII-F-32 E 7.916 t/mês para CPV-ARI. Na (o) – GLEBA MUCATU, Andreza Parcela 4ª, Município: 
ALHANDRA – UF: PB. Processo: 2014-007868/TEC/LO-8829.

ELIZABETH CIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº  12.186.380/0001-80 – Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
49/2015 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificações, 
Estruturas e Suportes da conexão da Linha  de Transmissão que liga a ELISABETH CIMENTOS 
LTDA  à Subestação NORFIL.  Na (o) -  Se NORFIL, DISTRITO INDUSTRIAL – Município: João 
Pessoa – UF: PB. Processo: 2014-008956/TEC/LO-9133. 
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Sras. Danuza Azevedo, 
Mônica Carneiro Braga, 
Josineide Ramos de Vas-
concelos e Ruth Augusta 
Tavares de Moura, mé-
dicos Leonardo Fontes 
Silva e Cláudio Emanoel 
Gonçalves, advogado 
João Geraldo Teixeira 
de Carvalho, executivo 
Cristiano Zenaide, jorna-
lista Evandro Nóbrega, 
decoradora Marta Cou-
tinho, empresários Diego 
Tavares e Chico Bonfim e 
professor Waldo do Valle.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O Museu da Cidade do Reci-
fe está sediando uma exposição 
que lembra os 190 anos da morte 
de Frei Caneca.
  A mostra fica até março 
sendo composta de imagens 
que retratam o revolucionário 
Frei Caneca e seus ideais.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Fest Verão

A GRANDE atração 
do próximo domingo 
no Fest Verão Paraiba 
será o forró com Wes-
ley Safadão e sua ban-
da Garota Safada. Além 
do seu show, haverá 
apresentação de Bell 
Marques, O Rappa e 
Ramon Schnayder.

Os ingressos 
podem ser adquiridos 
na bilheteria da Do-
mus Hall, no Manaíra 
Shopping e nas lojas 
Armazém Paraíba da 
Lagoa e de Mangabeira.

O aniversariante de hoje Diego Tavares e Rita, Luiz Antônio Trigueiro e Larissa Tavares

“Perder faz parte de 
sua evolução! O que 
não é aceitável é permitir 
que a derrota se torne 
frequente”

“Se algo acabou em nos-
sas vidas é para a nossa 
evolução. Por isso, é melhor 
sair, ir em frente e se enri-
quecer com a experiência”

MARCOS ANGELO AMANDA LIMA

Monaquistas
O CENTRO Mo-

naquista da Paraíba, 
que tem como pres-
idente o jornalista 
Otinaldo Lourenço, 
esclarecendo que as 
homenagens do cor-
rente ano ao Impera-
dor D. Pedro II, terão 
em vista o aniversário 
dele, a 2 de dezembro. 
A historiadora Mary del 
Priore está sendo con-
vidada para participar.

FOTO: Dalva Rocha

Ruth Moura é a aniversariante de hoje

   Será lançado amanhã às 19h na Sala Aruanda do CCTA, da UFPB, o livro 
“Conto que conto e outras histórias”, do professor Iveraldo Lucena, que tem ilus-
trações do artista plástico Clóvis Júnior. Haverá, na ocasião, exibição do filme “O 
Andarilho”, dirigido por  João de Lima e Marcus Vilar.

Dalva Gonçalves, Zélia Melo e Tereza Cunha nos festejos da Casa Roccia

FOTO: Dalva RochaFOTO: Dalva Rocha

Presenças chiques de Maria Emília Freitas e Vera Medeiros

Woody Allen
O CINEASTA 

Woody Allen vai dirigir 
sua primeira série de TV. 
Ele assinou contrato 
com a Amazon Studios 
para criar uma tempora-
da com episódios de 30 
minutos que serão ex-
ibidos no Prime Instant 
Vídeo, uma espécie 
de Netflix da Amazon 
nos EUA, Reino Unido e 
Alemanha.

Miami é a preferida
O BRASIL é país que mais manda turistas para 

Miami, nos Estados Unidos, seguido do Canadá, Argenti-
na, Colômbia, Alemanha, Venezuela, Inglaterra, Bahamas, 
França e Costa Rica.

Em 2014 foram mais de 800 mil brasileiros a visitarem a 
cidade, isto sem falar nos inúmeros que possuem apar-
tamentos na Flórida.

Carnaval em Pernambuco
A REDE Pontes de Hotéis está com pacotes es-

peciais para o primeiro grande feriado do ano, que é o 
Carnaval e para quem gosta da folia pernambucana as 
opções são o Mar Hotel e o Atlante Plaza.

Localizados no bairro de Boa Viagem e a 10km do 
Recife Antigo, point dos foliões, os hotéis oferecem 
pacotes de hospedagens a partir de quatro noites no 
período de 13 a 18 de fevereiro, sendo no Mar Hotel a 
diária de R$ 495,00 e no Atlante Plaza, R$ 555,00 mais 
a taxa do ISS de 5%.

FOTO: Dalva Rocha

Da Paz Gonçalves, Aureny Fernandes, Zita Oliveira, Irismar Bastos, Lusa Teódolo e Camila Bastos nos 
festejos do Sonho Doce Recepções

Supersimples

O SEBRAE lem-
brando que as micro e 
pequenas empresas - 
aquelas que faturam até 
R$3,6 milhões por ano, 
podem solicitar a adesão 
ao Supersimples até o 
próximo dia 30 deste 
mês, pelo site da Receita 
Federal. As novas 140 
atividades beneficiadas 
com a revisão da Lei 
Geral da Micro e Peque-
na Empresa também já 
podem aderir ao sistema 
que unifica 8 impostos 
em um único boleto e 
reduz a carga tributária.

Homenagem
O POETA paraibano Saulo Mendonça será home-

nageado no próximo dia 7 de fevereiro em sua terra 
natal, Alagoa Grande, com o lançamento do seu livro 
“Forte Silêncio”, editado em português, inglês e espanhol.

Saulo é autor de diversas obras e vencedor de dois 
concursos literários instituídos pela Funesc, o “José Lins 
do Rego” e o “José Américo de Almeida”.

   O jornalista Fernando Duarte informando que já está circulando nova 
edição da Revista de Turismo, publicação pioneira do segmento na Paraíba.

ACONTECE hoje a XIII edição do Pôr do Sol Literário 
promovido pelo grupo Sol das Letras, a partir das 17h30  
na Academia Paraibana de Letras.

O sarau terá debates sobre as obras dos poetas Ed 
Porto e Bruno Gaudêncio feitos pelo professor Amador 
Ribeiro Neto e o escritor João Matias de Oliveira Neto 
e uma homenagem póstuma a Luiz Augusto Crispim. Ao 
final, coquetel para os convidados.

Sarau na Academia
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Candidatos do Enem 
têm dificuldade para 
consultar notas 
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Mais de 200 mulheres 
de 18 cidades foram 
atendidas em três anos 

Proteção em risco de morte
CASA ABRIGO FEMININA

Proprietários de motocicle-
tas de 50 cilindradas, as famosas 
cinquentinhas, terão até o dia 25 
de abril para regularizar a docu-
mentação do veículo nos pontos 
de atendimento do Detran-PB em 
todo o Estado - prazo correspon-
dente a 90 dias.  

A exigência dos pré-requisitos 
para a livre circulação desses veícu-
los nas ruas está prevista no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). Até o 
vencimento do prazo estabelecido, 
o Detran também anuncia a reali-
zação de blitze educativas nas ruas. 
Órgãos de trânsito de todo o país 
pretendem reunir representantes 
dos fabricantes e de concessioná-
rias para buscar estabelecer proce-
dimentos conjuntos. O objetivo é 
que no ato da compra os usuários 
sejam orientados a buscar o regis-
tro da motocicleta, como é feito em 
relação a qualquer outro tipo de 
veículo motorizado, e também da 
necessidade da CNH.

As medidas tomadas pelo De-
partamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) em relação às cinquen-
tinhas visam facilitar a vida de pro-
prietários e condutores que desco-
nhecem o conteúdo do CTB no trato 
da questão. Pessoenses e turistas 
que estão passando férias em João 
Pessoa são a favor a regulamenta-
ção, mas algumas pessoas acham 
que ela vai prejudicar pais de famí-
lias decentes que compraram essas 
motos para economizar e deixar de 
andar de ônibus. Veja as opiniões.

Maioria é a favor da regulamentação das cinquentinhas 
José Alves 
zavieira2@gmail.com

 “Independente de 
ser cinquentinha 
ou não qualquer 
moto pra mim 

tem que estar 
emplacada e com o 

motoqueiro guiando o 
veículo de forma correta com capacete. 
Tudo que o Código de Trânsito faça para 
a segurança dos brasileiros eu sou 
extremamente a favor, mesmo que eles 
passem a ter um gasto a mais, porque 
segurança não tem preço”.

“Pra mim, a regulamen-
tação das cinquen-
tinhas com os 
condutores, inclusive 
tendo que comprar 

capacetes, foi a melhor 
coisa que aconteceu neste 

início de ano porque os donos dessas minimo-
tos estão deitando e rolando, fazendo rachas, 
desrespeitando a sinalização, desrespeitando 
as faixas de pedestres e, principalmente, 
fazendo assaltos sem que sejam identificados. 
Com emplacamento vai ser fácil prender os 
marginais”.

 “Sou totalmente a favor 
dessa regulamen-

tação porque os 
adolescentes estão 
utilizando essas 

motos para fazer ba-
derna. Então, acho justo 

que todas essas motos sejam emplacadas e 
que os condutores sejam habilitados. Essa 
decisão vai ser uma reviravolta para toda essa 
galera que anda, inclusive, guiando moto na 
contramão”. 

 “Sou a favor da 
regulamentação 
dessas motos 
para que todos 
esses motoquei-

ros andem com 
responsabilidade. 

No Brasil, muitas leis não são cumpri-
das, mas essa vai pegar forte porque 
atinge diretamente o bolso de quem não 
respeitar”.

 “Sou totalmente a 
favor que essas 
cinquentinhas sejam 
regulamentadas 
porque todos têm que 

ter os mesmos direitos 
perante a Constituição. Os jovens que utilizam 
essas motos não têm a mínima responsabilidade 
com o próximo. Eles desrespeitam até as faixas de 
pedestres, simplesmente porque não têm como 
serem multados. Então, acho justo que essas 
motos passem a ter placas”. 

 “Olha, tem muita 
gente que comprou 
uma moto Jonny 
com muito esforço 

para trabalhar, 
para deixar de an-

dar de ônibus, mas essa 
medida vai prejudicar essas pessoas. 
Acho que muitas vão voltar a andar de 
ônibus por falta do dinheiro para o em-
placamento, mas, apesar de tudo, espero 
que essa regulamentação seja melhor e 
para o bem de toda a população”.

 “Essa regulamentação 
vai prejudicar mui-
tos pais de família 
trabalhadores que 
compraram essas 

pequenas motos 
pensando em economi-

zar e agora terão que gastar muito para 
se regularizar porque o emplacamento 
vai sair tão caro quanto emplacar uma 
moto de grande porte. Acho que o preço 
do emplacamento dessas cinquentinhas 
poderia ser bem inferior”.

 “Eu sou do Tocantins 
e essas motos 
pequenas já são 
emplacadas por 
lá. Acho que a lei 

deve ser uma só para 
todo o país e aqui elas 

também já deveriam estar emplacadas. Se 
nós que temos carros e motos maiores somos 
obrigados a pagar IPVA porque os donos 
dessas cinquentinhas deveriam ficar de fora 
desses impostos? Eles têm que pagar, sim”.

Dalmir Laurentino
montador mecânico 

Paulo Sérgio
vendedor 

Severino de Melo
segurança

Rosélia Costa
servidora pública

Alexandre Oliveira
Motoboy

Maria de Fátima
aposentada

Tânia Limeira
professora 

Kelly de Souza
estudante

Enquete Foto: Evandro Pereira

O serviço de proteção Casa 
Abrigo Aryane Thais atendeu 218 
mulheres, incluindo os filhos, enca-
minhados pela Rede de Proteção da 
Mulher de 18 cidades em três anos 
de funcionamento. Implantado em 
outubro de 2011, em João Pessoa, o 
serviço garante moradia protegida 
e atendimento integral para mulhe-
res em situação de risco de morte 
iminente por causa da violência do-
méstica e familiar.

Funcionando em endereço si-
giloso, a Casa Abrigo conta com 
equipe multiprofissional forma-
da por 16 profissionais, incluindo 
oficiais da Polícia Militar que atu-
am na proteção das mulheres e na 
guarda de segurança do local das 
abrigadas. A estrutura tem capaci-

dade para abrigar 22 pessoas (mu-
lheres e seus filhos até 16 anos) por 
um período máximo de 180 dias. 

Para ter acesso ao serviço, é 
necessário que a mulher procure a 
Rede de Proteção da Mulher, como 
Delegacias da Mulher, Centro de 
Referência da Mulher ou Centro 
de Referência de Assistência Social 
(Creas). As exigências para ter aces-
so é ter um boletim de ocorrência 
formalizado. Caso a mulher tenha 
filhos, é necessário um relatório 
do Conselho Tutelar informando o 
encaminhamento das crianças ou 
adolescentes para o serviço.

“Quando a mulher chega com a 
denúncia nas delegacias ou no Cen-
tro de Referência com risco de mor-
te, a Casa Abrigo é acionada e uma 
equipe vai até a vítima para fazer 
uma escuta qualificada para saber 
a necessidade do abrigamento. Ir 
para a Casa Abrigo deve ser a últi-
ma opção para resolver a situação. 

Ela ficará isolada e distante do con-
vívio. É uma ação emergencial, para 
evitar a morte”, explica a secretária 
da Mulher e da Diversidade Huma-
na, Gilberta Soares.

As cidades atendidas pela Casa 
Abrigo são João Pessoa, Bayeux, 
Santa Rita, Cuité, São Vicente de Se-
ridó, Barra de Santana, Queimadas, 
Campina Grande, Pilõesinhos, Picuí, 
Conde, Cruz do Espírito Santo, Na-
tuba, Aroeira, Arcoverde (PE), Can-
guaretama (RN) e Fortaleza (CE). 

Procedimentos para mulheres 
em situação de violência domés-
tica, sexual e familiar que estejam 
correndo risco de morte:

- O encaminhamento da mu-
lher, com ou sem filhas/os (crian-
ças e adolescentes), deverá ser feito 
após o caso ter sido devidamente 
avaliado pelo serviço que está so-
licitando o abrigamento, tais como: 
Delegacias da Mulher, Delegacias 
Distritais, Creas, Cras, Centros de 

Referência da Mulher, Núcleos de 
Defensoria Especializada, Promoto-
ria Especializada da Violência con-
tra a Mulher, Juizado da Violência 
contra a Mulher, Organismos de Po-
lítica para Mulheres, Conselhos de 
Direitos da Mulher, Centro de Refe-
rência da Mulher, ONGs feministas, 
grupos de mulheres e organizações 
da sociedade civil.

- A solicitação do abrigamen-
to passará, necessariamente, pela 
Secretaria de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana (SEMDH) 
com exceção dos casos de fins de 
semana e feriados, quando é preci-
so entrar em contato direto com a 
coordenadora geral da Casa Abrigo.

- O Centro de Referência da 
Mulher Ednalva Bezerra, de João 
Pessoa, avalia os casos procedentes 
dos municípios conveniados – João 
Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Conde e 
Santa Rita – e encaminha para a SE-
MDH. Os demais municípios fazem 

o encaminhamento da demanda di-
reto para a secretaria e a equipe da 
Casa Abrigo Ariane Thaís avalia e 
procede com os encaminhamentos 
para o abrigamento.

- Para a mulher ser abrigada 
é exigência o Boletim de Ocorrên-
cia da Delegacia da Mulher onde 
existir, ou Delegacia de Polícia que 
atendeu a mulher nos municípios 
onde não tem DEAM.

- Mulher com crianças e ou 
adolescentes deverão, obrigatoria-
mente, procurar o Conselho Tutelar 
mais próximo para pedir declara-
ção que justifique sua viagem com 
as crianças para buscar segurança 
longe do agressor.

- Lembrando que o abrigamen-
to de mulheres vítimas de violência 
doméstica e  sexual, que estejam 
correndo risco, é um importante 
procedimento para evitar que ocor-
ra a mais grave forma de violência, 
que é o homicídio.

Sine da capital leva ofertas de vagas aos Centros da Juventude 
Os jovens que estão em busca 

de emprego já podem contar com a 
oferta de vagas para o mercado de 
trabalho em alguns bairros da capi-
tal. O Sistema Nacional de Emprego 
de João Pessoa (Sine-JP) está levan-
do o serviço de cadastramento aos 
Centros de Referência da Juventude 
(CRJ). A ação começou ontem no CRJ 
Adalberto da Silva Fernandes, no Va-
lentina Figueiredo. No próximo dia 
20, a equipe do Sine-JP estará no CRJ 
Reuben Ramalho, no Rangel.

De acordo com o coordenador 
do Sine-JP, Adenio Neto, o objetivo 
é facilitar o ingresso dos jovens no 
mercado de trabalho. “Esperamos 

beneficiar a população jovem da nos-
sa cidade, facilitando o acesso ao pri-
meiro emprego. Temos parceria com 
muitas empresas e algumas priori-
zam a oportunidade aos jovens, como 
as do setor de telemarketing, que não 
exigem experiência”, afirmou ele.

A coordenadora da Juventude, 
Marília França, destacou que a par-
ceria já está surtindo efeito, conside-
rando que os CRJs são espaços que 
atendem muitos jovens com a reali-
zação de cursos e oficinas. “O Sine-JP 
atende todos os trabalhadores, mas 
com este serviço itinerante há prio-
ridade aos jovens, que terão mais 
oportunidades para trabalhar. Além 

disso, há o fato de que eles não preci-
sam se deslocar”, disse ela.

Hoje haverá a seleção dos can-
didatos inscritos no Sine-JP no pri-
meiro dia da ação. Conforme a chefe 
do setor de Intermediação de mão 
de obra, Lilian Pereira, as empresas 
estão selecionando os candidatos no 
próprio CRJ.

Juscimara Souza, que está em 
busca do primeiro emprego, espe-
ra uma colocação no mercado na 
área de telemarketing ou comércio. 
“Quero trabalhar como telefonista, 
balconista ou vendedora. Tenho En-
sino Médio completo e aguardo uma 
chance”, contou ela.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Candidatos inscritos no primeiro dia da ação serão selecionados hoje
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Candidatos têm dificuldade para 
acessar site com notas do Enem
Mais de 6 milhões de 
pessoas fizeram o Exame 
Nacional do Ensino Médio

Grande número de partici-
pantes do Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) 2014 não está 
conseguindo consultar suas no-
tas no site do Instituto Nacional 
de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), órgão ligado ao 
Ministério da Educação (MEC) e 
responsável pela aplicação do exa-
me. Cerca de 6.1 milhões de candi-
datos fizeram as provas e desde o 
momento que foi liberado o resul-
tado nessa terça-feira, dia 13, não 
conseguem o acesso. Logo após a 
divulgação, o site começou a apre-
sentar instabilidade.

Para conferir a nota do Enem, 
os candidatos devem acessar o 
endereço http://sistemasenem2.
inep.gov.br/resultadosenem/. 
Para acessar os resultados, é preci-
so informar o CPF e a senha cadas-
trada durante o período de inscri-
ção. Caso tenha perdido a senha, é 
possível recuperá-la no sistema. O 
boletim apresenta o desempenho 
do candidato nas quatro provas 
objetivas (linguagens, matemática, 
ciências humanas e da natureza), 
além da nota de redação.

Até o final da tarde de ontem, 
o Ministério da Educação ainda não 
havia divulgado em seu site o de-
sempenho dos alunos por Estado.

A escala de notas do Enem vai 
de 0 a 1.000 e para o cálculo não é 
levado em conta apenas o número 
de acertos, a nota é calculada pela 
TRI (Teoria de Resposta ao Item). 
De forma prática, uma pergunta 
que teve baixo índice de acertos é 
considerada difícil e, por isso, tem 
mais "peso" na pontuação final. Já 
aquelas que têm alto índice de acer-
tos são classificadas como fáceis e 
contam menos pontos na nota final 
do candidato. Um inscrito nunca vai 
tirar zero no Enem, porque existem 
notas mínimas – que nunca partem 
do zero – e máximas para cada área 
do conhecimento.

Com os resultados do Enem, 
os inscritos podem concorrer a 
vagas nas universidades federais 
que integram o Sisu (Sistema de 
Seleção Unificada), a bolsas do 
Prouni (Programa Universidade 
para Todos), a financiamentos do 
Fies (Programa de Financiamento 
Estudantil), além de poder usar 
a nota em diversos processos se-
letivos. A nota também pode ser 

utilizada para participação do pro-
grama de intercâmbio Ciência sem 
Fronteiras.

Interessados em certificação 
do Ensino Médio podem utilizar a 
nota da prova para tal finalidade. 
Segundo o MEC, o inscrito na prova 
precisa obter nota mínima de 450 
pontos em cada uma das áreas do 
conhecimento e 500 pontos na re-
dação.

Sisu e Prouni 2015
As inscrições para o Sisu acon-

tecem entre os dias 19 e 22 deste 
mês, exclusivamente pela internet, 
por meio do endereço www.sisu.
mec.gov.br. O estudante deve ter 
feito a edição 2014 do Enem e não 
ter zerado a redação para partici-
par do processo. O candidato po-
derá se inscrever em até duas op-
ções de vagas.

O Prouni recebe inscrições de 
26 a 29 deste mês. Entre os princi-
pais requisitos para participar do 
processo estão não possuir diplo-
ma de curso superior, ter partici-
pado da edição 2014 do Enem, ter 
cursado o Ensino Médio completo 
em escola pública ou em institui-
ção privada como bolsista integral, 
e ter renda familiar mensal de até 
três salários mínimos.

Como foi a prova
O Enem 2014 foi marcado por 

atrasos, faltas e mais de 1.500 eli-
minações. Além disso, o exame 
teve candidatos presos, uma grávi-
da que entrou em trabalho de par-
to durante a prova e uma mulher 
que morreu no local em que faria 
o exame.

Além disso, dias depois da 
aplicação das provas, um candida-
to do Piauí afirmou ter recebido 
uma foto com o tema da redação 
horas antes do início do segundo 
dia do Enem. A Polícia Federal in-
vestiga o caso, mas já confirmou 
que o tema foi realmente vazado.

No final de novembro, um gru-
po suspeito de fraudar o Enem e 
vestibulares de Medicina foi preso 
em Minas Gerais. A polícia infor-
mou que a quadrilha agia colocan-
do pessoas para fazerem parte das 
provas rapidamente, os chamados 
"pilotos". Em seguida, eles saiam 
com as questões resolvidas e re-
passavam as respostas aos candi-
datos por meio de transmissão 
eletrônica.

O grupo preso obteve cópia de 
todos os cadernos de questões 10 
minutos antes do início do certa-
me, segundo o delegado Antônio 
Júnior Dutra Prado, do grupo de 
Combate a Organizações Crimino-
sas.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Placas de sinalização co-
locadas nas BRs federais e 
nas rodovias estaduais estão 
sendo destruídas por armas 
de fogo ou danificadas por 
pichadores no Estado, mesmo 
sendo sinalização de suma im-
portância para manter a se-
gurança dos condutores e dos 
pedestres. Segundo o diretor 
de Obras do Departamento 
de Estradas e Rodagens da 
Paraíba (DER), Hélio Cunha 
Lima, muitas placas nas ro-
dovias estaduais infelizmen-
te continuam servindo como 
pontos de tiro ao alvo, outras 
são pichadas ou roubadas.

Ainda segundo o enge-
nheiro do DER, as regiões 
do Cajá e Caldas Brandão, 
Pombal, Cajazeirinhas e São 
Bentinho foram as que mais 
sofreram nos últimos anos 
com ações de vândalos, des-
truições e roubos de placas de 
sinalização nas rodovias esta-
duais. 

“É preciso que se entenda 

que as placas de sinalização 
são feitas para proteger e in-
formar os motoristas sobre a 
melhor conduta a ser tomada 
em um determinado local ou 
situação. Quando essas placas 
estão em péssimas condições, 
elas atrapalham a vida de 
quem passa pelas rodovias e 
BRs”, disse o motorista de ca-
minhão Rodrigo Chagas, afir-
mando ser totalmente contra 
atos de vandalismo que preju-
dicam a população. 

Na maioria das vezes des-
truídas por atos de vandalis-
mo, muitas placas de trânsito 
danificadas e pichadas em vá-
rios trechos das BRs e rodovias 
estaduais confundem moto-
ristas que não conhecem a re-
gião, além de oferecer perigo 
por falta de comunicação aos 
motoristas. 

Por ser difícil fiscalizar, 
os motoristas que denunciam 
os casos de vandalismo que 
ocorrem geralmente durante 
a noite ou madrugada recla-
maram da demora ou da fal-
ta de manutenção das placas. 
Na opinião deles, a manuten-
ção das placas de sinalização 

deveria ser mais rápida. Se-
gundo o motorista de ônibus 
Antônio Vasconcelos muitas 
placas de sinalização indicam 
caminhos a serem seguidos e 
quem não tem conhecimen-
to da região fica confuso. “O 
mesmo ocorre com placas de 
advertência de velocidade, 
lombadas, curvas e contradi-
ções, entre outras”, disse Vas-
concelos.

O DER geralmente verifi-
ca a sinalização horizontal e 
vertical das rodovias estaduais 
sob sua jurisdição e informa 
que a fiscalização para inibir 
os atos de vandalismo nas ro-
dovias é realizada pela Policia 
Militar. 

PRF
A Polícia Rodoviária Fe-

deral já prendeu diversas 
pessoas acusadas de dani-
ficar placas de sinalização 
nas BRs-230 e 101 na Paraí-
ba através de denúncias fei-
tas por motoristas através do 
191, que também é o número 
de emergências para solicitar 
auxílio, socorro ou informar 
sobre acidentes e crimes.

Placas de sinalização instaladas nas 
rodovias da PB são alvo de vândalos

PICHAÇÃO E ROUBO

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Estação Digital Móvel atende mais de 50 pessoas no fim de semana
Desde o início da operação 

João Pessoa Verão, realizada pela 
Prefeitura Municipal de João Pessoa 
(PMJP), a Estação Digital Móvel da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia 
(Secitec) vem recebendo um públi-
co eclético no Busto de Tamandaré. 
Aberto a comunidade e aos turistas 
das 8h às 18h, o ônibus, que conta 
com 12 computadores e educado-
res para prestar atendimento, está 
atendendo cerca de 20 pessoas du-
rante a semana e mais de 50 nos 
finais de semana. A expectativa é 
aumentar o fluxo de visitantes.

De acordo com o coordena-
dor técnico e chefe da divisão de 
suporte operacional da Secitec, 
Victor Santos Leandro, a demanda 
das pessoas é a melhor possível, 
principalmente os turistas que 
não conheciam o projeto e estão 

encantados com a operação João 
Pessoa Verão. “Nada melhor que 
levar ensinamentos da informática 
para pessoas que estão passando 
férias e aproveitando o verão na 
capital. Uma chance de aprender 
a manusear um computador com 
educadores que estão à disposição 
de todos”, disse. 

Uma das educadoras da Se-
citec, Jaqueline Elóy, frisou que 
pessoenses e turistas de todas 
as idades estão frequentando o 
ônibus e conhecendo o trabalho 
desenvolvido. “Além das informa-
ções que recebem, eles elogiam 
a iniciativa da PMJP em colocar 
uma Estação Digital à disposição 
da população”, disse.

Uma das pessoas que conhe-
ceu a Estação Digital Móvel foi a 
paulista Cristina Alves de Sousa. 

“Vocês estão de parabéns em con-
tar com uma estrutura móvel que 
facilita o manuseio de computa-
dores de forma simples e gratuita. 
Venho sempre ao ônibus, que tem 
uma estrutura simples, confortável 
e educativa. Voltarei no próximo 
ano para desfrutar novamente da 
estrutura da operação João Pessoa 
Verão”, observou.

Para o professor universitário 
argentino Arcenio Riquelme, contar 
com uma Estação Digital em plena 
orla para conversar com familia-
res e amigos é tudo de bom para 
os turistas. Ele elogiou a iniciativa 
da PMJP em fazer a operação João 
Pessoa Verão com vários serviços 
importantes na orla, principalmen-
te com informática à disposição. 
“Viajo bastante por vários países 
e jamais presenciei uma estrutura 

desse porte. Um trabalho sensacio-
nal para beneficiar a população e os 
turistas”, comentou o argentino.

A Estação Digital Móvel é um 
projeto que tem o objetivo de ofere-
cer inclusão digital de forma gratui-
ta à população, com aulas e orienta-
ções de informática. 

Ação conjunta
“João Pessoa Verão” é uma ope-

ração que envolve 13 secretarias e ór-
gãos da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP), trabalhando de forma 
integrada. Participam as Secretarias 
de Turismo (Setur), Meio Ambiente 
(Semam), Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), Saúde (SMS), Ciência e Tec-
nologia (Secitec), Políticas Públicas 
para Mulheres (Seppm), Mobilidade 
Urbana (Semob), Comunicação (Se-
com), Segurança Urbana e Cidadania 

(Semusb), além da Autarquia Espe-
cial Municipal de Limpeza Urbana 
(Emlur), Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), Vigilância Sanitá-
ria e Procon-JP.

Serviços
Entre as demais ações re-

alizadas pela operação estão o 
ordenamento dos ambulantes e 
comerciantes informais, distribui-
ção de preservativos, verificação 
de pressão, além de campanhas 
para combater a violência contra 
mulheres e para orientações de 
trânsito, bem como inspeções dos 
estabelecimentos comerciais para 
observação quanto a qualidade 
dos produtos servidos ou alimen-
tos em estoque e orientação aos 
turistas/clientes quanto aos dire-
tos do consumidor.

‘JOÃO PESSOA VERÃO’

Ação prejudica 
motoristas que 
precisam de 
orientação nas 
estradas

Foto: Evandro Pereira



Barcos prejudicam visão do 
pôr do sol da Praia de Jacaré
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Donos são orientados 
a retirar embarcações 
da frente dos bares Pela cidade

Legado
O procurador-geral do município, José Mariz, 

também divulgou nota lamentando a morte do 
professor, na qual lembrou que Rômulo exerceu 
a função de procurador-geral em Campina, 
deixando um “legado de quando esteve à frente da 
instituição”.

l InadImpLêncIa
Segundo levantamento da CDL Campina Grande 

com base em informações do SPC Brasil, a inadimplência 
no comércio na cidade apresentou recuo de 7% na 
comparação com 2013. O motivo seria a baixa disposição 
dos consumidores em acumular dívidas.

l comparatIvo
Em 2014, 15.067 pessoas tiveram os nomes 

negativados pelo SPC. Já em 2013, a inadimplência 
atingiu 16.270 pessoas. O levantamento revela que não 
houve variação entre os números de pessoas com nomes 
excluídos do cadastro de inadimplentes.

Universidade cidadã 
A UFCG, através do Projeto Unicampo e Projeto 

Universidades Cidadãs, aprovou proposta intitulada 
“Acompanhamento, assessoramento e monitoramento 
das instâncias de gestão social dos territórios da 
Borborema, Curimataú e Seridó paraibano”. O projeto 
tem o objetivo de contribuir para a consolidação 
da gestão social nestes territórios por meio de 
articulação institucional e operacional da universidade 
com os colegiados, através de ações de pesquisa e 
extensão. 

proposta
De acordo com a UFCG, a principal proposta 

do projeto aprovado é a implantação do Núcleo 
Multiterritorial de Extensão do Agreste Paraibano 
(Nextap), que atenderá as regiões da Borborema, Seridó 
e Curimataú, somando 38 municípios.

Equipe
Cerca de 20 profissionais e estudantes atuarão, 

como bolsistas, na operacionalização das atividades 
do Nextap. A função da equipe é assessorar e 
facilitar o processo de “concertação” e articulação 
social nos colegiados dos territórios atendidos pelo 
projeto.

alto a baixo
O vereador Alexandre do Sindicato, presidente do 

PROS em Campina Grande, que chegou a ser indicado 
por seus pares para liderar a bancada governista, pode 
acabar deixando o bloco de sustentação do prefeito 
Romero Rodrigues (PSDB), conforme informou o 
presidente municipal do PSDC, Vavá Tomé, ao revelar 
à imprensa que o parlamentar estaria negociando sua 
ida para o partido, a fim de ser candidato a prefeito em 
2016.

desmentido
Alexandre, conforme as inconfidências de Vavá 

Tomé, estaria insatisfeito com a aparente má vontade 
de Romero em relação à sua indicação para liderar a 
bancada. Em nota, o vereador negou as informações 
repassadas pelo presidente do PSDC e garantiu que a 
saída do bloco de apoio do chefe do Poder Executivo 
municipal na Casa de Félix Araújo não foi, por ora, 
cogitada e teria sido fruto de um “mal- entendido”.

Luto
A Universidade Estadual da Paraíba divulgou ontem 

nota de pesar pelo falecimento do professor Rômulo 
Araújo Lima, ocorrido na terça (13), em João Pessoa. 
Rômulo atuava no Curso de Relações Internacionais da 
UEPB até o ano passado, quando se aposentou.

currículo
Na nota de pesar, a reitoria da Estadual lembrou 

que Rômulo Araújo Lima já havia lecionado também no 
curso de Direito e atuado como pró-reitor de Integração 
e Desenvolvimento Estadual da UEPB. Ele era advogado, 
sociólogo e historiador.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Uma das maiores atra-
ções turísticas da Paraíba, o 
pôr do sol da Praia de Jacaré, 
pode acabar  caso o bom sen-
so não prevaleça. Um pare-
dão está sendo formado por 
donos de catamarãs diante 
dos restaurantes da praia e 
muitos dos turistas não con-
seguem contemplar o belo 
espetáculo da natureza, o 
que teria desencadeado uma 
crise na área já que, da forma 
que os barcos estão estacio-
nando, fica evidente que o 
sol não se põe para todos.

A situação acirrou-se de 
tal maneira que o decano do 
local, o músico Jurandir do 
Sax - que ganhou notorieda-
de tocando o “Bolero de Ra-
vel” sobre as águas, ameaçou 
não mais entoar o seu reper-
tório caso as embarcações 
não fossem removidas do 
local.

A coisa se torna séria e 
preocupante, porque a atitu-
de do músico pode esvaziar 
o espetáculo que atrai mul-

O local que atrai milhares de turistas pode não mais ter a tradicional execução do Bolero de Ravel 

tidões, caso o polêmico ins-
trumentista resolva mesmo 
deixar de tocar o bolero, o 
que significaria prejuízo to-
tal para o setor turístico do 
Estado.

Esse espetáculo reco-
nhecido como o segundo 
mais belo pôr do sol do mun-
do ganha espaço  importante 
na cadeia turística que atrai 
milhares de visitantes para o  
Estado, gerando emprego e 

renda para vários setores do 
serviço e comércio.

Desde então, os envolvi-
dos têm realizado reuniões 
para chegar a um consenso. 
Um dos pontos acordados é 
que os catamarãs não fiquem 
à frente dos bares e restau-
rantes durante a execução 
do Bolero de Ravel para não 
atrapalhar a visão dos clien-
tes. Apesar disso, na última 
sexta-feira, ainda era possí-

vel presenciar algumas em-
barcações impedindo a visão 
em alguns pontos..

Os órgãos competentes 
que regulam o turismo no 
Município de Cabedelo já  
se reuniram com os donos 
dos barcos  que estão sendo 
orientados a sair da área em 
frente aos bares e restauran-
tes, de tal forma que todos 
consigam acompanhar o pôr 
do sol. 

Foto: Ortilo Antônio

A Polícia Militar prendeu, 
na noite de terça-feira (13), Ri-
cardo do Nascimento Lira, de 
21 anos, acusado de cometer 
vários assassinatos no bairro 
de Mandacaru, em João Pes-
soa. Contra ele havia três man-
dados de prisão em aberto 
pelo crime de homicídio.

Ele foi preso durante 
rondas realizadas pela PM 
nas principais ruas do bairro. 
Segundo os policiais que re-
alizaram a prisão, o suspeito 
costumava atuar no Beco de 

Zé Borges, uma das áreas que 
têm presença ostensiva da 
Polícia Militar.

Ricardo do Nascimento 
foi entregue na Delegacia de 
Homicídios da capital, locali-
zada no bairro do Varadouro. 
Ele foi encaminhado ontem 
para o presídio do Roger. Este 
foi o 18º envolvido com homi-
cídios preso pela Polícia Mili-
tar este ano.

Fugitivo do indulto
A Polícia Militar recap-

turou, também na terça-
-feira, em Bayeux, mais um 
preso que não voltou após 
receber o benefício do in-
dulto natalino. José Willa-
me Silva de Souza, de 25 
anos, cumpre pena pelo cri-
me de roubo na Penitenciá-
ria de Segurança Média Juiz 
Hitler Cantalice, em João 
Pessoa. Ele foi preso duran-
te rondas próximo à feira da 
cidade e encaminhado para 
a 6ª Delegacia Distrital, em 
Santa Rita.

Polícia prende suspeito de 
assassinatos em Mandacaru

rondaS da pm 

Dois suspeitos de homicí-
dio foram detidos em flagrante 
durante uma ação da Polícia 
Militar no bairro do Pedregal, 
em Campina Grande, nessa ter-
ça-feira (13). John Lenon Silva 
Souza, de 19 anos, e um ado-
lescente, de 16, escondiam o 
corpo de um homem que eles 
teriam acabado de matar. Com 
eles foi apreendida uma arma.

A vítima, Josenildo Gomes 
Santos, de 29 anos, foi encontra-
da ao lado do sofá onde um dos 
suspeitos estava, apresentando 
perfurações de tiros na cabeça.

De acordo com o tenente 
Rosildo Mariano, os suspeitos 
contaram que estavam com a 
vítima desde a noite de segun-
da-feira (12). “Eles revelaram 
que a vítima ficou amarrada 
desde ontem à noite e que só 
hoje resolveram executá-la, 
mas para surpresa deles, du-
rante a saturação que fazíamos 
no bairro conseguimos deter 
todos dois em flagrante”.

Dupla é detida 
em flagrante por 
homicídio em  
Campina Grande

Mais de 1.200 
famílias vão ser 
atendidas na 
USF do Timbó 

Os serviços da atenção 
básica de saúde ganham mais 
uma estrutura de qualidade, 
que vai atender cerca de 1.250 
famílias. A nova Unidade de 
Saúde da Família (USF) Tim-
bó I será inaugurada amanhã, 
às 9h, pelo prefeito Luciano 
Cartaxo. A obra, localizada na 
Rua Tenente Francisco de Assis 
Moreira, bairro dos Bancários, 
contou com investimento de 
quase R$ 700 mil.

“Nos dois primeiros anos 
de nossa gestão construímos 
ou reformamos 11 novas Uni-
dades da Saúde em toda a ci-
dade e agora vamos entregar 
mais uma na comunidade do 
Timbó”, destacou o prefeito. 
“Estamos garantindo mais 
conforto, estrutura e qualidade 
no atendimento básico, que é a 
porta de entrada no acesso ao 
Sistema Único de Saúde”, com-
plementou. 

Na unidade serão desen-
volvidas ações como acolhi-
mento com escuta qualificada, 
classificação de risco, avaliação 
de necessidade de saúde, entre 
outras. A equipe da unidade 
promoverá a atenção integral, 
contínua e organizada da po-
pulação, controlando a atenção 
à saúde na Unidade Básica de 
Saúde, no domicílio, em locais 
como salões comunitários, es-
colas, creches e praças, e ou-
tros espaços que comportem 
ações planejadas.

Para a moradora Patrí-
cia Malaquias, de 34 anos, a 
chegada de uma USF é uma 
conquista muito grande para 
a comunidade. “Nós éramos 
atendidos na USF dos Bancá-
rios e agora vamos ter uma 
unidade especialmente para 
a gente. Então, ter algo dessa 
natureza é muito importante 
e quem ganha com isso somos 
nós”, afirmou. 

Policiais do 1º Distrito 
Integrado de Segurança 
Pública prenderam o ter-
ceiro suspeito de partici-
par de vários assaltos, na 
última segunda-feira (12), 
na orla de João Pessoa.  
Lucas Barbosa de Lima 
da Silva, de 18 anos, foi 
apontado no dia do crime 
pelo universitário que foi 
preso em flagrante com 
os objetos das vítimas.

A PM realizava ron-
das pelo bairro São José 
na noite de terça-feira e 
se deparou com o suspei-
to, que foi levado para 
a 12ª Delegacia Distrital, 
onde uma das vítimas 
o reconheceu como um 
dos autores dos crimes. 

A Polícia Militar pren-
deu ainda mais três sus-
peitos de roubo. Um deles 
na orla de Tambaú. José 

Carlos Ferreira de Lima, 
de 18 anos, tomou o ce-
lular de uma comerciária 
dentro do ônibus que faz 
a linha 511 (Tambaú). A 
vítima desceu do veículo e 
informou aos policiais da 
ciclopatrulha, que locali-
zaram o suspeito próximo 
da Avenida Ruy Carneiro. 

A outra prisão foi 
de uma dupla em uma 
moto que estava prati-
cando assaltos em Cruz 
das Armas. Wanderlei 
Nascimento Araújo, 34 
anos, e Ruthefor Ma-
rinho Leal, 38, foram 
interceptados na Praça 
Bela Vista. Com eles foi 
recuperado o celular de 
uma estudante que eles 
tinham acabado de rou-
bar. A moto utilizada 
nas ações tinha registro 
de furto. 

Mais um acusado é 
preso no São José

aSSaLtoS na orLa
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PB suspende gastos com festas
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João pessoa será a 
capital da Internet 
em evento da ONU 
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Decisão foi publicada 
na edição de ontem do 
Diário Oficial do Estado

O Governo do Estado 
estabeleceu medidas para 
contenção de gastos públi-
cos. A decisão foi publica-

da na edição de ontem do 
Diário Oficial. O documento 
esclarece que estão suspen-
sas despesas relativas ao 
patrocínio de festividades 
e eventos para os próximos 
60 dias. Essas disposições 
não se aplicam aos serviços 
essenciais à população nas 

áreas de saúde, segurança e 
educação, desde que dentro 
dos limites orçamentários e 
financeiros.

Além da suspensão de 
gastos com as festividades 
carnavalescas, o decreto nº 
35.711, assinado no dia 13 
de janeiro de 2014, prevê a 

interrupção de gastos com 
eventos, confraternizações, 
festas, enfeites e outras situa-
ções similares para qualquer 
beneficiário. A ressalva é para 
casos relacionados às ações 
meramente governamentais.

A medida faz parte de um 
conjunto de ações implemen-

tadas pelo Governo do Estado 
com objetivo de economizar 
recursos públicos e com isso 
garantir a qualidade dos ser-
viços prestados à população.

De acordo com o secre-
tário de Estado da Comuni-
cação Institucional, Luís Tôr-
res, a ação é uma medida de 

responsabilidade financeira. 
“O Governo se prepara para 
conseguir superar a atual si-
tuação econômica que vive o 
país, que sugere os cuidados 
necessários para garantir as 
obras, investimentos e ações 
por toda a Paraíba”, ressal-
tou o secretário.

A Comissão de Acompanha-
mento e Controle da Execução 
Orçamentária, da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB), apro-
vou por unanimidade o relatório 
preliminar do projeto da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) retificada, 
referente ao exercício financeiro 
de 2015. Durante a reunião, que 
aconteceu na manhã de ontem, 
foi deliberado o novo calendário 
de tramitação do projeto. 

Após apresentação do relató-
rio preliminar da LOA, o presidente 
da comissão e relator da matéria, 
deputado Raniery Paulino (PMDB), 
explicou os prazos para tramitação 
da matéria na Casa e disse que o 
projeto deverá ter o parecer defi-
nitivo pela comissão até o dia 27 
deste mês, sendo incluído na or-
dem do dia e apreciado pelos de-

putados da ALPB logo em seguida.
O prazo para a entrega das 

emendas parlamentares foi aberto 
ontem e vai se encerrar na próxima 
segunda-feira, 19. No total serão 
15 emendas para cada parlamen-
tar, no valor de pouco mais de 3,5 
milhões, que vão contemplar a po-
pulação paraibana.

“Aprovamos a proposta, pois 
a mesma se encontra consistente e 
oportuna, e fizemos um prazo en-
xuto para garantir a celeridade da 
tramitação na Assembleia. Sobre as 
emendas, alguns parlamentares já 
me falaram que estavam prontas, o 
que me faz acreditar que não have-
rá problema durante o processo de 
apreciação”, disse Raniery Paulino.

De acordo com o deputado, 
caso não haja problemas durante 
a tramitação, o parecer defini-

tivo poderá acontecer antes da 
data estabelecida pelos membros 
da comissão. “Nosso cuidado é 
apreciar o projeto ainda este mês 
para que esta legislatura seja 
contemplada”, afirmou.

Na próxima segunda-feira será 
realizada uma audiência pública 
para discutir o projeto da Lei Orça-
mentária Anual. O encontro será 
uma oportunidade para discutir a 
LOA com diversos setores da socie-
dade, e contará com a participa-
ção do secretário de Planejamento 
do Estado, Tárcio Pessoa. 

O projeto da LOA 2015 pre-
vê gastos do Governo do Estado 
na ordem de R$ 11,247.733,00 
(onze bilhões, duzentos e vinte e 
cinco milhões, cento e quarenta 
e sete mil e setecentos e trinta e 
três reais).

ALPB aprova relatório preliminar 
do projeto retificado da LOA 2015

COMIssÃO dE ORÇaMENTO

Deputado Raniery Paulino (C) acredita que apreciação por parte dos parlamentares deve acontecer até o fim do mês

O deputado federal pelo 
PT de São Paulo, Arlindo Chi-
naglia, esteve ontem em João 
Pessoa e se reuniu com al-
guns deputados federais do 
Estado para pedir apoio à sua 
candidatura à Presidência 
da Câmara Federal. O encon-
tro foi no Hotel Verde Green 
pela manhã e contou com a 
presença, entre outras lide-
ranças, dos parlamentares 
paraibanos Luiz Couto (PT) e 
Damião Feliciano (PDT). 

A imprensa não teve 
acesso à reunião, mas, depois, 
numa entrevista coletiva, o 
parlamentar paulista decla-
rou que, caso seja eleito,  deve 
definir uma pauta que atenda 
aos interesses nacionais des-
de temas maiores, como da 
economia até mesmo acor-
dos internacionais, mas tam-
bém temas “rotineiramente 
dramáticos e que nós não 
podemos aceitar, como a se-
gurança pública, violência no 
trânsito, e outros assuntos 
relevantes que a mobilização 
da população já pressiona, a 
exemplo das reformas políti-
cas e tributárias”.

Chinaglia acredita, no en-
tanto, que o caminho mais efi-
caz é ouvir e estabelecer um 
contato direto com a socieda-
de. Segundo o parlamentar, “é 
comum, inclusive, outros po-
deres atribuírem ao Congres-
so Nacional responsabilidade 
que nós temos, mas que são 
menores comparativamente 
do que àqueles poderes que 
normalmente atribuem a sua 
própria falência ao Congresso 
Nacional”. Ele se referia ao de-
bate sobre segurança pública 
e acidentes no trânsito. Para 
Chinaglia essas são duas tra-
gédias continuadas “ano após 
ano, onde nenhuma família se 
sente segura”. 

Votos dos paraibanos
Sobre a expectativa de 

querer ampliar sua votação 
na Paraíba, Chinaglia disse 
que não sabe quantos votos 
terá no Estado, mas que cer-
tamente terá mais de três. 

Para ele, o jogo está apenas 
começando, uma vez que sua 
candidatura surgiu em torno 
do Natal, embora não consi-
dere um presente, mas está 
trabalhando e se preparando 
para fazer aliança entre a sua 
candidatura e o PSB. 

Reforma política
Questionado sobre a 

possibilidade de haver uma 
reforma política na sua to-
talidade nos próximos qua-
tro anos, Arlindo Chinaglia 
esclareceu que a reforma 
política já foi votada quando 
ainda era presidente da Câ-
mara (2007-2009). “só que 
o relatório do então deputa-
do federal Ronaldo Caiado 
(DEM-GO) (eleito ao Senado 
nas eleições do ano passado) 
tinha sido aprovado quase 
que por unanimidade, mas 
que no plenário, dois prin-
cipais itens caíram nas duas 
primeiras votações, os quais 
eram financiamento público 
e lista pré-ordenada”. 

Sem querer criticar, Chi-
naglia justificou que fez seu 
papel enquanto presidente 
da Câmara à época. “O que 
ocorre é que quem escolhe 
os parlamentares nos dá le-
gitimidade. E quando há di-
vergência, como neste caso, 
a partir da disputa por poder, 
que pode acontecer, é quando 
entra o papel da sociedade 
pressionando”. Ele lembrou 
que já houve situações histó-
ricas, inclusive, onde o Parla-
mento pendia para um lado 
e por causa da participação 
popular, resultou em outra. 
“Eu acredito que devemos ter 
serenidade e determinação 
para fazer o que for melhor”, 
finalizou.

Hoje será a vez do de-
putado federal Eduardo 
Cunha (RJ), Líder do PMDB 
na Câmara, onde a partir das 
8h30, também no Hotel Verde 
Green, em João Pessoa, se re-
unirá para pedir apoio à sua 
candidatura à Presidência da 
Câmara com a futura bancada 
paraibana eleita em outubro 
de 2014 e que assumirá seus 
mandatos a partir do dia 1º 
de fevereiro deste ano.

Arlindo Chinaglia pede 
votos em João Pessoa

CÂMaRa FEdERaL

Políticos paraibanos receberam o deputado Arlindo Chinaglia (C-D)

Satva Nélia Costa
Satva_nelia@yahoo.com.br

FOtO: Juliana Santos/ALPB

FOtO: Evandro Pereira

O Governo do Estado da 
Paraíba, através da Secreta-
ria  da Comunicação Insti-
tucional, divulgou ontem a 
seguinte nota oficial sobre 
a contratação dos concursa-
dos da Polícia Civil:

A respeito de decisão ju-
dicial assinada pelo juiz Gu-
temberg Gomes, da 4ª Vara 
da Fazenda, o Governo do 
Estado da Paraíba esclarece 
que a atual situação finan-
ceira do Estado, resultante 
de sucessivas quedas de re-
ceita, reflexos diretos do ce-
nário econômico nacional e 
internacional, inviabiliza o 
cumprimento da decisão nos 
moldes em que foi determi-
nada, gerando um impacto 
financeiro em torno de R$ 30 
milhões por ano.

Neste sentido, e com 
base no respeito aos limi-
tes de gastos com pessoal 
estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, irá 
defender a rediscussão da 
decisão, sugerindo calen-
dário de nomeação que não 
comprometa o andamento e 
a continuidade das ações do 
Governo, especificamente em 
áreas a exemplo da saúde, 
educação e, inclusive, segu-
rança pública.

É preciso destacar que, 
em relação ao referido con-
curso, a atual gestão esta-
dual nomeou 414 aprovados, 
aumentando os quadros da 
Polícia Civil e respeitando o 
direito dos concursados, den-
tro da capacidade financeira 
do Estado, sem desrespeitar 

os limites com gastos de pes-
soal determinados por lei e 
sem comprometer a presta-
ção de serviços à população. 
O atual quadro econômico 
aponta para uma situação 
diferente da que serviu como 
cenário para a decisão to-
mada em abril do ano passa-
do. O Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) destinado 
à Paraíba em dezembro de 
2014, foi R$ 50 milhões me-
nor que o mesmo período do 
ano anterior. Dados atuais 
apontam que o Governo do 
Estado atingiu o limite de 
49% da Receita Corrente Lí-
quida com gasto de pessoal. 
E que qualquer medida ad-
ministrativa sem o mínimo 
de planejamento financeiro 
inviabilizaria a gestão po-

dendo atingir ações gover-
namentais mais urgentes.

 Cabe ao Estado resguar-
dar os interesses de todos os 
paraibanos, não podendo 
destinar toda sua energia 
tão somente para pagamen-
to da folha de pessoal.

 O Governo do Estado, 
ao longo de quatro anos, 
nomeou mais de dez mil 
aprovados em concursos pú-
blicos, assegurando, mesmo 
assim, a capacidade de man-
ter níveis de investimentos 
públicos, que resultaram na 
construção e reforma de hos-
pitais, escolas, delegacias e 
estradas. Exatamente por se-
guir um planejamento finan-
ceiro responsável e, especial-
mente, digno da confiança 
do povo paraibano.

Governo do Estado divulga nota oficial
LEI dE REspONsaBILIdadE FIsCaL



A cidade de João Pessoa 
se tornará a capital mundial 
da Internet durante a déci-
ma edição do Internet Go-
vernance Forum (IGF), que 
acontece entre os dias 9 e 
13 de novembro, no Cen-
tro de Convenções. O fórum 
foi criado pela Organização 
das Nações Unidas no ano 
de 2006 pelo então secretá-
rio-geral Kofi Annan, e vem 
sendo realizado anualmen-
te em vários países. O even-
to vai reunir mais de duas 
mil pessoas de 130 países, 
entre chefes de Estado, em-
presários e pessoas e enti-
dades ligadas à Tecnologia 
da Informação.  

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu em au-
diência, na Granja Santana, 
o secretário executivo do 
Comitê Gestor da Internet 
no Brasil, Hartmut Glaser, 
e o diretor de Ciência e Tec-
nologia do Itamatary, Jan-
dir Ferreira. Na ocasião, as 
autoridades discutiram e 
planejaram a organização 
do evento da ONU. 

Durante a reunião, fi-
cou definido que até o mês 
de maio será realizado o 
lançamento oficial do fó-
rum em João Pessoa e na 
Conferência Mundial da 
ONU, a ser realizada em 
setembro, em Nova York. 
Ricardo Coutinho garan-
tiu total apoio do Gover-
no do Estado na realiza-
ção do evento e destacou 
a necessidade do fórum 
desenvolver programas 
na área da Internet que 
fiquem como legado para 

Paraíba reúne líderes em evento da 
ONU sobre governança na Internet
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“Je suis Charlie”
Em 331 a. C. na localidade de Guagamela se deu 

aquele que aparentemente seria o último dos embates 
históricos entre duas civilizações, os gregos (represen-
tando o mundo ocidental) liderados por Alexandre “O 
Grande”, e os persas (representando o mundo orien-
tal) liderados por Dario III, “O Rei dos reis”. A batalha 
de Guagamela é o registro remoto do choque de dois 
mundos, de duas civilizações, simbolizado por uma 
carnificina que pôs frente a frente os dois homens mais 
poderosos do mundo de então.

Esse embate foi o coroamento do longo histórico 
das “guerras médicas” entre o mundo grego e persa, 
também chamado de “medos”, daí talvez a origem re-
mota do nome “medo”, que em nosso vernáculo remete 
a um sentimento negativo, de pavor, de estranhamen-
to, talvez traduzindo a enorme dificuldade do diálogo 
intercultural.

O atentado de 7 de janeiro de 2015, contra o sema-
nário satírico “Charlie Hebdo”, de Paris, refundado em 
1992, de tiragem modesta, contava com 13 mil assinan-
tes, é mais um capítulo desse eterno estranhamento 
entre duas civilizações, histórico marcado por “medo e 
sangue.” Charlie Hebdo usa a linguagem da charge, pala-
vra francesa que significa “carga”, como meio de crítica 
social, sobretudo aos costumes políticos na França. Um 
humor satírico e escrachado que não poupa políticos, 
personalidades da vida pública e desdenha do funda-
mentalismo, seja católico ou islâmico. A charge é uma 
espécie do cartoon (palavra de origem inglesa que signi-
fica estudo, esboço) mas que difere deste, pois não trata 
apenas dos aspectos cômicos do cotidiano, retrata com 
ironia as cenas da vida política e dos costumes sociais. 

O ridículo, matéria prima da charge, é “o fato que me-
rece a sanção do riso”, segundo Chaïn Perelman, estudioso 
da retórica e da teoria da argumentação, são o ridículo e 
a ironia, duas velhas estratégias argumentativas de crítica 
dos costumes e da vida política. Desde Sófocles, nos festi-
vais de teatro na Grécia antiga, que a arte se mescla com a 
retórica e recorre ao ridículo e à ironia como estratégia de 
crítica e aperfeiçoamento do sistema político, uma crítica 
que não poupou de Sócrates, em “As Nuvens”, ao estadista 
Péricles. Charlie Hebdo é só um semanário parisiense que 
usa uma técnica antiga para fazer uma crítica dos costu-
mes políticos modernos. A charge, assim, é símbolo da 
liberdade de opinião e de imprensa, mantras da democra-
cia no ocidente, mas também um meio de desestabilizar 
autoridades políticas constituídas. 

O atentado terrorista de 7 de janeiro de 2015, é o 
11 de setembro da charge, um fato que se inscreve na 
longa teia de choques e embates entre duas civiliza-
ções que não aprenderam a dialogar. O ocidente com 
seus valores democráticos que dessacralizou a política, 
separando-a da religião e o mundo islâmico, que tem 
um parentesco remoto com os antigos persas, embora 
monoteístas, uma outra civilização para a qual a política 
é expressão do sagrado, onde o Corão é ao mesmo tem-
po fonte de revelação teológica e estatuto normativo, o 
direito e o político no mundo islâmico são expressões 
do sagrado, assim, quando os ocidentais que dessacra-
lizaram a política, satirizam a figura do seu legislador 
teológico, o que se tem é a desestabilização de uma 
autoridade que reage de uma forma fundamentalista 
e sangrenta. O ocidente por sua vez, tem no atentado 
à liberdade de imprensa um atentado à democracia, o 
fetiche político do mundo moderno ocidental. 

O lápis, o pincel, o compasso, a régua, são ins-
trumentos que não dialogam com o fuzil Kalashnikov 
(AK-47), ausência de um diálogo cujo vácuo é ocupado 
pelo medo, cadáveres e sangue, uma ausência de “racio-
nalidade comunicativa” entre duas civilizações - uma 
que dessacralizou a política, mundanizou sua polis e 
uma outra que manteve o sagrado unido ao político e 
que se fundamenta em um totalitarismo teocrático. Se a 
liberdade de imprensa é o mantra do discurso democrá-
tico da mundanidade ocidental, essa liberdade encontra 
seu limite no discurso do ódio, algo que nega as dife-
renças e a diversidade humana. A defesa da liberdade 
de imprensa, nesse caso, não é a tomada de partido por 
um dos lados nessa dicotomia ocidente/oriente, mas 
a defesa da possibilidade de construção de um diálogo 
intercultural para que os 12 mortos do semanário Char-
lie Hebdo não se revertam em mais irracionalidade, na 
forma de islamofobia... Je suis Charlie, I am Charlie, Yo 
soy Charlie, Ich bin Charlie... Eu sou Charlie!

Em reunião na Granja Santana, autoridades planejaram a realização do evento para novembro

alguns municípios parai-
banos. 

Ricardo destacou que 
a Paraíba tem se destaca-
do na área de Tecnologia 
da Informação com a rea-
lização de eventos como a 
Conferência Brasil-Canadá 
e a Robocup. “Sabemos da 
importância desse fórum 
mundial sobre governan-
ça na Internet e a nossa 
meta será contribuir para 
que essa seja a melhor das 
dez edições já realizadas 
e deixe sementes impor-
tantes em nosso Estado”, 
completou.   

Centro de Convenções
O secretário executivo 

do Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil, Hartmut Gla-
ser, afirmou que existe uma 
discussão há dez anos so-
bre governança na Internet 
com a realização de fóruns 
sobre desafios, modelos 

e experiências de sucesso 
adotadas no mundo e que 
podem ser replicados em 
outras localidades. 

“Pela 2ª vez o Brasil 
sedia o fórum por ser um 
país de ponta na Internet 
e a cidade de João Pessoa 
foi escolhida pela necessi-
dade do evento ser fora do 
eixo Rio-São Paulo-Brasília, 
pela Paraíba ter um Centro 
de Convenções de alto nível 
que já realiza grandes even-
tos como a Robocup e pelo 
apoio que vem sendo dado 
pelo Governo do Estado”.   

Hartmut Glaser acres-
centou que João Pessoa 
será a capital mundial da 
Internet durante uma se-
mana, com discussões de 
alto nível sobre ela deve se 
desenvolver para as próxi-
mas gerações. “Até hoje a 
administração da Internet 
tem um cordão umbilical 
muito grande com os Esta-

dos Unidos, mas o próprio 
país já decidiu flexibili-
zar essa vinculação, assim 
como já ocorre no Brasil 
com a participação não 
apenas do governo, mas de 
universidades, iniciativa 
privada e entidades do ter-
ceiro setor. Esse tema será 
amplamente discutido em 
João Pessoa, assim como o 
futuro desse vínculo da In-
ternet com uma nova estru-
tura internacional”, com-
pletou Glaser.

A reunião também 
contou com as presenças 
do secretário de Infraes-
trutura, Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente e Ciência e 
Tecnologia, João Azevedo; 
do presidente da Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Es-
tado da Paraíba (Fapesq), 
Claudio Furtado; e do dire-
tor da Associação Nacional 
de Inclusão Digital (Anid), 
Percival Henrique.

FOtO: Divulgação/Secom-PB

FOtO: José Cruz/Agência Brasil

André Richter
Repórter da Agência Brasil

Durante cinco dias,
João Pessoa será a 
capital mundial da Web

Juiz diz que Cerveró blinda patrimônio
“SEM LIMItES ÈtICOS”

Na decisão em que de-
cretou a prisão do ex-dire-
tor da área Internacional da 
Petrobras, Nestor Cerveró, 
o juiz Marcos Josegrei da 
Silva, da Justiça Federal em 
Curitiba, disse que o acusa-
do prossegue sua “sanha de-
litiva” mesmo após ter sido 
investigado pela Polícia Fe-
deral na Operação Lava Jato.

No despacho, o juiz 
afirmou que Cerveró está 
blindando seu patrimônio 
e transferindo seus bens 
para familiares porque cor-
re o risco de ser responsa-
bilizado pelos desvios na 
Petrobras. 

“Mesmo após figurar 
como investigado em inqué-
ritos policiais e denunciado 
em ação penal prossegue 
sua sanha delitiva e, como 
sugere o MPF em sua pro-
moção, parece mesmo não 
enxergar limites éticos e 
jurídicos para garantir que 
não sofra as consequências 
penais de seu agir, o que 
pode, no limite, transbor-
dar para fuga pessoal caso 
perceba a prisão como uma 
possibilidade real e iminen-
te”, disse o juiz.

De acordo com relató-
rio do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 

(Coaf), no dia 16 de dezem-
bro, Cerveró sacou R$ 500 
mil em um fundo de previ-
dência privada e transferiu o 
valor para sua filha, mesmo 
tendo sido alertado pela ge-
rente do banco que perderia 
20% do valor. Em junho do 
ano passado, Cerveró ain-
da transferiu imóveis para 
o nome de seus filhos, com 
valores abaixo do mercado. 
Na intepretação do Ministé-
rio Público Federal (MPF), 
o ex-diretor tentou blindar 
seu patrimônio, e, por isso, a 
prisão foi requerida.

O juiz também afirmou 
que Cerveró foi beneficiá-
rio de propinas pagas em 
“quantias estratosféricas” 
por fornecedores da Petro-
bras, que podem estar depo-
sitadas em contas “offshore” 

(fora do país), mas ainda 
não foram identificadas.

“Certamente a quanti-
dade colossal de dinheiro 
ilícito que recebeu não ser-
viu para mera contempla-
ção dos números em extrato 
bancário emitido por uma 
agência em paraíso fiscal. 
Para aqueles que o perce-
bem indevidamente, existe 
sempre algum trabalho a ser 
feito com vistas a seu bran-
queamento ou ocultação. 
Talvez por aí se expliquem 
aquisições de imóveis em 
bairros nobres por valores 
nominalmente baixos, gas-
tos expressivos em espécie 
ou pagamentos com cartões 
internacionais. Ou, mesmo, 
morar em um apartamento 
avaliado em R$ 7,5 milhões 
de reais, de propriedade de 

uma empresa offshore, argu-
mentou o juiz. 

Cerveró foi preso na 
madrugada de ontem no Ae-
roporto Internacional Tom 
Jobim, no Rio de Janeiro, 
após desembarcar de um 
voo que chegou de Londres. 
Ele foi encaminhado para a 
Superintendência da Polícia 
Federal em Curitiba, onde 
outros investigados na Lava 
Jato estão presos.

O advogado de Cerveró, 
Edson Ribeiro, disse que não 
houve ilegalidade na trans-
ferência de bens para fami-
liares e estranhou a prisão 
de seu cliente. “Desde 1º de 
abril coloquei o Nestor Cer-
veró à disposição tanto do 
Ministério Público quanto 
da Polícia Federal e nenhum 
dos dois órgãos se interes-
sou em ouvi-lo. Até ontem, 
ninguém o havia procurado. 
Além disso, quando ele foi 
para a Inglaterra, eu comu-
niquei ao Ministério Público 
e à Polícia Federal que ele 
estava viajando e que vol-
taria em janeiro. Deixei, in-
clusive, o endereço onde ele 
estava”, afirmou.

O ex-diretor ainda é 
acusado de atuar com o em-
presário Fernando Soares, 
conhecido como Fernando 
Baiano, para cobrar propi-
na de empresas que tinham 
contrato com a Petrobras.

Ex-diretor da Petrobras foi preso na madrugada de ontem, no Rio
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O aumento deve ter como 
referência ao que foi dado 
aos ministros do Supremo 

CNJ determina reajuste de salários 
dos magistrados sem lei específica

Brasília – O Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) de-
terminou que os Tribunais de 
Justiça de todo o país reajus-
tem imediatamente os salá-
rios dos juízes e desembarga-
dores, sem a necessidade de 
encaminhar antes projetos de 
lei às Assembleias Legislati-
vas. O aumento deve ter como 
referência o reajuste concedi-
do aos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) nesta 
semana, por uma lei sancio-
nada pela presidente Dilma 
Rousseff. O novo salário é de 
R$ 33.763 e já aparecerá na 
conta bancária dos ministros 
em fevereiro. O acréscimo nos 
vencimentos foi de 14,96% 
sobre os R$ 29.462 pagos 
atualmente. 

O aumento salarial dos 
ministros do STF reflete em 
toda a magistratura brasilei-
ra. Isso porque os vencimen-
tos da categoria funcionam 
de forma escalonada: o salá-
rio de ministros de tribunais 
superiores e do Tribunal de 
Contas da União (TCU) – que 
é do Legislativo – corres-
ponde a 95% dos salários de 
ministros do STF. Na mesma 
lógica, o salário de desem-
bargadores de Tribunais de 
Justiça corresponde a 95% 
do valor pago a ministros de 
tribunais superiores. A pri-
meira instância, por sua vez, 
recebe salário 5% menor que 
o pago aos desembargadores.

Conforme essa regra, pre-
vista na Constituição Federal, 
os salários pago a ministros 
de Tribunais Superiores serão 
de R$ 32.074. Os desembarga-
dores de Tribunais de Justiça 
passarão a ganhar R$ 30.474. 

Na primeira instância, os ven-
cimentos serão de R$ 28.950.

O reajuste no STF tam-
bém tem o poder de aumen-
tar o salário de servidores 
do Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Isso porque mui-
tas pessoas recebem gra-
tificações que, somadas ao 
salário, superam o valor do 
teto do funcionalismo. Como 
é proibido um servidor re-
ceber mais que o salário de 
ministro do Supremo, esses 
salários são cortados no va-
lor do teto. Com o aumento 
do limite para os vencimen-
tos, esses salários deixarão 
de ser cortados – ou serão 
cortados em menor propor-
ção que hoje.

A liminar do CNJ foi 
concedida pelo conselheiro 
Gilberto Martins na terça-
feira, a pedido da Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
(AMB). Pela decisão, os Tri-
bunais de Justiça devem es-
tender o reajuste a inativos e 
pensionistas. Já está em dis-
cussão no CNJ a aprovação de 
uma regra definitiva, que tor-
na automática a concessão 
do reajuste salarial para toda 
a magistratura quando hou-
ver reajuste para ministros 
do STF, sem a necessidade de 
aprovação de projeto de lei 
pelas Assembleias Legisla-
tivas. O tema começou a ser 
votado em dezembro, mas o 
julgamento ainda não foi con-
cluído. Até lá, valerá a liminar 
de Martins.

Na liminar, o conselheiro 
argumentou que há obrigação 
constitucional com o reajuste. 
Por isso, não haveria neces-
sidade de submeter o tema 
ao Legislativo local. Martins 
acrescentou que, com a deci-
são, o Judiciário terá mais au-
tonomia e não ficará à mercê 
da vontade política dos ou-

tros poderes. “Do ponto de 
vista político, essa decisão 
também é muito importan-
te, pois ela torna o Judiciário 
menos permeável a questões 
de ordem política nas discus-
sões com os Executivos e os 
Legislativos estaduais”, es-
creveu o conselheiro.

Em agosto, o STF enviou 
ao Palácio do Planalto o or-
çamento de 2015 com a pre-
visão de aumento salarial. A 
presidente Dilma Rousseff 
discordou da proposta e en-
caminhou o projeto ao Con-
gresso Nacional sem as cifras 
que garantiriam o reajuste. O 
Congresso acabou aprovando 
a proposta do STF antes do 
recesso do Legislativo, em de-
zembro. Dilma sancionou a lei 
no início da semana, dando ao 
presidente do Supremo, mi-
nistro Ricardo Lewandowski, 
a vitória na queda de braço. 
O impacto dos aumentos nos 
três poderes é estimado por 
técnicos em R$ 3,8 bilhões.

Também em dezembro, 
os parlamentares aprovaram 
a elevação dos seus salários 
de R$ 26,7 mil para R$ 33,8 
mil. No caso da presidente 
Dilma e de seu vice, Michel 
Temer, o reajuste foi menor, 
a pedido do próprio governo, 
com aumento de R$ 26,7 mil 
para R$ 30,9 mil.

A portaria que reajusta o valor das 
tarifas cobradas nos aeroportos admi-
nistrados pela Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária (Infraero) e 
demais aeroportos públicos sem contrato 
de concessão à iniciativa privada foi pu-
blicada ontem no Diário Oficial da União.

Os valores variam de acordo com a 
classificação do aeroporto e com o tipo 
do voo (doméstico ou internacional). 
Nos voos domésticos, as taxas de embar-
que aumentaram em média R$ 2,21. Nos 
embarques para voos internacionais, 
a taxa varia entre R$ 28,67 a R$ 85,99. 
O valor mais alto, em voos domésticos, 

é cobrado nos aeroportos classificados 
como categoria 1, que incluem Congo-
nhas (SP), Santos Dumont (RJ) e Salgado 
Filho (RS), entre outros. A tabela com-
pleta pode ser vista no site da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac).

Segundo a Anac, as taxas reajusta-
das remuneram os serviços de embar-
que, conexão, pouso, permanência e 
armazenagem da carga importada ou 
a ser exportada.

O reajuste das tarifas ocorre anual-
mente, com base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
deduzido de um fator que “comparti-
lha os ganhos de produtividade do se-
tor com os usuários”. O reajuste deve 
começar a vigorar em 30 dias.

Anac reajusta as taxas 
de embarque para voos 

AEROPORTOS PÚBLICOS

Stênio Ribeiro
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

As taxas de embarque aumentaram em média R$ 2,21 nos aeroportos administrados pela Infraero

O aumento dos 
ministros do 
Supremo Tribunal 
Federal reflete 
em toda a 
magistratura 
brasileira.

A decisão do jornal sa-
tírico francês Charlie Hebdo 
de publicar uma nova charge 
de Maomé na capa da edição 
histórica que foi às bancas on-
tem gerou reações de líderes 
islâmicos em todo o mundo. 
O secretário-geral da Organi-
zação para a Cooperação Islâ-
mica (OIC), Iyad Amin Madani, 
qualificou a atitude do jornal 
de “insolente, ignorante e ir-
responsável”.

Madani lembrou que o 
mundo islâmico não só con-
denou os ataques terroristas 
ocorridos na última semana 
na França, como participou, 
por meio de cidadãos e líde-
res, da marcha que reuniu 1,5 
milhão de pessoas domingo 
(11), em Paris. “Mas, ao mes-
mo tempo nós vemos que, no 
dia seguinte, o jornal voltou a 
publicar desenhos de Maomé. 
Isso é uma insolência, uma 
ignorância e uma irresponsa-
bilidade. Pessoas marcharam 
pela sua liberdade de expres-
são, mas essa liberdade não 
pode atingir a crença de outras 
pessoas”, enfatizou Madani.

O ministro do Exterior do 
Irã, Mohammad Javad Zarif, 
disse que “valores e crenças 
precisam ser respeitadas para 
que haja um diálogo sério com 
o Ocidente”. Zarif fez a decla-
ração antes de iniciar reunião 
com o chefe da diplomacia 
norte-americana, John Kerry, 
sobre a redução da capacidade 
nuclear do país,

O grupo Hamas, movi-
mento islâmico fundamen-
talista, também se manifes-
tou. Em Gaza, o porta-voz 
do Hamas, Fawzi Barhoum, 
condenou a charge do profe-
ta Maomé. “Esta é uma ação 
perigosa. É claramente um 
ataque aos muçulmanos, é 
uma motivação para o ódio e 
a consolidação do ódio contra 
os muçulmanos no mundo e 
na França. Todas essas campa-
nhas contra o islamismo, con-
tra o profeta Maomé e contra 
os muçulmanos no Ocidente 
precisam parar”. 

A capa da edição histórica 
do Charlie Hebdo - a primeira 
depois que a redação do jor-
nal foi atacada por terroristas, 
que mataram 12 pessoas na 
última quarta-feira (7) - traz 
uma charge do profeta Mao-

mé com lágrimas nos olhos, 
segurando uma placa onde se 
lê “Je suis Charlie”, que quer 
dizer “Eu sou Charlie”, a mes-
ma frase usada por milhões 
de manifestantes que mar-
charam pelas ruas da França 
no domingo. No topo, o título: 
Tudo está perdoado. 

A edição do Charlie Heb-
do tinha tiragem prevista de 3 
milhões de exemplares, mas, 
com a grande demanda re-
gistrada nesta manhã, foi am-
pliada para 5 milhões, número 
mais de 80 vezes maior do que 
a circulação normal, de 60 mil.

Autoria de atentado
O grupo Al Qaeda na Pe-

nínsula Arábica, com base no 
Iêmen, assumiu ontem a au-
toria do atentado cometido há 
uma semana contra a redação 
do semanário satírico francês 
“Charlie Hebdo”, que deixou 
12 mortos.

Por meio de um vídeo di-
vulgado na internet, com o tí-
tulo “Mensagem sobre a bata-
lha sagrada de Paris”, um dos 
líderes da organização, Nasr 
bin Ali al Anesi, afirmou que o 
atentado foi planejado e finan-
ciado pela cúpula da Al Qaeda.

Islâmicos criticam publicação 
de nova charge de Maomé

EDIÇÃO DA CHARLIE

Giselle Garcia
Da Agência BrasilO papa Francisco 

afirmou ontem, no se-
gundo dia de visita ao 
Sri Lanka e durante a 
missa de canonização 
de José Vaz, o primei-
ro santo do país, que 
“o verdadeiro culto de 
Deus não leva à discri-
minação, nem ao ódio 
e à violência”.

“O verdadeiro cul-
to de Deus não leva à 
discriminação, ao ódio 
e à violência, mas ao 
respeito da santidade 
da vida, ao respeito 
pela dignidade e liber-
dade dos outros e com-
promisso de amor para 
todos”, disse o papa 
no Parque Galle Face 
Green, em Colombo, 
perante milhares de 
pessoas.

Francisco recordou 
a figura de  José  Vaz 
(1651-1711), missioná-
rio nascido na então 
colônia portuguesa de 
Goa, que chegou ao 
Sri Lanka no século 17, 
quando o país vivia 

uma perseguição aos 
católicos.

José Vaz foi beati-
ficado pelo papa João 
Paulo II, no dia 15 de 
janeiro de 1995, duran-
te visita ao Sri Lanka. 
O papa Francisco deci-
diu santificar Vaz em 
setembro, depois de já 
ter decidido visitar a 
ilha e sem esperar pela 
aprovação de um se-
gundo milagre, neces-
sário para que um bea-
to possa ser santo.

Na cerimônia de 
canonização, Francis-
co destacou o exemplo 
de Vaz como missioná-
rio, que foi procurar 
os mais pobres e que 
apresentou “a verdade 
e a beleza do Evange-
lho em um contexto 
multirreligioso com res-
peito, dedicação e hu-
mildade”.

O papa Francisco 
apelou à liberdade re-
ligiosa que classificou 
como “direito humano 
fundamental”. 

Papa canoniza o 1º 
santo no Sri Lanka

APÓS BEATIFICAÇÃO
Pais de alunos 
desaparecidos 
retomam diálogo 
com governo

Os pais dos 43 estudantes 
desaparecidos no México re-
tomaram na última terça-feira 
o diálogo com o Governo Fe-
deral. Eles voltaram a exigir a 
abertura de uma investigação 
sobre o papel do Exército nos 
fatos de 26 de setembro.

Em reunião na sede da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica, as famílias dos jovens de-
saparecidos conversaram com 
o ministro do Interior mexica-
no, Miguel Ángel Osorio, com 
o procurador Jesús Murillo e 
com o diretor da Agência de 
Investigação Criminal da pro-
curadoria, Tomás Zerón, entre 
outros funcionários.

Em declarações à impren-
sa, o advogado das famílias, 
Vidulfo Rosales, classificou o 
encontro de “pobre” e disse 
que os avanços na investiga-
ção são “limitados”, apesar dos 
97 detidos no âmbito dos atos 
violentos de 26 de setembro 
em Iguala, no estado de Guer-
rero. “Dizem-nos que as inves-
tigações que estão sendo feitas 
conduzem à lixeira do municí-
pio de Cocula”, afirmou.

Talita Cavalcante
Da Agência Lusa
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CBF acompanha a Fifa 
e bane investidores
no futebol brasileiro

GOL DE PLACA 2015

Clubes vão receber R$ 3,2 milhões

Foto: ortilo Antonio

O Botafogo será o clu-
be paraibano que mais ver-
ba arrecadará do programa 
Gol de Placa do Governo do 
Estado, porque é o primeiro 
colocado no ranking e o úni-
co representante da Paraíba 
no Campeonato Brasileiro da 
Série C. Ao todo, o Belo vai re-
ceber R$ 1.046.170,71, o que 
corresponderá a 104.617 
ingressos, que terão o custo 
unitário de R$ 10 reais. No 
total, o Governo vai pagar 
aproximadamente R$ 3,2 
milhões aos clubes. Os valo-
res foram divulgados ontem 

pelos gerentes do programa 
da Secretaria da Juventude 
Esporte e Lazer, Antônio Fer-
nandes e Raimundo Braga.

Segundo os dados da Sejel, 
a verba destinada ao Botafo-
go foi distribuída da seguinte 
forma: por ter sido campeão 
paraibano, o Belo vai receber 
para o Campeonato Estadual 
R$ 321.587,04, valor que cor-
responde a 32.158 ingressos 
que serão utilizados durante 
todo o campeonato. 

Por participar da Copa 
Nordeste, o Botafogo irá re-
ceber R$ 145.360,98, distri-
buídos em 14.536 ingressos. 
Pela participação na Copa do 
Brasil, o Alvinegro da Mara-
vilha do Contorno irá receber 
R$ 152.368,11, o que equivale 
a 15.236 ingressos. E por fim, 
por participar da Série C, o Belo 

vai receber R$ 426.854,58, o 
que corresponde a 42.685 in-
gressos.

O segundo clube paraiba-
no a receber mais recursos do 
Programa Gol de Placar será o 
Campinense. A Raposa, por ter 
sido vice-campeã parai-
bana em 2014 e par-
ticipante da Copa do 
Brasil e Copa Nordeste, 
vai receber um total de 
R$ 565.399,23, o que 
corresponde a 56.539 
ingressos. O valor 
referente a participação no 
Campeonato Paraibano deste 
ano será de R$ 267.670,14, 
o que equivale a 26.767 in-
gressos. Em relação a parti-
cipação na Copa Nordeste e 
na Copa do Brasil, os valores 
serão os mesmos que foram 
destinados ao Botafogo.

O Treze é o terceiro clube a 
receber valores diferenciados 
do Programa Gol de Placa, por-
que vai participar do Campeo-
nato Brasileiro da Série D, no 
segundo semestre. O Galo irá 
receber R$ 177.245,63, para 

o Campeonato Paraibano, e 
terá direito a 17.724 
ingressos. Pela par-
ticipação na com-
petição nacional, o 

Alvinegro vai rece-
ber R$ 75.232,44, 
o que equivale a 

7.523 ingressos.  
Os outros sete clubes 

que compõem a Primeira 
Divisão do Campeonato 
Paraibano - Auto Espor-
te, CSP, Santa Cruz, Sousa, 
Atlético, Lucena e Miramar 
- vão receber apenas uma 
cota fixa pela participa-

ção no Campeonato Paraibano, 
igual a que tem direito o Treze, 
no valor de R$ 177.245,63. Ex-
ceto Botafogo e Treze, o clube 
que se classificar para a segun-
da vaga do Campeonato Bra-
sileiro da Série D vai receber a 
mais um montante igual ao que 
foi disponibilizado ao Galo, que 
já tem participação assegurada 
na competição, por ter sido re-
baixado da Série C para a D no 
ano passado.

Segundo Antônio Fernan-
des, estes valores poderão ser 
reajustados, após a aprovação 
da LOA - Lei Orçamentária Anu-
al. "Nós pedimos um reajuste, 
mas se houver será muito pe-
queno, porque já calculamos um 
aumento de 6%, e se tiver uma 
variação além deste percentual, 
será irrisória", garantiu o geren-
te do Programa Gol de Placa. 

Botafogo vai receber 
mais de R$ 1 milhão por 
disputar 4 competições

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo 
Paraibano R$ 321.587,04
Copa do Nordeste R$ 145.360,98
Copa do Brasil R$ 152.368,11
Série C  R$ 426.854,58
Em dinheiro R$ 1.046.170,71 
Total de ingressos 104.617

Campinense
Paraibano R$ 267.670,14
Copa Nordeste R$ 145.360,98
Copa do Brasil R$ 152.368,11
Em dinheiro R$ 565.399,23
Total de ingressos 56.539
Treze
Paraibano R$ 177.245,63
Série D R$ 75.232,44 
Em dinheiro  R$ 252.478,07
Total de ingressos 25.247

Demais Clubes
Auto Esporte  R$ 177.245,63
CSP  R$ 177.245,63
Sousa  R$ 177.245,63
Atlético  R$ 177.245,63
Santa Cruz  R$ 177.245,63
Lucena  R$ 177.245,63
Miramar  R$ 177.245,63
Em dinheiro 1.240.719,41
Total de ingressos 17.724 (cada clube)

O programa

A lei que instituiu o Programa Gol 
de Placa  é a de Nº 8.567, de junho 
de 2008. O torcedor poderá trocar 
notas fiscais no valor de no mínimo 
R$ 50,00 por ingressos. Os locais de 
troca de ingressos são determinados 
pelos clubes, dias antes das partidas. 
Aqueles torcedores participantes  do 
Programa Bolsa Família, do Governo 
Federal, só necessitam juntar notas 
fiscais no valor mínimo de R$ 10,00. 
Posteriormente, os clubes trocam os 
ingressos por dinheiro, no valor de 
R$ 10,00 por ingresso, dentro da 
cota já estabelecida para o clube, 
em cada competição que participar.

Obs: Exceto Botafogo e Treze, o clube que conseguir a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D receberá a mais o valor de R$ 75.232,44, 
o que equivale a 7.523 ingressos.

COTAS DO PROGRAMA GOL DE PLACA

O ingresso
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Isso devido as disputas 
nacionais de Botafogo, 
Treze e Campinense

Fazer uma tabela do 
Campeonato Paraibano, 
obedecendo o novo calen-
dário da CBF para o futebol 
brasileiro em 2015 não foi 
uma tarefa fácil, mas enfim 
saiu a tabela do campeona-
to estadual, que começa no 
próximo domingo, 18 de ja-
neiro e só deve terminar no 
dia 17 de maio. Isso, admite, 
a FPF, caso Botafogo e Cam-
pinense não passem da pri-
meira fase da Copa do Bra-
sil, nem da Copa Nordeste. 
Ou seja, uma situação pare-
cida com a do ano passado, 
quando todas as competi-
ções estaduais terminaram 
no início de maio e o Parai-
bano se estendeu até o mês 
de junho. 

O presidente da FPF, 
Amadeu Rodrigues, através 
de contato telefônico, expôs 

o problema ao diretor de 
competições da CBF, Manoel 
Flores, que se comprometeu 
em analisar a situação quan-
do da confecção da tabela do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C em 2015.

O Paraibano começa no 
próximo domingo com jogos 
envolvendo apenas os sete 
clubes que não participam 
de competições nacionais. 
Botafogo e Campinense, que 
participam da Copa Nordes-
te e Copa do Brasil, além do 
Brasileiro da Série C (no caso 

do Botafogo) e o Treze, que 
vai participar da Série D, só 
entram na competição a par-
tir do dia 1 de fevereiro.

A tabela agradou a maio-
ria dos clubes, que entende a 
dificuldade de se fazer uma 
tabela atendendo  o artigo 
101 do Regulamento Geral 
das Competições da CBF. “A 
gente entende a dificuldade 
que foi fazer esta tabela. O ca-
lendário do futebol brasileiro 
está cada vez mais complica-
do para se inserir as compe-
tições estaduais. O Treze 

está satisfeito e acha que o 
Campeonato Paraibano terá 
tudo para ser uma compe-
tição com o nível melhor do 
que os anos anteriores. Este 
adiamento foi benéfico aos 
clubes para o entrosamen-
to melhor do elenco”, disse 
Josimar Barbosa, gerente de 
futebol do Galo.

Para o presidente do 
Auto Esporte, a única preo-
cupação é com o aumento 
das despesas, já que será ne-
cessário pagar mais uma fo-
lha no final do campeonato. 

“Honerou um pouco as des-
pesas, mas no geral dá para 
ser campeão. Mas gostaría-
mos de ficar logo no Sertão 
e enfrentar o Atlético, após 
o jogo de estreia nosso con-
tra o Sousa, evitando assim 
o desgaste físico e financei-
ro, tendo de retornar a João 
Pessoa e voltar ao Sertão na 
terceira rodada”, disse o pre-
sidente do Auto Esporte, Wa-
teau Rodrigues.

O Botafogo também 
aprovou a tabela, mas o pre-
sidente Guilherme Novinho 

fez uma ressalva. “Nós só 
queremos que a FPF cumpra 
o que nos prometeu, que é 
adiar nossa estreia na Série 
C, prevista para o dia 17 de 
maio. Queremos um prazo 
de 14 dias entre uma com-
petição e outra, como prevê 
o calendário oficial da CBF. 
E caso o Botafogo e o Campi-
nense avançarem na Copa do 
Brasil, que a entidade encon-
tre uns encaixes para colocar 
os jogos destes clubes no 
Campeonato Paraibano”, dis-
se o dirigente botafoguense.

Santa Cruz diz que vai jogar no Teixeirão

O Santa Cruz de Santa 
Rita deseja jogar no Estádio 
Teixeirão, diante do Atlético 
de Cajazeiras, pela segunda 
rodada do Estadual/2015, 
em jogo marcado para o 
próximo dia 25. O problema 
é que foi vetada a principal 
praça de esportes do muni-
cípio por parte da Comissão 
Permanente de Combate e 
Prevenção da Violência dos 
Estádios da Paraíba, para que 
o time não realizasse as par-
tidas em seus domínios. Po-
rém, a diretoria da Cobra Co-
ral solicitou à Prefeitura local 
que realize as exigências fei-
tas pela comissão para que o 
local esteja apto para sediar 

os jogos do representante da 
Terra dos Canaviais. 

De acordo com o gerente 
de futebol, César Wellington, 
na próxima semana o presi-
dente da Comissão de Visto-
rias, Valberto Lira e todos os 
membros, serão convocados 
para fiscalizarem e darem o 
sinal verde para o Santa ter o 
mando de campo. “Queremos 
evitar despesas e contar com 
a torcida do nosso lado quan-
do o Santa Cruz tiver o man-
do de campo. Acredito que na 
próxima semana estaremos 
solicitando a presença da co-
missão para fazer a vistoria 
e deixar o Teixeirão liberado 
para os jogos”, disse. Dentro 
de campo, o treinador Miran-
dinha faz os últimos ajustes 
para enfrentar o Centro Spor-

tivo Paraibano (CSP), no pró-
ximo domingo, às 16h, no Es-
tádio Almeidão, na esteria das 
equipes no Estadual/2015.  

Ele deve escalar a equi-
pe que derrotou os selecio-
nados do Conde e Pedras de 
Fogo (4 a 0 e 4 a 1, respectiva-
mente), além da Desportiva 
Picuiense (2 a 0), durante a 
pré-temporada. O ex-jogador 
pretende contar com todos 
os jogadores para colocar 
a força máxima em campo. 
“Iremos manter a base que 
vem jogando para observar 
o comportamento do time na 
estreia. A motivação é a me-
lhor possível em conseguir 
um resultado positivo fora 
de casa”, avaliou Mirandinha. 

Principal estrela da 
equipe e artilheiro do Esta-

dual/2014, com 17 gols, o 
atacante Carlinhos, espera 
repetir o sucesso da tempo-
rada passada.  Ele aposta no 
novo grupo que foi formado 
pelos dirigentes, com joga-
dores experientes, atletas 
da base e um treinador que 
chega para fazer história no 
futebol da Paraíba. Segundo 
ele, garra e motivação não fal-
tarão ao grupo da Cobra Coral 
que será comandado por um 
ex-jogador vitorioso por onde 
passou. “Ele tem sido um pai 
para os atletas que desejam 
fazer o melhor para que o 
Santa Cruz possa conseguir 
a classificação para a outra 
fase. Sabemos das dificulda-
des, mas estamos confiantes 
que podemos surpreender na 
disputa”, avaliou.

PARAIBANO 2015

Sob o comando do conhecido treinador Mirandinha, o Santa Cruz garante que estará disputando o Campeonato Paraibano de Futebol

Além de contar com o 
mexicano Maurício Hernan-
dez, o Botafogo pode ter ou-
tro “gringo” no elenco para 
as disputas do Estadual, 
Nordestão, Copa do Brasil 
e a Série C do Brasileirão. 
Trata-se do zagueiro italiano 
Mattia, de 26 anos, que esta-
va na equipe do Metrópole 
de Santa Catarina e está em 
observações na Maravilha do 
Contorno. Para o treinador 
Marcelo Vilar, o atleta passa-
rá um período treinando com 
o elenco, com possibilidades 
de ser aproveitado para as 
competições que o Belo terá 
pela frente na temporada. 
Ele frisou que todo bom jo-
gador interessa ao clube que 

tem na posição, Mauro, Ro-
berto Dias, Walter, Carlinho 
Rech e Wesley. 

“Se realmente for apro-
vado, será mais um que 
chega para colaborar com o 
restante do grupo. Estamos 
deixando bem à vontade e fa-
zendo a avaliação de praxe”, 
disse. Sobre a preparação 
para o amistoso diante do 
América-RN, no próximo sá-
bado, às 16h, no Almeidão, o 
comandante Alvinegro deve 
realizar o último coletivo da 
semana hoje, na definição da 
equipe para encarar o repre-
sentante potiguar. Ele deve 
manter o time que derrotou 
o Potiguar-RN (1 a 0), no úl-
timo domingo, no Almeidão.

Italiano é observado 
pela comissão do Belo

MATTIA

O Auto Esporte encer-
ra amanhã, os preparativos 
para enfrentar o Sousa, no 
domingo (18), às 16h, no 
Estádio Marizão, na estreia 
das duas equipes no Esta-
dual/2015. A viagem está 
marcada para o sábado, 
após o almoço, com destino 
ao Sertão paraibano. 

Na semana do início da 
competição, várias surpre-
sas no Clube do Povo, como 
as saídas do goleiro Carlos e 
do meia Mael. O primeiro foi 
para o Coruripe-AL, enquan-
to o segundo, foi atuar no 
futebol do exterior. Em com-
pensação, foi contratado o 
lateral esquerdo Rogerinho, 
35 anos, velho conhecido da 
torcida, com passagens pelo 
Campinense, Treze, Botafo-
go e outros clubes do país. 

A mais nova aquisição 
automobilista está incorpo-

rada ao grupo e deverá fazer 
parte do confronto contra o 
Dinossauro. O treinador Ja-
zon Vieira aguarda as con-
tratações de dois atacantes, 
posições carentes no grupo 
que vai disputar o Estadual.

“Temos algumas carên-
cias que estamos aguardan-
do as definições dos refor-
ços”, disse. Sobre o time que 
vai colocar em campo, Jazon 
frisou que possivelmente 
será o mesmo que derro-
tou a Desportiva Picuiense 
(1 a 0), no último domingo, 
no Estádio Evandro Lélis, 
em Mangabeira. Segundo 
ele, colocará o melhor que 
tem no momento para ten-
tar conquistar os primeiros 
três pontos. “Sabemos que 
será uma pedreira, mas va-
mos com disposição e garra 
obter a primeira vitória”, 
disse.

Auto Esporte encerra 
amanhã pré-temporada

CONTRA O SOUSA

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Amadeu expôs problemas à CBF Novinho: “Queremos prazo de 14 dias” Joba: “o Treze está muito satisfeito” Watteau: “Honerou muito as despesas”

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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FPF informa que foi difícil
definir a tabela do estadual



CBF bane investidores no futebol
clubes valorizados
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A partir de maio, somente
clubes poderão ter o
direito sobre jogadores

O Departamento de 
Registro e Transferência 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divulgou 
através de seu site oficial a 
criação do Regulamento Na-
cional de Registro e Transfe-
rência de Atletas de Futebol, 
seguindo as novas normas 
da Fifa. Entre elas, o bani-
mento da presença de in-
vestidores nas negociações 
a partir de maio de 2015. 
Somente os clubes poderão 
ter direitos econômicos dos 
jogadores.

Em contato com o ESPN.
com.br, o diretor do Departa-
mento de Registro, Reynaldo 
Buzzoni, afirmou que até o 
fim da semana a entidade 
soltaria uma circular sobre o 
assunto.

A decisão da Fifa de pôr 
fim à participação de empre-
sários foi tomada no segun-
do semestre do ano passado 
e significa que, na prática, 
não haverá mais o fatiamen-
to hoje recorrente de atletas 
entre os agentes e os clubes. 
Veja a norma:

"Art. 66 - Em obediência 
aos artigos 18bis e 18ter do 
Regulamento sobre o Estatu-
to e Transferência de Jogado-
res da Fifa, nenhum clube ou 

jogador poderá celebrar um 
contrato com um terceiro por 
meio do qual este terceiro 
obtenha o direito de partici-
par, parcial ou integralmente 
de um valor de transferência 
pagável em razão da futura 
transferência dos direitos 
de registro de um atleta de 
um clube para outro, ou pelo 
qual se ceda quaisquer direi-
tos em relação a uma futura 
transferência ou valor de 
transferência.

§ 1º - Para efeito des-
te artigo, entende-se como 
terceiro quaisquer outras 
partes que não sejam os dois 
(2) clubes participantes da 
transferência do atleta ou 
qualquer outro clube ao qual 
o atleta tenha sido registra-
do anteriormente", explica 
um dos trechos do documen-
to de 24 páginas e assinado 
pelo presidente José Maria 
Marín.

A CBF ainda ratifica ser 
de "exclusiva atribuição dos 
clubes certificarem-se das 
condições regulamentares 
de jogo de seus atletas, ca-
bendo-lhes a responsabilida-
de por tal controle". Um sis-
tema novo entrará no ar em 
breve para uso das equipes.

Na última temporada, 
foram acompanhadas con-
trovérsias como o caso Pe-
tros, que quase resultou na 
perda de pontos do Corin-
thians no Brasileirão.

A CBF não quer mais 
saber de corrida para 
registrar um jogador na 
sexta-feira à noite, an-
tes da rodada do fim de 
semana. No Regulamen-
to Nacional de Registro 
e Transferência de Atle-
tas de Futebol anuncia-
do na última terça-feira, 
a entidade pede que a 

documentação seja en-
viada com pelo menos 
48 horas de antecedên-
cia para que tenha con-
dição de encaminhá-la 
para o BID (Boletim In-
formativo Diário).

O diretor do De-
partamento de Regis-
tro, Reynaldo Buzzoni, 
solicita aos clubes se 

organizem para evitar 
atrasos.

“A CBF vai voltar a 
publicar no BID. Os times 
têm que enviar tudo para 
a CBF até 48 horas antes 
para, assim, evitarmos 
confusão. Não vai acon-
tecer mais de chegar sex-
ta-feira às 9h da noite e 
ainda estarem tentando 

a publicação no boletim. 
Até podemos fazer com 
24 horas, mas será pre-
ciso levar em conta que 
teremos demanda do 
Brasil inteiro, então, é in-
teressante que todos cui-
dem dos contratos com 
antecedência, paguem 
os boletos e respeitem os 
prazos”, afirma ao blog.

Registro feito de última hora não será mais admitido

Após jogar no sacrifício 
na última rodada do Cam-
peonato Brasileiro do ano 
passado para ajudar a evitar 
o rebaixamento do Palmei-
ras, Valdivia deixou clara sua 
vontade de renovar o con-
trato que acabará em agosto. 
Nos últimos dias, até recusou 
proposta do futebol árabe. 
Mas, mesmo diante de tan-
to empenho, ainda não sabe 
quando estreará em 2015.

É certo que o jogador 
mais caro do elenco não es-
tará em campo não só no 
amistoso deste sábado, con-
tra o Shandong Luneng, no 
Palestra Itália, mas também 
na primeira rodada do Cam-
peonato Paulista, no dia 31, 
diante do Grêmio Osasco 
Audax, no Pacaembu. Existe 
a chance até de o meia ser 
desfalque no clássico ante o 
Corinthians, no dia 8.

Valdivia ainda está tra-
tando da lesão na coxa es-
querda que sentiu em treino 
com a seleção chilena, em 
novembro. Mesmo os cuida-
dos que manteve durante as 
férias não foram suficientes 
para curar a contusão. Desde 
que se reapresentou, ainda 
não pôde realizar nenhum 

exercício no gramado.
No Palmeiras, a pre-

sença do meio-campista 
no primeiro Derby desde a 
reabertura do Palestra Itá-
lia é considerada até como 
"otimismo exagerado". A co-
missão técnica, a pedido de 
Oswaldo de Oliveira, traba-
lha para fortalecer o jogador, 
o que significa deixá-lo com-
pletamente curado da lesão 
e com o tempo necessário 
para estar com a musculatu-
ra confiável, mesmo que isso 
signifique maior tempo de 
desfalque.

Apesar de manter a sina 
de ficar fora de jogos por 
problemas físicos, Valdivia 
conquistou os dirigentes do 
Verdão com seu sacrifício no 
ano passado. 

A manhã de ontem foi 
movimentada na Academia 
de Futebol do Palmeiras. En-
quanto os reforços Dudu, Ra-
fael Marques e Victor Ramos 
fizeram um trabalho físico no 
campo principal do centro de 
treinamento alviverde, o téc-
nico Oswaldo de Oliveira co-
mandou seu segundo treino 
coletivo no clube, onde tra-
balhou aproximação e mar-
cação dos jogadores.

Valdivia deseja renovar
e descarta futebol árabe

PALMEIRAS

Valdivia sofre com problemas físicos, mas segue em alta no clube

A negociação de 
Guerrero com o 
Corinthians se 

arrasta porque o 
jogador pertence 

a investidores, 
que negociam 

com o clube

Ainda sofrendo com dores após 
sofrer com a marcação do Atlético de 
Madrid, Neymar treinou à parte do 
elenco do Barcelona pelo segundo 
dia seguido. As condições físicas do 
brasileiro devem fazer o técnico Luis 
Enrique poupá-lo da partida contra 
o Elche, marcada para hoje. O con-
fronto vale pelas oitavas de final da 
Copa do Rei e o time catalão goleou 
por 5 a 0 no jogo de ida.

Neymar abriu o placar do triun-
fo por 3 a 1 no último domingo, mas 
acabou lesionando-se nas fortes divi-
didas com os marcadores do Atlético 
de Madrid. Ele inclusive chegou a sair 
de campo com o tornozelo direito 
sangrando. "Em princípio ele está se 
recuperando bem, mas foi uma en-
trada muito feia. Isso é coisa do fu-
tebol, não é nada grave. Ele estará à 
disposição em breve", garante Luis 
Enrique.

A atividade de ontem foi a últi-
ma do Barça antes da partida, por-
tanto o treinador não deve lançar 
mão do camisa 11. Também pela 
ampla vantagem, a tendência é que 
Xavi também seja poupado. Há ain-
da grande possibilidade de atletas 
da equipe B atuarem, são os casos de 
Munir, Adama, Halilovic, Gumbau, 
Samper e Edgar Yé.

"Teremos jogadores do time B. 
Quero aproveitar as circunstâncias 
para vê-los", confirma Luis Enrique, 
que por lei só pode escalar quatro 
desses jovens atletas como titulares. 
O compromisso é às 19h de Brasília, 
no Estádio Manuel Martínez Vale-
ro. Confirmando a classificação, o 
Barça enfrenta o sobrevivente en-
tre Atlético e Real Madrid. 

Jogador ainda em más condições físicas

NEYMAR

Já o Sampdoria está se movi-
mentando para contratar o ata-
cante Eto'o, atualmente no Ever-
ton, da Inglaterra. Segundo o 
jornal "Gazzetta dello Sport", há 
o interesse das duas partes, mas o 
clube esbarra no pedido salarial do 
camaronês, que exige 2 milhões de 
euros (R$ 6,2 milhões) por um com-
promisso de dois anos e seis meses. 
O time genovês oferece 1,5 milhão 
de euros (R$ 4,6 milhões). 

O empresário do jogador ad-

mite que as negociações avançam 
lentamente, mas confia que as duas 
partes chegarão a um acordo.

“Estou otimista. Continuaremos 
trabalhando para levá-lo a Gêno-
va” disse o agente Claudio Vigorelli. 
Eto'o chegou ao Everton em agosto 
do ano passado e fez quatro gols na 
temporada. O atacante não foi rela-
cionado para o jogo da última ter-
ça-feira contra o West Ham, o que 
segundo o "Gazzetta" é um indício 
de que ele deverá se transferir.

Neymar treina ao lado de Messi, mas não enfrenta o Elche pela Copa do Rei, hoje

FoTos: reprodução
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JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071790
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,  15/01/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALICE DE SA
CPF/CNPJ....: 368624364-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001072
Responsavel.: ARAGON SELF SERVICE SERVICOS 
LTDA-M
CPF/CNPJ....: 014202896/0001-04
Titulo......: CHEQUE           R$          8.000,00
Apresentante: J CARNEIRO COM E REP LTDA
Protocolo...: 2015 - 000485
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA L
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.623,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001369
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA L
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.286,89
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001375
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA L
CPF/CNPJ....: 007872441/0003-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.426,38
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001376
Responsavel.: EMIL MELQUIADES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 014728454/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             68,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001953
Responsavel.: FIMART CONSTR E INCORPORA-
DORA LTDA
CPF/CNPJ....: 012428354/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.038,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001128
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ....: 013065606/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.091,06
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001327
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ....: 013065606/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            455,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001445
Responsavel.: JEFFERSON THALLES DE LUCENA CO
CPF/CNPJ....: 018653044/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.498,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002485
Responsavel.: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 070094842/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            767,06
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001251
Responsavel.: KAFLEX COM E REPRES DE MOVEIS 
PARA
CPF/CNPJ....: 003142410/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.761,01
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001314
Responsavel.: MARMORARIA N.SRA.DA PENHA 
EIRELLI
CPF/CNPJ....: 019336212/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.293,66
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº: 001/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 e 
suas alterações, no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal 
nº 724/05 de 05 de dezembro de 2005, que realizará licitação na modalidade pregão presencial por 
registro de preço, do tipo menor preço por item, no dia 29 de JANEIRO de 2015 as 11:00 horas, 
tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 13 de janeiro de 2015.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

EDITAL PARA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2015
 Considerando o disposto no artigo 605 da CLT, ficam as empresas sediadas no Estado da 

Paraíba (Água branca, Aguiar, Alhandra, Amparo, Aparecida, Araçagí, Araruna, Assunção, Baia da 
Traição, Baraúna, Barra de Santana, Barra de São Miguel, Bayeux, Belém, Belém do Brejo do Cruz, 
Bernardino Batista, Boa Ventura, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Borborema, Brejo dos Santos, 
Caaporã, Cabedelo, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Dentro, Caiçara, Cajazeirinhas, Camalaú, 
Campo de Santana, Capim, Caraúbas, Casserengue, Catingueira, Caturité, Conde, Congo, Coxi-
xola, Cruz do Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Cuitegi, Curral de Cima, Damião, Diamante, 
Dona Inês, Duas Estradas, Emas, Frei Martinho, Gado Bravo, Guarabira, Gurinhém, Ibiara, Igaracy, 
Itabaiana, Itapororoca, Jacaraú, Jericó, João Pessoa, Juru, Lagoa, Lagoa de Dentro, Lastro, Lucena, 
Mãe D`Água, Mamanguape, Manaira, Marí, Marizópolis, Mataraca, Matinhas, Maturéia, Mulungu, 
Natuba, Nazarezinho, Nova Olinda, Olho D´Agua, Ouro Velho, Parari, Paulista, Pedra Branca, 
Pedras de Fogo, Pedro Régis, Piancó, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Poço Dantas, 
Poço de José de Moura, Prata, Riachão do Bacamarte, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgado de 
São Félix, Santa Cecília de Umbuzeiro, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Inês, Santa Rita,  Santa 
Terezinha, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Santarém, Santo André, São Bentinho, 
São Domingos do Cariri, São João do Rio do Peixe, São João do Tigre, São José da Lagoa Tapada, 
São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Piranhas, São José do Bonfim, São 
José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São Miguel de Taipu, São Sebastião do Umbuzeiro, São 
Vicente do Seridó, Sapé, Serra Grande, Serraria, Sobrado, Sossego, Tenório, Triunfo, Umbuzeiro, 
Várzea, Vieirópolis, Vista Serrana e Zabelê), sejam matrizes, filiais ou sucursais pertencentes à 
categoria econômica do Comércio Varejista  de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (Postos 
Revendedores) etc. NOTIFICADAS DE QUE DEVERÃO RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
PATRONAL de acordo com os valores estipulados na tabela abaixo, aprovada pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e aplicável em todo território nacional a partir 
de 1º de janeiro de 2015:

 Para os empregadores e agentes do comércio organizados em firmas ou empresas e para as 
entidades ou instituições com capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro 
de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do  art. 580 da CLT)

Notas:
1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 

22.415,25 estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 179,32, de acordo 
com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7047 de 01 de dezembro de 1982);

2. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 239.096.000,00 recolherão a Con-
tribuição Sindical máxima de R$ R$ 84.400,89, na forma do disposto no § 3º do art. 580 da CLT 
(alterado pela Lei nº 7047 de 01 de dezembro de 1982);

3. Base de cálculo conforme art. 21 da Lei nº 8.178, de 01 de março de 1991 e atualizada de 
acordo com o art. 2º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a Resolução CNC/
SICOMÉRCIO nº 029/2014;

4. Data de recolhimento:
Empregadores: 31.JAN.2015;
 - Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será 

recolhida na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou licença para o exercício da 
respectiva atividade;

5. O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 600 
da CLT.

A guia para recolhimento será encaminhada às empresas via Correios e também poderá ser 
obtida junto a este sindicato, ou ainda, emitida no site:

http://www.fecombustiveis.org.br/revendedor/contribuicao-sindical/
  João Pessoa/PB, 1º de janeiro de 2015.
 OMAR ARISTIDES HAMAD FILHO
DIRETOR PRESIDENTE
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado da Paraíba
Av. Minas Gerais, 104 - Fone 83 3221-0762

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO
A OFICIALA DO SERVIÇO  NOTARIAL LE REGISTRAL DA COMARCA DE AGUA BRANCA, 

ESTADO DA PARAIBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
F A Z    S A B E R, para conhecimento de interessados em cumprindo ao que determina o art. 

18 da Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que a empresa SOUSA E LEITE LOTEAMENTO 
NOVO HORINZONTE LTDA ME, Inscrito no CNPJ nº 14.711.175/0001-11, e na Junta Comercial 
do Estado da Paraíba, com registro em 23/11/2011, sob o nº  25200565207, com endereço na rua 
Sergio Lima s/n Jardim Guanabara município de Patos –PB, CEP: 58.710-360, DEPOSITARAM E 
APRESENTARAM neste Serviço Notarial e Registral o memorial e descritivo, mapa topográfico e 
demais documentos exigidos pela Lei acima mencionado, com relação ao imóvel urbano situado 
na margem direita da rodovia PB – 306, sentido Juru – Água Branca – PB, na localidade denomi-
nada Lage do Gato, município de Juru – PB, situada na Zona urbana da cidade de Juru –PB, ora 
transcritas e inscritas no Cadastro Técnico Municipal, ora transformado em desmembramento, com 
a denominação LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, tendo acesso as ruas e travessas, encontram-
-se totalmente em zona urbana conforme certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de Juru, 
datada de 06/08/2014, autorizada pela SUDEMA de administração de meio ambiente; conforme 
Licença de operação nº 1757/2014 de 16/06/2014, com selo de autenticidade para licenciamento 
ambiental nº 024.290. Área de imóvel ora loteado é de 129.808,20 m2, composto por 27 quadras, 
estando as referidas quadras enumeradas: Quadra A com 15 lotes; Quadra B 21 lotes; Quadra C 
03 lotes; Quadra D 22 lotes; Quadra E 18 lotes; Quadra F 16 lotes; Quadra G 18 lotes; Quadra H 
18 lotes; Quadra I 05 lotes; Quadra J 05 lotes; Quadra k 11 lotes; Quadra L 16 lotes; Quadra M 19 
lotes; Quadra N 16 lotes; Quadra O 19 lotes; Quadra P 14 lotes; Quadra Q 17 lotes;  Quadra R 23 
lotes; Quadra S 05 lotes; Quadra T 09 lotes; Quadra U 05 lotes; Quadra V 13 lotes; Quadra X 05 
lotes; Quadra Y 05 lotes;  Quadra Y1 02 lotes; Quadra W 06 lotes; Quadra Z 05 lotes, totalizando 
331 (trezentos e trinta e um) lotes, com dimensões a partir de 160,00 m² (cento e sessenta metros 
quadrados), dotados de infra-estrutura básica como: ruas, rede de abastecimento de água, rede 
de energia elétrica, equipamentos comunitários e área verde. Existindo espaço de comunicação e 
espaço livre. E para que ninguém alegar ignorância, o presente Edital será publicado por 03 (três) 
vezes consecutivas nos jornais de grande circulação do Estado, decorrido o prazo de 15 (quinze) 
dias, da última publicação, não havendo nenhuma contestação, por parte de quem quer que seja 
interessados, será o DESMMEBRAMENTO legalmente registrado, não cabendo qualquer recurso. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Água Branca – PB; aos 08 dias do mês de agosto 
de 2014. Eu,___________________________________. Oficiala do Serviço Notarial e Registral 
desta Comarca de Água Branca, a subscrevi e digitei, dou fé. Belª Maria Aparecida Marçal Pereira 
Leite – Tabeliã Pública.   

Edital da Contribuição Sindical 2015
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODO-

VIÁRIOS TAXISTAS, CAMINHONEIROS, ESCOLARES E AUXILIARES DE CONDUTORES NA 
PARAÍBA – SINDTAXI, com sede à Rua Senador João Lira, nº 220, Bairro de Jaguaribe, nesta 
Capital do Estado da Paraíba, CEP 02188-040, entidade sindical constituída regularmente, inscrita 
no C.N.P.J./MF sob o nº 09.141.664/0001-45, faz saber a todos os integrantes da categoria de 
Transportador Autônomo (Caminhoneiro), pertencentes à Base Territorial, formadas pelas Cidades 
de: Alagoa Grande, Alagoinha, Alhandra, Araçagi, Araruna, Aroeiras, Baia da Traição, Bananeiras, 
Bayeux, Belém, Borborema, Caapora, Cabedelo, Cacimba de Dentro, Caiçara, Caldas Brandão, 
Capim,Casserengue, Conde, Cruz do Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Cuitegi, Curral de 
Cima, Dona Inês, Duas Estradas, Guarabira, Gurinhém, Itabaiana, Itapororoca, Jacaraú, João 
Pessoa(sede), Juarez Távora, Juripiranga, Lagoa de Dentro, Logradouro, Lucena, Mamanguape, 
Marcação, Mari, Mataraca, Mogeiro, Mulungu, Pedras de Fogo, Pedro Regis, Pilar, Pilões, Pilõezi-
nhos, Pirpirituba, Pitimbu, Riachão, Riacho do Poço, Rio Tinto, Salgado de São Félix, Santa Rita, 
São Miguel de Taipu, Sapé, Será da Raiz, Serraria, Sertãozinho, Sobrado, Solânea, Tacima e Um-
buzeiro, que, conforme art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, recepcionados 
pela Constituição Federal de 1988, o pagamento da contribuição sindical, deverá ser feito até o 
dia 28/02/2015, em favor desta entidade, em guias próprias, no valor de R$ 88,86, pagável em 
qualquer agência bancária ou casa lotérica.Ficam os transportadores autônomos cientes que a falta 
de recolhimento no prazo, acarreta a incidência de multa, juros e de correção monetária, conforme 
artigo 600 sem prejuízo, se o caso, de valer-se de cobrança judicial, conforme artigo 606. Emissão 
da guia pelo site http//www.caixa.gov.br, indicando o código sindical nº 000.003.825.88085-2, dúvida 
no caso de preenchimento entrar em contato com o Sindicato pelo telefone (83) 3221-4950, ou por 
e-mail: Sindtaxijp@gmail.com. João Pessoa – PB, 02 de Janeiro de 2015. Adauto Braz da Silva 
Filho–1º Diretor Secretário (em exercício da Presidência SINDTAXI-JP).

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 13
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o (a) servidor(a): WELLINGTON ARRUDA DE A. FILHO, matrícula n. 170.183-5, 
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 0013583-2/2014

João Pessoa, 07 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 15. 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica 
convocado o servidor: SERGIO SALES DA SILVA, matrícula n.98.642-9,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 0031905-0/2014.

João Pessoa, 13 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 16. 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: FRANCISCO SALES DE LIMA, matrícula n.97.044-1,para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - 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 0034285-4/2013.

João Pessoa, 13 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 17. 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: AUGUSTO FERRAZ PEREIRA, matrícula n.93.519-1,para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - 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 
nº0027920-2/2014.

João Pessoa, 13 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 18. 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor:VALBER SOARES DA NÓBREGA, matrícula n.88.769-2,para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - 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 0027820-1/2014.

CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA
Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 19. 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: GILEADE CARVALHO DA SILVA, matrícula n. 177.563-4,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 0017758-1/2014.

João Pessoa, 13 de Janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 12
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o (a) servidor(a): Nidiana Pimentel Vidal, matrícula n. 173.783-0, para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - 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 0018830-2/2014

João Pessoa, 07 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2015

O Município de Bom Sucesso/PB faz saber a todos os interessados que estará realizando no dia 
28 de janeiro de 2015, às 13:30h (treze horas e trinta minutos), na sala da Comissão Permanente 
Licitação e Pregões, situada na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão Gonçalves 
de Almeida, Bom Sucesso/PB, sessão de recebimento de envelopes, na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, para a Seleção Empresa(s) para o Aquisição, de forma 
gradual e diária, de Material de Limpeza, descartáveis e de Manutenção para atender a demanda 
das diversas Secretarias Municipais de Bom Sucesso/PB, de conformidade com o Edital e seus 
anexos. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

Bom Sucesso/PB, 14 de janeiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

Julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 010/2014

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GURINHEM, 
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: as empresas A3 CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA ME, CNPJ: 15.100.496/0001-42 e LR ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ: 
10.710.304/0001-04, foram HABILITADAS, por cumprir de forma integral os requisitos de habilitação, 
enquanto as empresas COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA, CNPJ: 11.464.181/0001-23; 
BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA ME, CNPJ: 14.224.419/0001-31; ES-
TRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ: 05.881.170/0001-46; ADCRUZ CONSTRUÇÕES, 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, CNPJ:08.711.170/0001-96, AJS PAVIMENTAÇÃO DE ES-
TRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 19.423.956/0001-24; foram INABILITADAS, por 
descumprir parcialmente as exigências de habilitação. Caso não haja interposição de recurso, a 
abertura das propostas ocorrerá no dia 23/01/2015 as 11:00 hs na sala da COPELI. 

Na oportunidade, comunicamos que, as empresas interessadas a desistir do certame, poderão 
fazê-los através de petição encaminhada a Prefeitura Municipal de Gurinhem (CPL), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, caso contrário, serão mantidos todas as propostas das empresas 
Habilitadas. Maiores informações  e o laudo detalhado do julgamento de habilitação na sala da CPL 
localizada na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhem-PB ou através do telefone/ (083) 
3285-1529, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhem, 14 de janeiro de 2015
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 013/2014

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GURINHEM, 
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: as empresas NORDCON NORDES-
TE CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 17.724.971/0001-87 foi HABILITADA para a fase de abertura 
de proposta por cumprimento integral das condições do edital, enquanto as empresas COSIMAR 
CONSTRUTORA SINCERA LTDA DE CNPJ 11.464.181/0001-23 e MSX CONSTRUÇÕES, IN-
CORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME – CNPJ: 09-305-384/0001-25, foram INABILITADAS 
por descumprimento dos itens 5 e 6 do edital.  Caso não haja interposição de recurso a abertura 
das propostas ocorrerá no dia 23/01/2015 as 14:00 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 Rua Gov. Flávio Ribeiro, n° 219 Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações 
através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 14 de Janeiro de 2015
Rafael Rodrigues do Nascimento

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 
João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 08h00min, do dia 28 de Janeiro de 2015 – (horário 
local), licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de 
COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados aos atendimentos das Frotas Veiculares perten-
cente e/ou locada a Edilidade e Fundo Municipal de Saúde no exercício 2015. Recursos: previstos 
nos orçamentos vigentes. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos 
no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min.

Alagoinha - PB, 14 de Janeiro de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
sediada na Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 15h00min – (horário local), 
do dia 28 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratações eventuais e locações mensais de Veículos diversos até dezembro de 2015. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Alagoinha, 14 de Janeiro de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 
João Pequeno, 39, Centro - Alagoinha – PB, às 10h00min – (horário local), do dia 28 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Locações de veículos para 
transportes diversos até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no 
horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 14 de Janeiro de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.013/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3185/2014/SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/121236

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA, 
através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 655 torna público para 
conhecimento dos interessados em participar da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
07.013/2014, que tem como objeto: Aquisição de um Rompedor Hidráulico com peso Operacional 
Mínimo de 495 Kg, Vazão Mínima recomendada no sistema de 40 a 90 l/min, freqüência mínima  de 
golpes de 400 a 850, diâmetro de ferramenta de 75 mm, pressão mínima de operação do rompedor 
de 125 a 145 bar, energia mínima de golpe de 1.200 joule (ou equivalente próximo). Que a data para 
entrega dos envelopes fica adiada para o dia 30 de janeiro de 2015, impreterivelmente às 9h. Este 
adiamento se dá para poder se cumprir o prazo de publicação.  A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir desta sexta feira dia 16/01/2015, na 
Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande 
do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba mediante a entrega de um CD-ROOM/ e ou 
DVD no horário das 13H30 às 17H30. Qualquer informação será prestada no local e horário acima 
citado. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

As empresas ainda não cadastradas deverão requerer seu cadastramento junto à unidade de ca-
dastramento da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA da Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB 
até o terceiro dia útil anterior a data de abertura da presente Licitação na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. 

João Pessoa, 14 de janeiro de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

 PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação do Artista “BELL MARQUES”, para se apresentar na tradicional Festa 

de Nossa Senhora da Luz no dia 29 de Janeiro de 2015. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015. 
DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de 
Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e NÚCLEO55 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CT Nº 00011/2015 – 12.01.2015 - R$ 227.000,00 – Duzentos 
e Vinte e Sete Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

  
PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

OBJETO: Contratação da Atração Musical “FORRÓ MASTRUZ COM LEITE”, para se apresentar 
na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2015. LOCAL: Parque do 
Poeta Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2015. DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter 
Atividades de Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Ter-
ceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e FORROZÃO EDITORA LTDA – CT Nº 00012/2015 – 12.01.2015 - R$ 46.000,00 – Quarenta e 
Seis Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

  
PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

OBJETO: Contratação da Atração Musical “BANDA AVIÕES DO FORRÓ”, para se apresentar 
na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2015. LOCAL: Parque do 
Poeta Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2015. DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter 
Atividades de Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e AVIÕES 
DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA – CT Nº 00013/2015 – 12.01.2015 - R$ 
150.000,00 – Cento e Cinquenta Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

OBJETO: Contratação da Atração Musical “BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ”, para se apre-
sentar na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2015. LOCAL: Parque 
do Poeta Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2015. DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter 
Atividades de Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Ter-
ceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA – CT Nº 00014/2015 – 12.01.2015 - R$ 
30.000,00 – Trinta Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

   
PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

OBJETO: Contratação da Atração Musical “BANDA MAGNÍFICOS”, para se apresentar na 
tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2015. LOCAL: Parque do 
Poeta Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2015. DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter 
Atividades de Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Ter-
ceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – CT Nº 00015/2015 – 12.01.2015 - R$ 48.000,00 – 
Quarenta e Oito Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
  ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para demolição e reconstrução da E. M. E. F. JOSEFA HERÁCLITO, na Comunidade Ca-
choeiras, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 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, 14 de janeiro de 2014.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito



COMADEIRA IND. COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO MADEIRAS EM GERAL  
- LTDA, CNPJ Nº 10.517.042/0001-58 – Torna público que requereu junto a SUDEMA – Sup. De 
Administração do Meio Ambiente, licença de Operação para a atividade Comércio Varejista de Ma-
teriais de Construção e Madeiras em Geral, na Rua do Prado, s/nº Liberdade Patos – PB, através 
do processo nº 2014-009037.

DANIEL GOMES DA SILVA – CNPJ/CPF  Nº 350.617.388-02 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4783/2014 
em João Pessoa, 22 de dezembro de 2014 – Prazo: 210 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário indivi-
dual. Na (o) – Rua Senado Prestes, Qd. 20, Lt 19, Lot. Boa Vista, Município: Santa Rita – UF:PB. 
Processo: 2014-006613/TEC/LO-3487.

DANIEL GOMES DA SILVA – CNPJ/CPF  Nº 350.617.388-02 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4786/2014 
em João Pessoa, 22 de dezembro de 2014 – prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual. 
Na (o) – Rua Senador Preste, Qd. 20 – Lt. 20 – Lot. Boa Vista – Município: Santa Rita – UF: PB. 
Processo: 2014-008497/TEC/LO-9001.

VORTIX TECNOLOGIA LTDA –ME – CNPJ Nº 14.238.140/0001-07 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Fabric. 
E Com. De Ferragens em Geral e Ourtos – AC: 233,85m² INV. 100.000 – Emp. 03 – Loc. ATV. Av. 24 
de junho, s/n LI. 15 Qd.11 – Lot. Nsª.  Srª. Da Conceição – Renascer – Cabedelo – PB. Processo 
nº 2015-000153/TEC/LO-9244.

MPL – MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA LTDA – CNPJ Nº 08.966.053/0001-73 – Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  a Renovação da 
Licença de Operação nº 1596/2013 = Ext. de vermiculita em uma área  de 4,5 há. Proc. DNPM 
Nº 846..307/2002 E 846.284/2002 – CONC/AUT.Santa Luzia/PB. =NURECG= Processo nº 2015-
000180/TEC/LO-9255.

MPL  - MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA LTDA – CNPJ Nº 08.966.053/0001-73 – Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,a Renovação 
da Licença de Operação nº 1382/2013 – Ext. de vermiculita em uma área= 4,0ha. Proc. DNPM Nº 
840.333/1984 E 840.390/1988 = CONC/AUT. LOC. Atv. Sítio Barra Z. Rural – Santa Luzia/ PB. = 
NURECG = Processo nº 2015-000181/TEC/LO-9256.

ECO PARK SANTA RITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ Nº 20.265.900/0001-
78 – Torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Licença de Instalação de um Condomínio e Resort com a área de 40ha, localizada na 
Rodovia PB 230 – Fazenda Espírito Santo – Zona Rural – Santa Rita – PB.

VALDEMIR AZEVEDO PEREIRA, CNPJ/CPF Nº 053.334.404-25 - Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência da Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença Prévia nº4856/2014 em 
João Pessoa, 30 de dezembro de 2014 - Prazo 720 dias. Para a atividade de: LICENÇA PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO GALPÃO DE CRIAÇÃO DE AVES Na(o)- FAZENDA LAGOA DO MONTEIRO, 
LOCALIDADE MARACAÍPE, Município: ITABAIANA -UF: PB. Processo: 2014-008511/TEC/LP-2281

A ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL TRABALHADORES DO REINO – CNPJ Nº  
09.236.175/0001-77 – Torna público que a SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente, emitiu a AU-
TORIZAÇÃO AMBIENTAl Nº 021/2014, através do Processo nº 2013/304998 e está  devidamente 
regularizada para realização de suas atividades, localizada na Rua Buenos Aires, 220 – Bairro Cruz 
das Armas, João Pessoa – PB.

EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO PML/SAF Nº 015/2012
Tomada de Preços Nº 010/2011.Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: K. 

Oliveira Santos-ME, CNPJ Nº 11.926.273/0001-88.Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 de 
21/06/1993.Considerandoo memorando, protocolado na mesma data pelo o Sr. Karkon Oliveira 
Santos, proprietário da pessoa jurídica: K. Oliveira Santos-ME, CNPJ Nº 11.926.273/0001-88, onde 
solicita a assinatura de um termo aditivo para pagamento dos serviços já executados e não previstos 
na planilha orçamentária inicial contratada, conforme consta no relatório fotográfico atestado pelo 
Sr. Flávio N. de Sousa, Eng. Fiscal da Prefeitura responsável pela fiscalização da obra, na época 
(dezembro de 2012), ainda consta uma justificativa técnica do Sr. Gregory P. F. de Paiva, Eng. Civil, 
CREA 210193238-5, contratado pela Prefeitura.Considerando que os serviços já foram executados 
a Contratante pagara a Contratada o valor total de R$ 16.753,00, com isso o valor total inicial 
contratado de R$ 470.134,92, passou para o valor total de R$ 486.887,92, a partir da assinatura 
deste aditivo.Data da Assinante: 05/01/2015.Partes Assinantes:Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e 
Karkon O. Santos (Pela Contratada).

Livramento - PB, 05 de janeiro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2015

O Município de Bom Sucesso/PB faz saber a todos os interessados que estará realizando no dia 
28 de janeiro de 2015, às 15:30h (quinze horas e trinta minutos), na sala da Comissão Permanente 
Licitação e Pregões, situada na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão Gonçalves de 
Almeida, Bom Sucesso/PB, sessão de recebimento de envelopes, na modalidade Pregão Presen-
cial, do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços gráficos e fornecimento de material para a confecção de impressos, carimbos e similares, 
de forma gradual, para atender a demanda das diversas Secretarias municipais de Bom Sucesso/
PB, de conformidade com o Edital e seus anexos. Editais, anexos e demais informações, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

Bom Sucesso/PB, 14 de janeiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRICENSA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2013. Objeto Contratual: Contrata-
ção de assessoria e consultoria contábil para a prestação de serviços no âmbito do poder executivo 
municipal. PARTES: Município de São José de Princesa e Ecoplan Contabilidade e Softwares Ltda. 
Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias de 11/01/2015 a 
11/03/2015, mantendo as demais cláusulas inalteradas, prazo suficiente para abertura de um novo 
processo licitatório. Amparo Legal Art. 57, II, da Lei 8.666/93.SIGNATÁRIOS:Luis Ferreira de Morais 
e Rosildo Alves de Morais. Data da Assinatura 07/01/2015.São José de Princesa, 07 de Janeiro de 
2015. Luis Ferreira de Morais-Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2014. Objeto Contratual: For-

necimento parcelado de combustíveis para os veículos da frota oficial do município. PARTES: 
Município de São José de Princesa e RI Comercio de Derivados de Petróleo Ltda. Objeto do Adi-
tivo: Prorrogação de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias de 01/01/2015 a 31/03/2015, 
considerando a existência de saldo do contrato original, podendo continuar com o fornecimento do 
objeto.SIGNATÁRIOS: Luis Ferreira de Morais e Ricardo Pereira do Nascimento. Data da Assinatura 
31/12/2014. São José de Princesa, 31 de Dezembro de 2014. Luis Ferreira de Morais-Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRICENSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2013. Objeto Contratual: Contra-
tação de assessoria e consultoria contábil para a prestação de serviços ao FMS - Fundo Municipal 
de Saúde. PARTES: Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa e Ecoplan Contabilidade 
e Softwares Ltda. Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência contratual por mais 60 (sessenta) 
dias de 11/01/2015 a 11/03/2015, mantendo as demais cláusulas inalteradas, prazo suficiente para 
abertura de um novo processo licitatório. Amparo Legal Art. 57, II, da Lei 8.666/93.SIGNATÁRIOS: 
José Max Rodrigues Soares e Rosildo Alves de Morais. Data da Assinatura 07/01/2015. São José 
de Princesa, 07 de Janeiro de 2015. José Max Rodrigues Soares-Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014. Objeto Contratual: Aquisição 

de medicamentos e material hospitalar para suprir as necessidades de consumo da saúde. PARTES: 
Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa e A.B.S. Produtos Hospitalares Ltda. Objeto do 
Aditivo: Prorrogação de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias de 01/01/2015 a 31/03/2015, 
considerando a existência de saldo do contrato original, podendo continuar com o fornecimento do 
objeto.SIGNATÁRIOS: Luis Ferreira de Morais e Luzia Maria de Lima. Data da Assinatura 31/12/2014. 
São José de Princesa, 31 de Dezembro de 2014. Luis Ferreira de Morais-Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014. Objeto Contratual: Aquisi-

ção de material odontológico para suprir as necessidades de consumo da saúde. PARTES: Fundo 
Municipal de Saúde de São José de Princesa e Edileuza Rodrigues Alves Godê - ME. Objeto do 
Aditivo: Prorrogação de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias de 01/01/2015 a 31/03/2015, 
considerando a existência de saldo do contrato original, podendo continuar com o fornecimento do 
objeto. SIGNATÁRIOS: Luis Ferreira de Morais e Raimundo Godê de Moraes. Data da Assinatura 
31/12/2014. São José de Princesa, 31 de Dezembro de 2014. Luis Ferreira de Morais-Prefeito.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2014. Objeto Contratual: 

serviços de ampliação e melhoria do estádio municipal de futebol do município de São José de 
Princesa. PARTES: Município de São José de Princesa e Mig Construção e Incorporação de 

Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME. Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência contratual 
por mais 120 (cento e vinte) dias de 05/11/2014 a 05/03/2015, mantendo as demais cláusulas 

inalteradas. Amparo Legal Art. 57, § 1º inciso II, da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Luis Ferreira de 
Morais e Marx Túlio Marinheiro Leite. Data da Assinatura 03/11/2014. São José de Princesa, 03 

de Novembro de 2014. Luis Ferreira de Morais-Prefeito.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRICENSA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2013. Objeto Contratual: Contrata-
ção de assessoria e consultoria contábil para a prestação de serviços no âmbito do poder legislativo 
municipal. PARTES: Câmara Município de São José de Princesa e Ecoplan Contabilidade e Sof-
twares Ltda. Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias de 
10/01/2015 a 10/03/2015, mantendo as demais cláusulas inalteradas, prazo suficiente para abertura 
de um novo processo licitatório. Amparo Legal Art. 57, II, da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS:Juliano 
Diniz de Morais e Rosildo Alves de Morais. Data da Assinatura 07/01/2015. São José de Princesa, 
07 de Janeiro de 2015. Luis Juliano Diniz de Morais.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRICENSA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2013. Objeto Contratual: Contra-
tação de assessoria e consultoria jurídica para a prestação de serviços no âmbito do poder legis-
lativo municipal. PARTES: Câmara Município de São José de Princesa e Fernanda Soares Braga. 
Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias de 01/01/2015 
a 01/03/2015, mantendo as demais cláusulas inalteradas, prazo suficiente para abertura de um 
novo processo licitatório. Amparo Legal Art. 57, II, da Lei 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Juliano Diniz 
de Morais e Fernanda Soares Braga. Data da Assinatura 30/12/2014. São José de Princesa, 30 de 
dezembro de 2014. Juliano Diniz Morais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2015

O Município de Bom Sucesso/PB faz saber a todos os interessados que estará realizando no dia 
28 de janeiro de 2015, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), na sala da Comissão Permanente 
Licitação e Pregões, situada na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão Gonçalves de 
Almeida, Bom Sucesso/PB, sessão de recebimento de envelopes, na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, para a Seleção Empresa(s) para a Aquisição, de forma gradual, de 
Kits de Enxoval para Recém Nascidos, a serem entregues pela Secretaria de Assistência Social as 
mães/gestantes inscritas no Cadastro Único, Programa Bolsa Família E CRAS do município de Bom 
Sucesso/PB, de conformidade com o Edital e seus anexos. Editais, anexos e demais informações, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h

Bom Sucesso/PB, 14 de janeiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2015

O Município de Bom Sucesso/PB faz saber a todos os interessados que estará realizando no 
dia 28 de janeiro de 2015, às 07:45h (sete horas e quarenta e cinco minutos), na sala da Comissão 
Permanente Licitação e Pregões, situada na Rua Etelvina Maria da Conceição, SN, Bairro Antão 
Gonçalves de Almeida, Bom Sucesso/PB, sessão de recebimento de envelopes, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para a Seleção Empresa(s) para a Aquisição, 
gradual e diária, de Material de Expediente, Consumo e Escritório para atendar a demanda das 
diversas Secretarias Municipais de Bom Sucesso/PB, de conformidade com o Edital e seus anexos. 
Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
mencionado, das 07:00 às 11:00h.

Bom Sucesso/PB, 14 de janeiro de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial
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Protocolo...: 2015 - 002071
Responsavel.: MADAME GLAMOUR COMERCIO DE 
CONFECCO
CPF/CNPJ....: 018491767/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            502,03
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000722
Responsavel.: METALURGICA J PINTO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 004675038/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,01
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000959
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIRA
CPF/CNPJ....: 018091887/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            834,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002017
Responsavel.: MAFECOL COMERCIO DE MADEIRA E
CPF/CNPJ....: 004079503/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001795
Responsavel.: MARINEZ GOMES DA SILVA ALBU-
QUERQUE
CPF/CNPJ....: 007598431/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.950,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002057
Responsavel.: M C I COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            724,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001477
Responsavel.: POLICLINICA SANTA ANA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 012143313/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002298
Responsavel.: PROMOSEG
CPF/CNPJ....: 018283312/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001898
Responsavel.: PERSONAL ONE ACADEMIAGINASTICA
CPF/CNPJ....: 009119036/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.900,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000291
Responsavel.: PERSONAL ONE ACADEMIA DE 
GINASTICA
CPF/CNPJ....: 009119036/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            564,79
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072742
Responsavel.: REGINALDO NOBREGA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 086934634-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001895
Responsavel.: REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 086934634-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001894
Responsavel.: RMS CONSTRUCOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014286308/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            410,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070315
Responsavel.: RENATO DUARTE DE SALES
CPF/CNPJ....: 011703614-55
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071060
Responsavel.: ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO
CPF/CNPJ....: 019699869/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            708,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 071981
Responsavel.: SAMUEL FIGUEIREDO FERREIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 034850434-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            207,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002266
Responsavel.: STAYNE VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019336212/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            739,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002312
Responsavel.: SA EMPREEDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011953550/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            997,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001321
Responsavel.: TRIANON DESIGN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 005328407/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.267,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000328
Responsavel.: WAGNER LUIZ GALDINO FELIX ME
CPF/CNPJ....: 019752736/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            649,81
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072710
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,  15/01/2015
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: AZZ PERFUMES PRESENTES E 
DECOR LTDA
CPF/CNPJ....: 014405212/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.040,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000749
Responsavel.: ALEX RICARDO LAPAS ME
CPF/CNPJ....: 016952409/0001-48
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            450,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001917
Responsavel.: ALDIMA SOUTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 007553257/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 072348
Responsavel.: BIRNALDO DANTAS DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 186021184-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001530
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ....: 017907797/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            396,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002428
Responsavel.: D & C ARTIGOS DE VESTUARIOS 
E ACESS
CPF/CNPJ....: 012092338/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            835,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002319
Responsavel.: EM SERVICOS DE PINTURAS E 
REF. LTDA
CPF/CNPJ....: 010888062/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 000768
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ....: 017259746/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            871,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002019
Responsavel.: ITAMAR PEQ BARBOSA 25161784415
CPF/CNPJ....: 019415817/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            586,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001461
Responsavel.: JOSE OLINTO LIMA SOARES
CPF/CNPJ....: 009002604-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            132,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001954
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FE
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.274,51
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001385
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FE
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            610,64
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001465
Responsavel.: JCP CONSTRUCAO E INCORPORA-
COES SA
CPF/CNPJ....: 015115535/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.757,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070490
Responsavel.: JOSE PINHEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 086854104-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            660,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2014 - 070521
Responsavel.: JANAINA AGOSTINHO DE MELO 
012244814
CPF/CNPJ....: 017070634/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            398,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002284
Responsavel.: JOAO EVANGELISTA BARBOSA 
FILHO-ME
CPF/CNPJ....: 002837507/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002252
Responsavel.: JOAO GILBERTO PONTES PESSOA
CPF/CNPJ....: 050531714-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            277,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001971
Responsavel.: LUCIANA GOMES FURTADO NOGUEIRA
CPF/CNPJ....: 952238434-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 002390
Responsavel.: LAILTON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 009488300/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            237,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 001903
Responsavel.: LACERDA UTILIDADES E COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010158107/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.439,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA   AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.012/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2453/14
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/097209

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA, 
através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 655 torna público para 
conhecimento dos interessados em participar da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
07.012/2014, que tem como objeto: Aquisição de Materiais para Serviços de Zeladoria de Praças, 
Canteiros, Passeios, Jardins e Logradouros.

LOTE 1: Aquisição de Aço, Arames farpado e galvanizado, Chapa em Ferro, Disco, Grampo, 
Poste Reto, Prego, Tela Eletrosoldada, Tela em arame, Tubo de Ferro.

LOTE 2: Aquisição de Areia Fina, Areia Grossa, Brita 19 e 25, Cimento Portland, Pedra de mão 
(rachão) calcárea, Pedra Portuguesa, Pedra Rachinha, Pó de Pedra, Tijolo Cerâmico de 8 furos.

LOTE 3: Aquisição de Adesivo p/PVC, Aguarras Mineral,Argamassa pré-fabricada, Cal, Cerâmica 
(Anti-derrapante e extra) Chuveiro Plástico,Cimento branco, Curva de PVC, Dobradiça, Engate, 
Fechadura, Fita de Vedação, Galvite, Joelho, junta plástica, lavatório de louça, lixa (madeira e ferro), 
massa corrida, massa p/vidro, óleo de linhaça, parafuso, ralo sifonado, registro de gaveta, rejunte 
epóxi, selador, tela de nylon, tinta (óleo, acílica, automotiva, anticorrosivo, esmalte, látex, p/piso) 
Tubo de PVC p/esgoto, Válvula, Verniz.

LOTE 4: Aquisição de Bloco (concreto, intertravado) Meio-Fio, Pisograma, lajota pré-moldada.
LOTE 5: Aquisição de Chapa de madeira, porta lisa de madeira, sarrafo, tábua de madeira.
LOTE 6: Aquisição de Meio-fio, paralelepípedos.
LOTE 7: Aquisição de grana ou retraço em mármore e ou/granito, granilha p/piso em granilite, 

granito verde s/acabamento e s/polimento.
LOTE 8: Aquisição de grama esmeralda.
que a data para entrega dos envelopes fica adiada para o dia 29 de janeiro de 2015, impreterivel-

mente às 9h. Este adiamento se dá para poder se cumprir o prazo de publicação.  A cópia do Edital 
e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir desta sexta feira dia 
16/01/2015, na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada 
a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba mediante a entrega de 
um CD-ROOM/ e ou DVD no horário das 13H30 às 17H30. Qualquer informação será prestada no 
local e horário acima citado. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

As empresas ainda não cadastradas deverão requerer seu cadastramento junto à unidade de ca-
dastramento da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA da Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB 
até o terceiro dia útil anterior a data de abertura da presente Licitação na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. 

João Pessoa, 14 de janeiro de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2637/2014/SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/121231

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 615, torna público para conhecimento dos interessados em participar da 
licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.013/2014, em regime de execução de emprei-
tada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios que tem 
como objeto  a seleção de empresas para a Implantação e Recuperação de Encostas e Arrimos em 
diversos locais da Cidade de João Pessoa – PB, que a data para entrega dos envelopes fica adiada 
para o dia 24 de fevereiro de 2015, impreterivelmente às 9h. Este adiamento se dá para poder se 
cumprir o prazo de publicação.  A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição 
dos interessados a partir desta sexta feira dia 16/01/2015, na Sala da Comissão Setorial de Licitação 
na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João 
Pessoa, Paraíba. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. A Cópia 
do Edital pode ser adquirida exclusivamente mediante a entrega de um DVD no horário das 14H 
às 17H30. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2015.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av. Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro – PB, às 09:30 horas do dia 29 de janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o 
fornecimento de combustíveis, destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, máquinas 
e equipamentos rodoviárias oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. Recursos previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias 
úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3396-1020. E-mail: umbuzeirolicitacao@gmail.com 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro – PB, às 10:30 horas do dia 29 de janeiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo, “0”Km, tipo passeio, 
conforme especificações anexo I do Edital. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: 
(083) 3396-1020. E-mail: umbuzeirolicitacao@gmail.com

Umbuzeiro - PB, 14 de janeiro de 2015.
THIAGO PESSOA CAMELO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE 
UM MURO NO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. Data de abertura: 30/01/2015 às 10h00min 
(Horário Local), valor orçado: R$ 40.359,39. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 
45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 13 de Janeiro de 2015.
Kathyeri Farias Sales-Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA NO ESTADO DA PARAÍBA

SINDELETRIC
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDELETRIC

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Distribuição de Energia Elétrica no 
Estado da Paraíba - SINDELETRIC/PB, de acordo com os Artigos 2º, inciso II, 15, inciso II e 21, inciso 
III, do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os trabalhadores da EPASA – Centrais Elétricas 
da Paraíba, representados pelo Sindicato, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
a realizar-se na sede da EPASA, situada à Rua Projetada, S/N, Engenho Triunfo, Distrito Industrial, 
João Pessoa/PB, no dia de 16 de janeiro de 2015, às 13h30min em primeira convocação com a 
presença de mais de 30% (trinta por cento) dos Associados quites e em condição de votar, ou, às 14h, 
em segunda convocação com a presença de qualquer número, para deliberar o seguinte assunto: 

1º - Aprovação ou rejeição da pauta da Campanha Salarial 2015/2016;
2° - Autorização para negociar e assinar Acordo Coletivo ou buscar mediação ou ajuizar Ação 

na Justiça do Trabalho, referente à data base 1º de fevereiro de 2015, do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2015/2016.

João Pessoa/PB, 13 de janeiro 2015.
Manuel Henrique da Almeida

Presidente/SINDELETRIC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de Cobertura da Quadra da EMPG MENINO JESUS, no Município de 

Riachão, Estado da Paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2014. ORÇA-
MENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FNDE: 02.11 - SECRETARIA DA 
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER: 27.012.2015.1044 - ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51 
- OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00001/2015 - 12.01.15 - POLIGONAL PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Valor: R$ 244.255,78.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

Fundo Municipal de Educação de Monteiro
CONCORRÊNCIA Nº. 2.3.001/2014 - FME

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Setorial de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 

da Concorrência nº. 2.3.001/2014, que em como objetivo a Contratação de Empresa do Ramo de 
Construção Civil para a Construção de Escola com 06 (seis) salas de aula, nova sede da EMEF 
Tobias Remígio Gomes, localizada no Sitio Cacimba de Cima, zona Rural do Município de Montei-
ro - PB, conforme ID de Obra, na Zona Urbana, do Município de Monteiro – PB, e ADJUDICO seu 
objeto em favor da empresa: CCF - CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA, inscrita no CNPJ: 
06.154.980/0001-63, com proposta no valor de R$ 1.020.501,95 (Um milhão e vinte mil e quinhentos 
e um real e noventa e cinco centavos).

Monteiro - PB, 09 de Janeiro de 2014.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do FME/Prefeita Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Caraubas: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas e:CT Nº 
00002/2015 - 06.01.15 - CALZAVARA E VIANA LTDA - R$ 30.000,00

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2015.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.AUTORIZAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas.
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 06/01/2015.

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
NA ÁREA DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
CALZAVARA E VIANA LTDA - R$ 30.000,00.

Caraubas - PB, 06 de Janeiro de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS 

Secretária

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2014, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS PARA LABORATÓRIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 45.300,00.

Caraubas - PB, 09 de Janeiro de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS 

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2014, que objetiva: 
Construção de Cobertura da Quadra da EMPG MENINO JESUS, no Município de Riachão, Estado 
da Paraíba.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Valor: R$ 244.255,78.

Riachão - PB, 09 de Janeiro de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2014, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PICADAS, NESTE MUNIC; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI - R$ 38.069,92.

Umbuzeiro - PB, 02 de Janeiro de 2015
THIAGO PESSOA CAMELO - Prefeito

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO 

E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PICADAS, NESTE MUNIC. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2014. DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente.  
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Umbuzeiro e: CT 
Nº 00001/2015 - 02.01.15 - NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - R$ 38.069,92

 
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2014, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO 
PÚBLICO MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - R$ 147.950,00.

Umbuzeiro - PB, 02 de Janeiro de 2015
THIAGO PESSOA CAMELO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO 

MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2014. 
DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente. VIGÊNCIA: 150 (cento e cinqüenta) dias 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Umbuzeiro e: CT Nº 00002/2015 - 05.01.15 - 
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - R$ 147.950,00

 
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2014, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA 
DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO - ETAPA1; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - R$ 516.346,87.

Umbuzeiro - PB, 02 de Janeiro de 2015
THIAGO PESSOA CAMELO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO - ETAPA1. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00005/2014. DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente. VIGÊNCIA: 180 
(cento e oitenta) dias PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Umbuzeiro e: CT Nº 
00003/2015 - 05.01.15 - NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - R$ 516.346,87

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA

Resultado de Julgamento - Tomada de Preços Nº 004/2014
A Comissão Permanente de Licitação da P.M de Imaculada torna público o resultado de julga-

mento da fase habilitação da Tomada de Preços nº 004/2014. Objeto: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação das ruas José Lustosa e José Alves 
Camboim na sede do município. Empresas Habilitadas: Construtora J. Galdino Eireli-EPP CNPJ 
20.227.311/0001-03 e ELF Teixeira Construções e Serviços Eireli-EPP CNPJ 17.560.794/0001-40. 
Empresa Inabilitada: Gopan Construções Eureli-EPP CNPJ 19.382.678/0001-04, por não atender 
os itens 4, e 7.1.7, do instrumento convocatório. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O acesso 
ao processo está disponível aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da 
comissão. Comunica-se que, não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 22/01/2015 às 09:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião, informações na Sala da CPL, nos dias úteis das 08:00h às 12:00h situado 
à Rua Antônio Caetano, 92 centro. 

Imaculada 13 de janeiro de 2015.
 Gleiton do Carmo Silvestre -

Presidente da CPL.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
Pregão Presencial n.º: 004/2015
Ref.: Impugnação ao Edital
Recorrente:    Nutri Care Produtos Médicos e Hospitalares
Publicação Decisão
Tendo em vista o tudo o que consta do processo administrativo, JULGO PELO NÃO PROVI-

MENTO da Impugnação interposta.
Patos (PB), 13 de janeiro de 2015.

RAMALLEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA
Pregoeiro Oficial

Pregão Presencial n.º: 004/2015
Ref.: Impugnação ao Edital
Notificado:    Nutri Care Produtos Médicos e Hospitalares
Notificação
Fica a Empresa Nutri Care Produtos Médicos e Hospitalares notificada da decisão que JULGOU 

PELO NÃO PROVIMENTO a Impugnação interposta.
Patos (PB), 13 de janeiro de 2015.

RAMALLEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO Nº 121/2014, AO CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA Nº PP001/2014
Pregão Presencial Nº 048/2013. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Maria de 

Lourdes Mendonça-ME, CNPJ: 03.605.056/0001-68. Objeto: Compra parcelada de combustíveis. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando o memorando, protocolado pelo Sr. 
Paulo Leite Ferreira Neto, Secretário de Finanças, da Prefeitura de Desterro/PB, onde solicitou a 
prorrogação da vigência por mais 01 (um) ano do Contrato de Compra e Venda Nº PP001/2014, 
visando a utilização no exercício de 2015 o saldo contratual ainda remanescente. Considerando 
a prorrogação do contrato a vigência passou de 13/01/2014 a 13/01/2015, para 13/01/2015 a 
13/01/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente Termo Aditivo. Data da ass.: 19/12/2014. Partes Ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) 
e Gomes M. da Cunha (Procurador).

Desterro/PB, 19 de dezembro de 2014.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO Nº 122/2014, AO CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA Nº PP002/2014-SAU
Pregão Presencial Nº 048/2013. Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo Municipal Saúde de 

Desterro/PB. Contratada: Maria de Lourdes Mendonça-ME, CNPJ: 03.605.056/0001-68. Objeto: 
Compra parcelada de combustíveis. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando o 
memorando, protocolado pelo Sr. Paulo Leite Ferreira Neto, Secretário de Finanças, da Prefeitura 
de Desterro/PB, onde solicitou a prorrogação da vigência por mais 01 (um) ano do Contrato de 
Compra e Venda Nº PP002/2014-SAU, visando a utilização no exercício de 2015 o saldo contratual 
ainda remanescente. Considerando a prorrogação do contrato a vigência passou de 13/01/2014 a 
13/01/2015, para 13/01/2015 a 13/01/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente Termo Aditivo. Data da ass.: 19/12/2014. Partes Ass.: 
Rubens Marques das Neves (Secretário) e Gomes M. da Cunha (Procurador).

Desterro/PB, 19 de dezembro de 2014.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 0.6.048.01-2014 

PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.048/2014/PMM
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribui-

ções que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.048/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 088/2014 
OBJETO: Sistema de Registro de Preços Para a Contratação de Empresa Especializada em Show 
Pirotécnico com Fornecimento. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA 
DA ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2014. EMPRESA VENCEDORA: CAMPINA COMERCIO DE 
FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
09.356.006/0001-70, com o valor total de R$ 146.595,00 (Cento e quarenta e seis mil quinhentos e 
noventa e cinco reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 30 de Dezembro de 2014.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.048/2014/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.048/2014, que tem por objeto o 
Sistema de Registro de Preços Para a Contratação de Empresa Especializada em Show Piro-
técnico com Fornecimento, para suprir a necessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo de 
adjudicação, em favor da seguinte empresa: CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO 
LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.356.006/0001-70, do 
qual sagrou-se vencedora nos item: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, com o valor total de 
R$ 146.595,00 (Cento e quarenta e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais). Dê ciência aos 
interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos 
respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 30 de Dezembro de 2014.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços Para a Contratação de Empresa Especializada em Show 
Pirotécnico com Fornecimento. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº. 088/2014, Pregão Presencial nº. 0.6.048/2014 - SRP. DOTAÇÃO: 18.541.3007.2024 
– 33.90.30.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data 
de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé 
Alves Silvestre Henrique e a empresa CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.356.006/0001-70. Endereço: Sítio Samambaia, s/n, Zona Rural, 
Campina Grande – PB, Cep: 58.400-000, com o valor total de R$ 146.595,00 (Cento e quarenta e 
seis mil quinhentos e noventa e cinco reais) – Contrato Administrativo nº 0.6.48.01/2014/CPL/PMM.  

Monteiro - PB, 30 de Dezembro de 2014.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos Serviços de elaboração de Planos de 

Trabalho e Projetos, assessoria e acompanhamento dos projetos junto aos Ministérios e Secre-
tarias do Estado; Acompanhamento dos Contratos de Repasse junto à Caixa Econômica Federal 
GIDUR; Acompanhamento da Regularidade do Município junto ao SIAFI/CADIN; Atualização do 
CAUC junto a Caixa Econômica Federal; Inclusão e acompanhamento de propostas no Sistema 
de Convênios SICONV; e acompanhamento diário junto ao SICONV sobre a disponibilidade de 
recursos extra orçamentários.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00003/2015 - 13.01.15 - MACIANA DE AZEVEDO MAIA - R$ 30.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Especializado de Contabilidade Fiscal, Tributária e Previden-

ciário junto aos Órgãos Públicos Federal, Estadual e Municipal
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00004/2015 - 13.01.15 - OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - R$ 78.000,00

Município de Santa  Terezinha 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00006/2015
OBJETO: serviços de Assessoria junto á Comissão de Licitação, nos processos de licitações 

ou dispensa e inexigibilidade e orientar o Presidente da Comissão Permanente de licitação, no 
cumprimento das leis e eventuais atos vinculados à assistência aos processos licitatório das secre-
tarias municipais, bem como o Fundo Municipal de Saúde, deste município de Santa Terezinha/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:28/01/2015 – Horário: 08:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

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

Santa Terezinha/PB, 14 de Janeiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00007/2015

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionados, peças e serviços de manutenção de 
equipamentos já existentes no município de Santa Terezinha-PB e Fundos Municipais de Saúde 
e Assistência Social.

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA DA ABERTURA: 28/01/2015 – Horário: 09:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais 

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

Santa Terezinha-PB, 14 de janeiro de 2015.
Ruy Rakson cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00008/2015

OBJETO: Elaboração de Folha de Pagamento, GFIP, RAIS, DIRF, e digitação de documentos 
pertencentes a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:28/01/2015 – Horário: 13:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

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

Santa Terezinha/PB, 14  de Janeiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00009/2015

OBJETO: contratação de serviços de assessoria de coordenação no programa PSE (programa 
saúde na escola) no Município de Santa Terezinha/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:28/01/2015 – Horário: 14:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

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

Santa Terezinha/PB, 14 de janeiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, no dia 28 de Janeiro de 2015 
às 08:00 horas,  que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE: SOM, PALCO, GERADOR, 
BANHEIROS QUIMICOS, SERVICOS DE SEGURANCA, SHOW PIROTECNICO, E ORNAMEN-
TACAO DE EVENTOS, PARA O ANO EM CURSO, conforme descritos e especificados no ANEXO 
I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 14 de Janeiro de 2015.
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

regoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comunica aos 

interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, no dia 28 de janeiro de 2015 às 
09h00min, horário local, que tem como objetivo a Contratação de Pessoa  Física  ou Jurídica para: 
Acompanhamento de Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse e apoio quanto 
ao levantamento de arrecadação de tributos municipais e outros, junto aos órgãos competentes, 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão 
retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 14 de janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
EXCLUSAO DE ITEM EDITAL

O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados, a exclusão do item 9.2.3. 
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na forma da 
Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem 
como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional 
habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios dos editais do pregoes 001, 002 e 003/2015, o qual era relativo 
a item de habilitação, CPL, Prefeitura Municipal de Serra Grande, situada a Rua Vicente Leite de 
Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia publicação, 
nos horários de expediente das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

Serra Grande-PB, 14 de janeiro de 2015.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2014
OBJETO: Contratação de empresa para execução de melhoria de 22 unidades habitacionais 

para o controle da Doença de Chagas no Município de Poço Dantas-PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME - Valor: R$ 808.323,24.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 14 de Janeiro de 2015

JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Alimentos Perecíveis 

para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Queimadas PB.
ABERTURA: 27 de Janeiro de 2015, às 10:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de material para manu-

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

ABERTURA: 27 de Janeiro de 2015, às 12:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de material de construção (tu-

bos e canos) para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Queimadas PB.
ABERTURA: 27 de Janeiro de 2015, às 14:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em terceirização de serviços com locação 

de mão-de-obra e Apoio Administrativo para atender as necessidades de todas as Secretarias do 
Município de Queimadas PB.

ABERTURA: 28 de Janeiro de 2015, às 10:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para 

atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Queimadas PB.
ABERTURA: 28 de Janeiro de 2015, às 14:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

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

Queimadas - PB, 14 de Janeiro de 2015.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015, 
que objetiva: Contratação de empresa para realização dos Serviços de elaboração de Planos de 
Trabalho e Projetos, assessoria e acompanhamento dos projetos junto aos Ministérios e Secretarias 
do Estado; Acompanhamento dos Contratos de Repasse junto à Caixa Econômica Federal GIDUR; 
Acompanhamento da Regularidade do Município junto ao SIAFI/CADIN; Atualização do CAUC junto 
a Caixa Econômica Federal; Inclusão e acompanhamento de propostas no Sistema de Convênios 
SICONV; e acompanhamento diário junto ao SICONV sobre a disponibilidade de recursos extra 
orçamentários; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MACIANA 
DE AZEVEDO MAIA - R$ 30.000,00.

Joca Claudino - PB, 13 de Janeiro de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS

Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2015, que objetiva: Contratação de Serviços Especializado de Contabilidade Fiscal, 
Tributária e Previdenciário junto aos Órgãos Públicos Federal, Estadual e Municipal; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA 
LTDA - R$ 78.000,00.

Joca Claudino - PB, 13 de Janeiro de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS

Prefeita  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 33023/2014
HOMOLOGO a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 33023/2014, Processo Nº 

2014/119439, destinada a “Intervenção emergencial e urbanismo do Conjunto Monte Cassino na 
Comunidade Paulo Afonso, em João Pessoa-PB”, e com base no Relatório da Comissão Especial 
de Licitação da SEPLAN e Parecer da Assessoria Jurídica da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para 
a empresa DUBAI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, cuja proposta atende as exigências 
do edital, no valor de R$ 427.667,30 (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e sete 
reais, e trinta centavos), compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 14 de Janeiro de 2015.
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento

ESTADO DA PARA ÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO 

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.012/2014.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 615 torna público para o conhecimento dos interessados o RESULTADO 
DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.012/2014, tendo 
como objeto a seleção de empresas para a Execução de Serviços de Melhoria e Expansão do 
Sistema de Iluminação Pública do Município de  João Pessoa – PB, incluindo Material e Equipe 
de Mão de Obra. Após análise da documentação foram habilitadas as empresa: BKL Construções 
Ltda., CNPJ Nº 03.372.105/0001-60, SERVLIGHT Gestão e Instalações Elétricas Ltda., CNPJ N  
41.105.990/0001-00, REAL  ENERGY Ltda., CNPJ Nº 41.116.138/0001-38 e LINK Engenharia, 
Indústria e Comércio Ltda., CNPJ Nº 00.976.179/0001-17 e INABILITADA a empresa ILUMITECH 
Construtora Ltda., CNPJ Nº 04.375.003/0001-60 pelo não atendimento ao Edital. Em cumprimento 
ao art. 43 da Lei 8666/93 a SEINFRA/PMJP torna público que após a data desta publicação abre-se 
o prazo recursal de acordo com a legislação em vigor. Comunicamos que toda a documentação se 
encontra a disposição dos interessados na Sala da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA/
PMJP e caso não haja recurso as empresas habilitadas deverão comparecer para abertura do 
envelope de Proposta Comercial, no dia 26 de janeiro de 2015 impreterivelmente as 09h na Sala 
da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA/PMJP.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-107/2014
PROCESSO ADM. Nº. 2014/054686 da SEDESP
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
04-107/2014. Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 
E ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDESP, com abertura prevista 
para o dia 27/11/2014 às 09:30h, foi declarado DESERTO. Maiores informações na sala da COPEL, 
situada na Av. Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. E-mail: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 14 de Janeiro de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. E-mail: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 14 de Janeiro de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município 
de Alagoa Grande, no dia 29/01/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á 
Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 28/01/2015.

 Alagoa Grande(PB), 14 de janeiro de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LINKS DE ACESSO 
A INTERNET COM IP DEDICADO PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITU-
RA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:09:00 (hora local) do dia 29/01/2015. Local:Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada 
de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@
cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 14 de janeiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 

PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. 
Início da Sessão:09:00(hora local) do dia 28/01/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 14 de janeiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA 

E BIOQUÍMICA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE CUITÉ-PB. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:10:30(hora local) do dia 29/01/2015. 
Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. 
Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 14 de janeiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE E SAMU E ODOONTOLÓGICOS DO CEO E UNIDADES 
DE SAÚDE. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:14:30(hora local) do dia 29/01/2015. Local:Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e 
Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.
pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 14 de janeiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE DESTE MUNICÍPIO. Prazo para entrega da documenta-
ção: 19/02/2015, 17:00 horas, Local: Sala da CPL, Sede da Pref. Mun. de Cuité, sito a Rua 15 de 
novembro, 159, Térreo, Centro. O Edital poderá ser retirado no mesmo endereço, no horário de 
08:00 às 12:00. Dúvidas contatar pelo telefone (83) 3372-2246/2447 ou através do e-mail licitacao.
pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, em 14 de janeiro de 2015.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município 
de Alagoa Grande, no dia 29/01/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á 
Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 28/01/2015.

Alagoa Grande(PB), 14 de janeiro de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N510/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/02/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de peças para maquinas, destinado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - DER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 15-00015-3
João Pessoa, 14 de janeiro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60001/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, 
ÓLEO DIESEL, GRAXAS, ÓLEOS E LUBRI; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA DE FATIMA C. DE ANDRADE & CIA LTDA - R$ 717.718,00.

Cajazeiras - PB, 08 de Janeiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL, GRAXAS, ÓLEOS E LUBRI.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60001/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 10.304.1016.2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA 
SANITARIA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 
ACS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO 
DA SAUDE - PFVPS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA FAMILIA - ESF 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.302.1015.2061 - MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR - MAC 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60002/2015 - 08.01.15 - MARIA DE FATIMA C. DE ANDRADE & CIA LTDA - R$ 717.718,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60002/2015, que objetiva: Serviços de transporte 
de pneus velhos(de Cajazeiras à João Pessoa, para o depósito da fábrica de cimento CIMPOR); 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CICERO JOAQUIM DE 
OLIVEIRA - R$ 75.000,00.

Cajazeiras - PB, 09 de Janeiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de transporte de pneus velhos(de Cajazeiras à João Pessoa, para o depósito 

da fábrica de cimento CIMPOR).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60002/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTEN-

ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PESSOA FISICA 008 - RECURSOS DO FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.304.2016.2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 
33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 008 - RECURSOS DO 
FUS 003 - RECURSOS DO SUS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60003/2015 - 09.01.15 - CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA - R$ 75.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60004/2015, que objetiva: Contratação de 
serviço no Fornecimento de Refeições (Tipo quentinha), coffe break, objetivando o atendimento 
da Secretar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IVONIA MARIA 
MARTINS CASADO RODRIGUES - R$ 99.000,00.

Cajazeiras - PB, 12 de Janeiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviço no Fornecimento de Refeições (Tipo quentinha), coffe break, 

objetivando o atendimento da Secretar.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60004/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - FSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MA-
TERIAL DE CONSUMO 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 
- MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.304.1016.2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁ-
RIA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 
008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS 
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURIDICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO 
DA SAUDE - PFVPS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2059 - 
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FISICA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUT.DA ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR - MAC 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 003 - SUS

008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI-
DICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60004/2015 - 12.01.15 - IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES - R$ 99.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60005/2015, que objetiva: Fornecimento parcelado 
e diário de Refeições (Tipo quentinha) e Lanches, objetivando o atendimento do SAMU, município 
de; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IVONIA MARIA MARTINS 
CASADO RODRIGUES - R$ 142.500,00.

Cajazeiras - PB, 14 de Janeiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado e diário de Refeições (Tipo quentinha) e Lanches, objetivando 

o atendimento do SAMU, município de.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60005/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - FSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MA-
TERIAL DE CONSUMO 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 
- MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.304.1016.2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁ-
RIA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 
008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS 
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO 
DA SAUDE - PFVPS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2059 - 
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FISICA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUT.DA ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR - MAC 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 003 -

SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60006/2015 - 14.01.15 - IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES - R$ 142.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80001/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEOS 
LUBRIFICANTES E FILTRO) PARA MANUTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório em favor de: MARIA DE FÁTIMA CARTAXO ANDRADE - R$ 33.130,00.

Cajazeiras - PB, 08 de Janeiro de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA

Secretária

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

Fundo Municipal de Educação de Monteiro
CONCORRÊNCIA Nº. 2.3.001/2014 - FME

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Setorial de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 

da Concorrência nº. 2.3.001/2014, que em como objetivo a Contratação de Empresa do Ramo de 
Construção Civil para a Construção de Escola com 06 (seis) salas de aula, nova sede da EMEF 
Tobias Remígio Gomes, localizada no Sitio Cacimba de Cima, zona Rural do Município de Montei-
ro - PB, conforme ID de Obra, na Zona Urbana, do Município de Monteiro – PB, e ADJUDICO seu 
objeto em favor da empresa: CCF - CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA, inscrita no CNPJ: 
06.154.980/0001-63, com proposta no valor de R$ 1.020.501,95 (Um milhão e vinte mil e quinhentos 
e um real e noventa e cinco centavos).

Monteiro - PB, 09 de Janeiro de 2014.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do FME/Prefeita Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para execução de melhoria de 22 unidades habitacionais 
para o controle da Doença de Chagas no Município de Poço Dantas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2014.
DOTAÇÃO: Convênio Funasa/Prefeitura Ano 2012 (EP 0336/12) - Programa de Melhoria Habi-

tacional para o controle das Doença de Chagas
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00002/2015 - 14.01.15 - WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME - R$ 

808.323,24. 
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos Serviços de elaboração de Planos de 

Trabalho e Projetos, assessoria e acompanhamento dos projetos junto aos Ministérios e Secre-
tarias do Estado; Acompanhamento dos Contratos de Repasse junto à Caixa Econômica Federal 
GIDUR; Acompanhamento da Regularidade do Município junto ao SIAFI/CADIN; Atualização do 
CAUC junto a Caixa Econômica Federal; Inclusão e acompanhamento de propostas no Sistema 
de Convênios SICONV; e acompanhamento diário junto ao SICONV sobre a disponibilidade de 
recursos extra orçamentários.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 13/01/2015. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2015.
OBJETO: Contratação de Serviços Especializado de Contabilidade Fiscal, Tributária e Previden-

ciário junto aos Órgãos Públicos Federal, Estadual e Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 13/01/2015.
  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Janeiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento parcelado de Gás GLP e Água Mineral 20 L. 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, 14 de Janeiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 28 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS), 
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRASLADOS. 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, 14 de Janeiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80007/2015
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 28 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRÁFICOS (CÓPIAS 
E PLASTIFICAÇÃO, ETC). 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, 14 de Janeiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2014, que objetiva: 
Contratação de empresa para execução de melhoria de 22 unidades habitacionais para o controle 
da Doença de Chagas no Município de Poço Dantas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA 
ME - R$ 808.323,24.

Poço Dantas - PB, 14 de Janeiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
OBJETIVO; Aquisição parcelada gêneros alimentícios destinados a merenda escolar e  atender 

as necessidades das secretarias do município tais como ação social e seus programas, e as demais 
secretarias conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião dia 29 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, 14 de Janeiro de 2015.
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2015
Aquisição parcelada material para construção tipo tintas, solventes e outros materiais para 

pintura, e madeira, conforme especificações no edital e seus anexos. 
ABERTURA: 13:00 Hs do dia 29 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 14 de Janeiro de 2015.
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015
O município de Malta através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para 

Aquisição de caixões e URNAS funerária com e sem translado destinada á Secretaria de Ação 
Social para as pessoas carentes deste município, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I.

 ABERTURA: 14h30min do dia 29 de Janeiro de 2015;
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB, de 07:00 

as 13:00,
Malta-PB, 14 de Janeiro de 2015.

Alexandre Martins de Oliveira
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
RETIFICAÇÃO

No aviso de homologação da TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014 publicado no DOU datado em 
08/01/2015 pag 11 retifica-se por incorreção onde se lê: Pilar (PB), 06 de dezembro de 2015. leia-se 
Pilar (PB), 06 de janeiro de 2015.

 VIRGINIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES
PREFEITA CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

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

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Janeiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
de material para composição do kit escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 14 de Janeiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2015, que objetiva: Contratação de serviços Advocatícios para atuar junto ao Tribunal de 
Justiça da Paraíba em Ações ao Direito da Administração Pública; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS - R$ 48.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 14 de Janeiro de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014 – 2ª ABERTURA

Registro CGE Nº. 14-02090-4
OBJETO: Aquisição de transição de tubos de polietileno para tubos metálicos (RISERS), em 

conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-

sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 29/01/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO) PARA MANUTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80001/2015.
DOTAÇÃO: 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 

- MANTER AS ATIV. DA SEC. DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS OR-
DINARIOS 08.243.1031.2081 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS 
ORDINARIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO. 
FINAN. DOS SERV. PROG. E PROJ. DO SUAS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 
08.244.1039.2069 - MANUT. DE ATIV. DE GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 - MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL 
DE CONSUMO 004 - RECURSOS

FNAS 08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. DE PROT. A. ESP. A FAM. E IND. - CREAS 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE 
CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE 
ASSIST. SOCIAL - FMAS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT. 
DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO PROG. DE CAP. E FOM. DOS TRAB. DO SUAS-IGD/SUAS 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE 
CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 - MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA 
FAMILIA - IGD/PBF 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 
- MANTERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1010.2079 - PROG. DE PROM. DO

ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 
02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.1031.2083 - MANUT. DO 
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS 
ORDINARIOS 08.244.1031.2085 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E 
ADOLECENTE - CMDCA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 08.243.1037.2086 - MA-
NUT. DAS AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2087 - MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT 
DE VINCULO - SCFV 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
33.90.30 - MANTERIAL DE CONSUMO 004

- RECURSOS FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO EM RESIDENC. 
INCLUSIVA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30 - 
MANTERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80001/2015 - 08.01.15 - MARIA DE FÁTIMA CARTAXO ANDRADE - R$ 33.130,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80003/2015, que objetiva: Contratação de serviço 
no Fornecimento de Refeições (Tipo quentinha), objetivando o atendimento da Secretaria de Ação 
So; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 12 de Janeiro de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 80003/2015.
OBJETO: Contratação de serviço no Fornecimento de Refeições (Tipo quentinha), objetivando 

o atendimento da Secretaria de Ação So.
ABERTURA: 12/01/2015 as 10:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 12/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: EMAM EMUSÕES E TRANSPORTES LTDA - R$ 178.000,00.

Cajazeiras - PB, 08 de Janeiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA 

PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: 02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA- ESTRUTURA 15.451.1007.1007 

- MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS PUB. DA ZONA RURAL E URBAN 44.90.51 - 
OBRAS E INSTALAÇÕES 001 - RECURSOS ORDINARIOS 006 - RECURSOS DE CONVENIO 
15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00001/2015 - 08.01.15 - EMAM EMUSÕES E TRANSPORTES LTDA - R$ 178.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, 
ÓLEO DIESEL, GRAXAS, ÓLEOS, LUBRIF; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: MARIA DE FÁTIMA CARTAXO DE ANDRADE & CIA LTDA - R$ 1.347.028,00.

Cajazeiras - PB, 08 de Janeiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL, GRAXAS, ÓLEOS, LUBRIF.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 

04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.020 - PROCURADORIA 
DO MUNICIPIO 04.122.2003.2010 - MANUT. DA PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO 33.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.030 - SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.040 - SECRETARIA 
DA FAZENDA PUBLICA 04.123.2006.2013 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA FAZENDA PUBLICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.050 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04.122.2004.2014 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE MUN. DE 
PLANEJAMENTO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.060 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 04.124.2012.2015 - MANUT. DA SEC. DE 
CONTROLE INTERNO 33.90.30 -

MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.070 - SECRETARIA MUN. DE 
INFRA-ESTRUTURA 15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.080 - SECRETARIA MUN. 
DE POLITICA PUBLICAS - SEMPP 04.122.1026.2017 - MANUT. DO PROGRAMA EMPREENDER 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 04.122.2008.2019 - MANUT. 
DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE POL. PUBLICAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RE-
CURSOS ORDINARIOS 14.422.1043.2020 - MANUT. DA SEC. DE POL. PUB. P/AS MULHERES 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 02.090 - SECRETARIA MUN 
DE EDUCAÇÃO 12.361.1023.2021 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
12.361.1023.2026 - MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 002 - TRANSFERENCIA DO FUNDE (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANTER 
O PROGRAMA

SALARIO EDUCAÇÃO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 005 - CONTRIBUIÇÃO DO PROG. 
INSINO FUNDAMENTAL - QSE 02.110 - SECRETARIA.DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 
23.695.1029.2046 - PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURA 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 27.812.2007.2047 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA 
JUVENT. ESP. E TURISMO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIOS 
02.120 - SEC. MUN. DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 20.601.2014.2053 - MANUT. DAS 
ATIV. DA SEC. DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
001 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00002/2015 - 08.01.15 - MARIA DE FÁTIMA CARTAXO DE ANDRADE & CIA LTDA - R$ 

1.347.028,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Contratação de serviço 
para o Fornecimento de Refeições (Tipo quentinha), objetivando o atendimento de diversas Secretar; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 12 de Janeiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00004/2015.
OBJETO: Contratação de serviço para o Fornecimento de Refeições (Tipo quentinha), objetivando 

o atendimento de diversas Secretar.
ABERTURA: 12/01/2015 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 12/01/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2014
OBJETO: Execução de serviço de cobertura de quadra poliesportiva.
LICITANTES INABILITADOS:
- ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA.
- G. M. F. CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.
- NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA 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, a licitação foi declarada FRACASSADA. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São 
Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Email: cplcapim@gmail.com.
CAPIM (PB), 30 de Dezembro de 2014.

Antônio Jose da Silva
Presidente da CPL
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