
clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anualA UNIÃO  

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2015 121 AnoS - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA 

Ano CXX1
Número 308

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpbauniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb

31o Máx.
24o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 2,573  (compra) R$ 2,574  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,510  (compra) R$ 2,670  (venda)
EURO   R$ 2,924  (compra) R$ 2,297   (venda)
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l Novas regras do Fies e Prouni vão eliminar 530 mil vagas. Página 9
 
l PMJP vai construir escola de tempo integral no Colinas do Sul. Página 13

l Tambaba é destaque na Folha de São Paulo e portal UOL. Página 14
 
l Secretaria de Direitos Humanos quer erradicar tortura. Página 18

Vieira integra o evento musical, hoje

20Caderno

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Paraíba é o 10º em
inscrições no Sisu

Diversidade

Políticas

Paraíba

Medida vai até 2018 e faz 
parte de uma política do Mi-
nistério das Comunicações para 
disseminar aparelhos.  PÁGInA 9

Abertura será realizada 
na área externa da Casa da 
Pólvora. Programação segue 
até o fim do mês.  PÁGInA 14

Smartphone continua 
isento de PIS/Cofins 

Assembleia aprova
relatório da LOA 2015 

Carnaval Tradição 
de JP começa hoje 

PoSSE Evo Morales tomou posse ontem 
na Bolívia para o 3º mandato.  PÁGInA 19

PRoTEção Polícia Civil reforça combate 
ao crime contra o patrimônio.  PÁGInA 15

PRÊMIo Laboratório do Hospital de Trau-
ma é premiado por qualidade.  PÁGInA 10

HAnSEnÍASE Hospital Clementino Fraga 
tem ações contra a doença.  PÁGInA 10

Terminou ontem o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada. Até as 17h, a Paraíba era o 10º Estado do país 
e o 4º do Nordeste em número de candidatos, e a UFPB, a 7ª instituição com maior quantidade de inscritos.  PÁGInA 3

REFRIGERANTES
Um hábito

nada saudável

 

A banda Los Cabras Grandes e o 
cantor Vieira são atrações previs-
tas para hoje no Centro Histórico, 
a partir das 23h.  PÁGInA 8

Centro Histórico 
acolhe festa com 
artistas paraibanos

 

Documento foi analisado ontem 
em sessão extraordinária da AL. Pre-
visão orçamentária para este ano é 
de R$ 11,2 bilhões.  PÁGInA 17

Últimas
Desperdício de água na
PB é o menor da região 

A Paraíba é o Estado que me-
nos desperdiça água no Nordeste, 
informou esta semana relatório do 
Ministério das Cidades.  PÁGInA 3

Avanços no combate
à poluição sonora   

EDITORIAL PÁGInA 2 

Bebida rica 
em açúcar, sódio, 

corantes e 
conservantes pode 
levar a obesidade 

e enfraquecimento 
dos ossos. 
PÁGInA 13

 

Esportes

A saltadora paraibana par-
ticipa de intenso treinamento 
em Brasília.  PÁGInA 21

Luana Lira acredita 
que vai à Olimpíada 

Luana Lira está praticamente na equipe
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“A operação ‘Som Legal, Cidade Sosse-
gada’ estabelece um novo conceito de ação 
ao unir forças no combate à poluição sono-
ra no Litoral paraibano.”

Entre os mais importantes patrimô-
nios naturais da banda oriental do Brasil 
destacam-se, sem sombra de dúvida, as 
praias. Belas praias, por sinal, que se es-
tendem do Amapá ao Rio Grande do Sul. 
Além de beleza, são inumeráveis os bene-
fícios econômicos gerados pela orla marí-
tima das cidades. No entanto, a pretensão 
aqui é evidenciar a costa brasileira como 
fonte gratuita de saúde e lazer, principal-
mente para as famílias de baixa renda. 

Nos fins de semana dos meses em 
que férias e verão se conjugam - como é o 
caso de janeiro, por exemplo -, é bastante 
comum observar milhares de pessoas (in-
clusive famílias inteiras), se deslocando de 
suas residências em direção às praias, seja 
a pé, em ônibus ou veículos particulares. 
As opções de lazer também são muitas: 
tomar banho ou nadar no mar, caminhar, 
praticar atividades esportivas, degustar 
pratos típicos etc.

Embora seja intenso o movimento, 
muita gente também vai à praia apenas 
para descansar. Estender o corpo na estei-
ra sobre a areia ou em uma espreguiçadei-
ra, e relaxar, bronzeando a pele no sol ou 
refrescando o corpo na brisa marinha, à 
sombra de um guarda-sol. Mas, como diz 
o poeta-filósofo, “não há paraíso sem ser-
pente”. E eis que surgem, de uma hora para 
outra, principalmente sobre as dunas dos 

maceiós, os pitorescos bugues e as porten-
tosas caminhonetes.

Caminhonetes e bugues não são, ne-
cessariamente, fontes de problemas para 
ninguém. A não ser quando, guiados por 
motoristas irresponsáveis, fazem da bei-
ra-mar autopista, colocando em risco a 
vida dos banhistas. E, o que pode talvez 
ser ainda pior, quando essas qualidades 
de condutores acionam os potentíssimos 
equipamentos de som, instalados na tra-
seira dos veículos, literalmente sonorizan-
do todo o ambiente marinho ao redor.

Talvez a estupidez ou a mediocridade 
(que nada mais é que a escassez de senso 
do ridículo) explique essa estranha rela-
ção que tem o som alto com a música de 
maugosto. O fato é que, ao se associarem, 
transformam o paraíso que seria a beira-
-mar em um genuíno inferno de Dante. E 
também corre risco de vida o cidadão ou 
cidadã que, sentindo-se incomodado com 
a barulheira, vá até os infratores, exigin-
do-lhes que desliguem ou baixem o som 
dos veículos.

Portanto é fundamental, para a qua-
lidade de vida de banhistas ocasionais e 
moradores da orla, a união de forças ora 
levada a efeito pelo Batalhão de Policia-
mento Ambiental, Polícia Civil, Ministério 
Público e Poder Judiciário, no sentido de 
coibir a poluição sonora nas praias do Li-
toral paraibano. A nova operação foi bati-
zada de “Som Legal, Cidade Sossegada”, e a 
população certamente respaldará com um 
sonoro “sim” este novo conceito de ação.

Editorial

Som? Só se for legal!
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Artigo Arnaldo Niskier - aniskier@openlink.com.br

O Rio na liderança da imprensa

Às vésperas de comemorar os seus 450 
anos de vida, o Rio de Janeiro tem na im-
prensa uma das maiores razões de orgulho: 
a posição de líder, considerando o conjun-
to das atividades de mídia impressa, o rá-
dio e a televisão.  É assim muito oportuna 
a iniciativa da Academia Carioca de Letras, 
promovendo o seminário que conta com o 
brilho da participação do jornalista Cícero 
Sandroni, o mais acariocado  dos paulistas 
existentes.

Sabe-se que o primeiro jornal do país 
foi o “Correio Braziliense”, produzido por 
motivos políticos em Londres, por Hipólito 
José da Costa.  Quando veio para o Brasil, 
em 1808, o príncipe regente D. João VI per-
mitiu o nascimento do nosso primeiro jor-
nal, a “Gazeta do Rio de Janeiro”.  De lá para 
cá foram muitos anos de liderança, aqueci-
da pela existência da capital entre nós.

Muitos jornais nasceram, outros mor-
reram, mas há um símbolo de resistência 
ao tempo: o “Jornal do Comércio”, que segue 
sendo, ao lado de “A União”, de João Pessoa, 
dos mais antigos ainda em circulação.

Dos destaques a serem citados, mere-
cem referência o “Correio da Manhã”, “Úl-
tima Hora”, o “Jornal do Brasil” e o “Diário 
de Notícias”, que brilharam em suas res-
pectivas épocas, e deixaram de operar por 
motivos variados.  Hoje, o Rio  mantém a li-
derança nacional por intermédio de “O Glo-
bo” (média ponderada), que disputa galhar-
damente o primeiro lugar com a “Folha de 
São Paulo”.  São mais de 350 mil exemplares 
diários, feito notável em razão do avanço 
dos achados on-line, que tendem a  crescer 
com o inexorável progresso da inclusão di-
gital.

Merecem referência no Rio também os 

jornais ditos populares, como o “Extra” e  o 
tradicional “O Dia”, com tiragens impressio-
nantes.  Já colocaram nas bancas cerca de 
500 mil exemplares aos domingos, o que é 
uma indiscutível demonstração de  compe-
tência.

Mas onde a liderança foi notória, desde 
a década de 30, foi com a existência da  Rá-
dio Nacional (antiga PRE-8).  Famosa pelo 
Repórter Esso com Heron Domingues, ti-
nha um serviço  de radionovelas primoroso, 
além de programas humorísticos que não 
saem de memória da geração mais antiga, 
como PRK-30 (Lauro Borges e Castro Bar-
bosa), ao lado do “Edifício Balança  mais não 
cai”, que consagrou o talento de Max Nunes.  
Alcançando todo o território brasileiro, 
com os seus 50 kilowatts de potência, a  Rá-
dio Nacional foi um fator inequívoco de in-
tegração do nosso país diversificado.  Hoje, 
o 1º  lugar é  da Rádio Tupi.

Quanto a revistas, muito antes de 
nascer a “Veja”, tivemos a liderança de “ O  
Cruzeiro”, que chegou à impressionante ti-
ragem de 800 mil exemplares semanais e  
depois, a partir da década de 60, o predomí-
nio da bem editada revista “Manchete”, que 
nos seus melhores tempos chegou a ter 350 
mil exemplares  de tiragem.  Foram traga-
das por motivos diversos e cederam a vez a 
revistas de São Paulo como a citada “Veja” 
e “Isto É”.  Em matéria de revistas infantis, 
recordemos  “O Tico-Tico” (1905-1956), edi-
tado no Rio de Janeiro.

Se o assunto for televisão, não se discu-
te o pioneirismo da Rede Tupi, dos “Diários 
Associados”, na década de  50, mas a Rede 
Globo (a quarta network do mundo) exerce 
uma folgada liderança, especialmente com 
as suas muito bem elaboradas telenovelas.

Há um símbolo de resistência ao tempo: o ‘Jornal do Comércio’, ao lado 
de ‘A União’, de João Pessoa, os mais antigos ainda em circulação.”

UNInforme

AqUECImENtO RElAtóRIO

ENEm ONlINE: é SEgURO?

A Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego da 
Paraíba liberou ontem a conti-
nuidade das obras do Trevo de 
Mangabeira, após constatar 
que a empresa responsável 
havia cumprido as exigências 
legais quanto ao atendimen-
to das medidas de segurança 
para os trabalhadores. Inicia-
da no final de dezembro de 
2013, a obra está orçada em 
R$ 21,6 milhões. 

A Paraíba tem o melhor retros-
pecto do Nordeste no que diz 
respeito ao crescimento do 
setor de serviços, aponta pes-
quisa do IBGE. No acumulado 
de janeiro a novembro no ano 
passado houve crescimento 
de 9,4%, em comparação com 
2013. No recorte da pesquisa 
apenas no mês de novembro, 
também em relação a 2013, o 
Estado ficou na sétima coloca-
ção, quarta maior da região.

O presidente do Tribunal do Tra-
balho da Paraíba (13ª Região), 
desembargador Ubiratan Del-
gado, está visitando as Varas 
do Trabalho para elaborar um 
relatório das necessidades de 
cada região. Essa semana, o de-
sembargador concluiu as visitas 
ao Sertão: esteve em Catolé do 
Rocha, Cajazeiras, Sousa, Itapo-
ranga e Patos. Dia 27, Delgado 
aporta em Guarabira e Maman-
guape.

O ministro da Educação, 
Cid Gomes (foto), vai apre-
sentar à presidente Dilma 
Rousseff a criação do 
Enem Online. Trata-se de 
um sistema que permi-
tirá a realização do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio de forma remota. 
O modelo atual, que tem 
provas presenciais em 
dois dias consecutivos, 
está defasado para o 
ministro: “Temos que 
contratar gráfica ultra 
especializada com 500 
câmaras, logística de 
segurança e distribui-
ção e ainda ter todos os 
cuidados com vazamen-
to. Eu penso que é mui-
to razoável evoluirmos 
para um sistema remoto, com salas seguras e vigiadas”. A pergunta que alguns especialistas estão 
se fazendo é: O Enem On-line será à prova de vazamentos? Um sistema assim pode ser invadido por 
hackers? O ministro argumenta que haveria grande economia nesse novo modelo. Em 2014, foram 
gastos R$ 450 milhões com a edição do exame.

Nas próximas faturas, os clientes da operadora GVT devem observar se foi cumprido o acordo que a 
empresa fez no Procon-JP municipal, por conta do apagão ocorrido em 12 de janeiro, quando 27 mil 
pessoas ficaram “fora do ar” por até quatro horas. A GVT vai ressarcir, em créditos, valor proporcional 
ao tempo em que o consumidor ficou sem acesso à rede.

Depois da aprovação do relatório da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), por unanimida-
de, os deputados estaduais vão se ocupar, 
agora, das articulações visando à eleição 
da nova Mesa Diretora da Assembleia Le-
gislativa, que ocorre no dia 2 de fevereiro. 
O atual presidente, Ricardo Marcelo (PEN), 
admitiu essa semana que pode não dispu-
tar a eleição, em favor da candidatura de 
Adriano Galdino (PSB). 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley co-
meçará a convocar os aprovados no concurso 
público realizado no ano passado. O superinten-
dente Antônio Medeiros informou que, nesse 
primeiro momento, serão chamados a assumir 
seus cargos 150 profissionais, em sua maioria 
da área de Enfermagem. Em seis meses, outras 
850 pessoas também serão convocadas.
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PB é o 10º no país e 4º no NE 
em número de inscritos no Sisu 
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Até 17h de ontem, UFPB 
era a 7ª instituição
com mais candidatos

Últimas

As inscrições para as 
vagas disponibilizadas pelo 
Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) terminaram on-
tem e até as 17h (horário lo-
cal) contabilizou 2.651.682 
candidatos inscritos, sendo 
101.880 na Paraíba. O Es-
tado é o 10º no país e o 4º 
no Nordeste com maior nú-
mero de inscrições. Dentre 
os 10 primeiros cursos com 
maior nota de corte no últi-
mo dia, cinco são da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), 7ª instituição no 
país a ter maior quantida-
de de inscrições (132.987). 
Na Paraíba são ofertadas 
15.041 vagas nas institui-
ções públicas de Ensino 
Superior, o que equivale a 
7,32% do total das vagas 
ofertadas, que são 205.514 
em todo o país.

Ainda que o percentual 
pareça pequeno, a Paraíba é 
o terceiro Estado com maior 
número de ofertas de vagas, 
ficando atrás apenas de Mi-
nas Gerais (24.900 vagas) 
e Rio de Janeiro (16.544). 
Os cursos com maior nota 
de corte nas instituições 
públicas paraibanas foram 
Medicina (779.02), Direi-
to (723.26), Engenharia 
Civil (718.06), Odontolo-
gia (704.94) e Arquitetura 
e Urbanismo (704.52), no 
Campus I (João Pessoa) da 
UFPB; Medicina (774.50), 
Engenharia Civil (711.60), 
na Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG) em 
Campina Grande, Medicina 
(768.66), na UFCG em Ca-
jazeiras; Direito (731.84) 
e Odontologia (712.88), na 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), em Campi-
na Grande.

Para concorrer a uma 
das vagas ofertadas pelo 
Sisu, é necessário que o 
candidato tenha realizado 
o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) e obtido 
a média acima de 450 pon-
tos nas provas objetivas e 
não ter zerado a redação. 
Dos 6.193.565 candidatos 
que fizeram a prova, apenas 
2.180.114 estão aptos ao 
Sisu. De todo o quantitativo 
de vagas ofertadas no país, 
82.879 estão disponíveis 
para estudantes da rede pú-
blica de ensino

A novidade é que este 
ano será realizada somente 
uma chamada para matrícula. 
A chamada e a matrícula estão 
previstos para os dias 26 e 30 
deste mês, respectivamente.

Adesão da UEPB 
Este ano, a Universi-

dade Estadual da Paraíba 
(UEPB), que até 2014 tinha 
duas formas de ingresso de 
graduandos, aderiu inte-
gralmente ao Sisu. Ou seja, 
para se ter acesso a um dos 
cursos da instituição, deve 
se submeter a esta seleção. 
A universidade, que com o 
processo seletivo próprio, 
contabilizava um déficit de 
R$ 800 mil/ano, com 100% 
de adesão pode ser bene-
ficiada com R$ 1,7 milhão, 
que serão investidos em 
assistência estudantil, de 
acordo com a Pró Reitoria 
de Graduação.

Edilane Ferreira
Especial para A União

O Corpo de Bombeiros Mili-
tar da Paraíba (CBMPB) recebeu, 
ontem, mais um filhote da raça 
Labrador Retriever para compor 
a Seção de Busca, Resgate e Salva-
mento com Cães (Canil), subordi-
nada ao Batalhão de Busca e Sal-
vamento (BBS). 

Segundo o adestrador do Ca-
nil, tenente Edson Ferraz, o traba-
lho de treinamento com o novo fi-
lhote começa imediatamente com 
a fase de socialização, que consiste 
no conhecimento dos ambientes, 
das pessoas e de outros animais. 
“Nessa fase, apresentamos ao ani-
mal situações que ele irá vivenciar 
na fase adulta. O tempo de prepa-
ração para que o filhote esteja to-
talmente adestrado é, em média, 
um ano e meio e, nesse período, 
será analisado o perfil do animal 
para definir a área que ele será 
destinado dentro da atuação da 
corporação”, explicou.

Ainda de acordo com o tenen-
te, a cadela poderá ser utilizada 
para ajudar a encontrar pessoas 
perdidas em matas ou florestas, 
além de vítimas de soterramento 
(em situações de desabamento de 
prédios ou deslizamento de barrei-
ras), assim como salvamento aquáti-
co (resgate de banhistas) e a busca 
de cadáveres em águas. A cadela, 
que tem 82 dias de vida, foi doada 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Santa Catarina.

Fases do treinamento
De forma geral, o treinamento 

de cães é dividido em  três etapas: 

Corpo de Bombeiros recebe filhote
para canil da corporação

básico, intermediário e avançado. 
Na primeira fase, além da socializa-
ção, é trabalhada a obediência, os 
comandos para manter o controle 
do cão e, em seguida, são iniciados 
os treinamentos mais específicos.

Atualmente, os Bombeiros já 
contam com dois labradores, que 
estão em estágio avançado de 
adestramento para realizar o res-
gate de vítimas perdidas em matas 
ou soterradas.

 
o filhote
A cadela recém-chegada é a 

quarta geração dos cães de traba-
lho do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Santa Catarina, e é fruto do 
cruzamento entre a cadela Malu e 
o cão Ice. O casal de animais pos-

sui, respectivamente, 4 e 6 certifi-
cações internacionais. Essas certi-
ficações, renovadas anualmente, 
consistem em testes realizados 
após o cão terminar o treinamen-
to e avaliam o conhecimento dele.

 
o canil
A Seção de Busca, Resgate e 

Salvamento com Cães faz parte da 
estrutura do Batalhão de Busca e 
Salvamento, sediado no bairro do 
Cabo Branco, em João Pessoa. No 
entanto, por questões de espaço 
para treinamento, o Canil foi insta-
lado no Quartel do Comando Geral 
e poderá atender ocorrências em 
todo o Estado. Atualmente, são 
quatro adestradores especializados 
para trabalhar com os cães.

O filhote Labrador Retriever vai compor a Seção de Busca, Resgate e Salvamento 

FOTO: Secom-PB

A receita nominal do 
setor de serviços da Paraíba 
acumula alta de 9,4% entre 
janeiro e novembro do ano 
passado. Com o resultado, o 
Estado manteve a liderança 
na Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS) por onze meses 
consecutivos na região Nor-
deste. Em novembro, o setor 
cresceu 6,5% no Estado, com-
paração com novembro do 
ano de 2013, enquanto o país 
cresceu 3,7%. A pesquisa foi 
divulgada ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

O índice do crescimento 

de serviços da Paraíba tam-
bém se destaca no cenário 
nacional no acumulado dos 
11 meses ao registrar a tercei-
ra maior taxa do país, ao lado 
de Goiás (9,4%), ficando atrás 
apenas do Distrito Federal 
(17,2%), que lidera nacional-
mente o setor. O país cresceu 
6,2% de janeiro a novembro 
do ano passado sobre igual 
período do ano anterior. 

Na região Nordeste, 
com o crescimento de 6,5% 
no setor de serviços em no-
vembro, a Paraíba manteve 
a liderança no acumulado do 
ano até novembro.

Setor de serviços cresce 
pelo 11o mês seguido

no estado

A Paraíba é o Estado 
mais eficiente do Nordes-
te em relação à contenção 
de perdas de água, de acor-
do com o diagnóstico de 
2013 do Sistema Nacional 
de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS), divulgado 
na quarta-feira (21) pelo 
Ministério das Cidades. Em 
2013, a Paraíba registrou 
uma taxa de desperdício 
de 36,2%, índice abaixo da 
média nacional (37%), fi-

gurando como o Estado que 
menos desperdiçou água no 
Nordeste e em 11º no ran-
king do país. No panorama 
do Norte e Nordeste, a Pa-
raíba fica atrás apenas do 
Tocantins (34,3%)

O Estado também apre-
sentou queda de três pontos 
percentuais no desperdício 
em comparação ao ano an-
terior, já que em 2012, havia 
registrado 39,3% em perdas 
de água, segundo o SNIS.

Paraíba é o Estado que 
menos desperdiça água

no nordeste

O secretário de Estado de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, Laplace Guedes, 
se reuniu com a presidente 
da Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), Ruth Avelino, 
e com o secretário executivo 
do Turismo, Ivan Burity, para 
ouvir as demandas do setor e 
delinear reuniões de trabalho 
para o segmento. O encontro 
foi marcado pela análise das 
estratégias para o fomento 
do turismo no Estado, bem 
como, pela necessidade de 
compor uma equipe expe-
riente e com perfil técnico 
para atuação na área.

“A oportunidade de de-
senvolvimento econômico da 
Paraíba, com geração de em-
prego e renda resultantes de 
ações oriundas do turismo, é 
um dos objetivos estabeleci-
dos pelo governador Ricardo 
Coutinho. E não poderia ser 
diferente, já que é notório o 
fato de que a vez da Paraíba 
chegou, no cenário turístico 
nacional”, avalia Laplace.

O grupo defendeu a ado-
ção de um cronograma de 
trabalho que privilegie ações 
bem delineadas, interligadas 
e em consonância com os ob-
jetivos do Governo.

Fortalecimento do 
turismo em debate

encontro

Um relatório da Controla-
doria-Geral da União (CGU) faz 
um alerta para fraudes identi-
ficadas no programa Bolsa Fa-
mília, principal bandeira do Go-
verno Federal na área social. Os 
técnicos da CGU cobram uma 
fiscalização mais rigorosa por 
parte das prefeituras, respon-
sáveis pela gestão do programa 
na ponta. O relatório considera 
que falta aos gestores locais a 
adoção de medidas para verifi-
car o enquadramento das famí-

lias nos critérios do programa, 
como visitas domiciliares para 
a checagem de informações so-
bre renda e dependentes. 

O relatório toma por 
base a análise feita numa 
amostragem de 3.519 famí-
lias pesquisadas. Dessas, 314 
famílias recebiam o benefício 
de forma irregular por de-
clararem propositadamente 
uma renda familiar falsa, infe-
rior à real, para continuarem 
recebendo o benefício.

CGU quer fiscalização 
rigorosa por prefeituras

no Bolsa Família

GVT ressarcirá 
27 mil vítimas
de ‘apagão’ na 
web em JP

A operadora GVT vai res-
sarcir o consumidor que foi 
atingido pela pane ocorrida 
no dia 12 de janeiro em João 
Pessoa, e que deixou cerca 
de 27 mil pessoas ‘fora do ar’ 
na Paraíba por pelo menos 
quatro horas. Foi o que ficou 
acordado em reunião na Se-
cretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) ontem, resultado 
de uma notificação à empresa. 
Também ficou decidido que a 
GVT fará um estudo visando 
novas rotas de transmissão 
para evitar outras sobrecar-
gas, e enviará à Secretaria.

O secretário Helton Renê 
adianta que o ressarcimento ao 
consumidor se dará através da 
próxima fatura e será de forma 
proporcional ao tempo em que 
o cliente ficou sem internet. “A 
empresa se comprometeu em 
ressarcir, em créditos, já na 
próxima fatura, o valor pro-
porcional ao tempo em que o 
consumidor ficou sem acesso à 
rede durante a pane que ocor-
reu no último dia 12”, disse, 
adiantando que o cliente deve 
ficar de olho na fatura e, caso 
não se sentir contemplado, 
deve procurar o Procon-JP.

Helton Renê comemora o 
resultado da reunião, conside-
rando um avanço nas relações 
com as operadoras de telefonia 
móvel, alvo de muitas reclama-
ções por parte da sociedade.

BBB interrogado por 
causa de homicídio

Por conta das declarações que 
o carioca Luan Patrício deu no “Big 
Brother Brasil 15” - ele disse que 
matou um menor de dezesseis anos 
no Complexo do Alemão, a Delegacia 
de Homicídios do Rio de Janeiro vai ao 
Projac nos próximos dias para interro-
gá-lo. As informações são da coluna 
de Lauro Jardim, da revista Veja.

Luan servia o Exército, em 
2010, e integrava o 8º Grupo de 
Artilharia que ocupou as favelas 
da região, incluindo o Complexo do 
Alemão, durante sua pacificação.

O iG Gente entrou em conta-
to com a delegacia, e o delegado 
Rivaldo Barbosa, por meio de sua 
secretária, disse que não vai mais 
comentar o assunto. A assessoria 
de imprensa da TV Globo disse que 
desconhece essa informação.

cerveró tem nova 
preventiva decretada

O juiz federal Sérgio Moro, res-
ponsável pelas investigações da Ope-
ração Lava Jato, decretou ontem nova 
prisão preventiva do ex-diretor da 
área internacional da Petrobras, Nes-
tor Cerveró. Segundo o juiz, Cerveró 
deve continuar preso na carceragem 
da Polícia Federal, em Curitiba, para 
evitar que ele continue em “ativida-
de delitiva específica” para ocultar 
seu patrimônio. Cerveró teve prissão 
preventiva decretada pela primeira 
vez pelo juiz de plantão na Justiça 
Federal de Curitiba e agora Moro 
confirmou a decisão. Na decisão, o 
juiz afirma que o ex-diretor continua 
praticando crimes de lavagem de di-
nheiro mesmo após a deflagração da 
Lava Jato, no ano passado.
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Nunes escreve sobre a 
trajetória de vida de 
Valdir dos santos Lima
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vai exibir a comédia 
dramática Patch Adams
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Cultural movimenta 
o Centro Histórico
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Coletiva com seis artistas - sendo três paraibanos - aborda transtorno 
mental e será aberta em fevereiro, na Galeria Louro & Canela, na capital
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

dual em uma galeria em João Pessoa, 
provavelmente a Gamela. Natural da 
cidade de Sousa, criada em Patos e 
residente na capital durante 12 anos, 
além de ter participado de festivais, 
salões, concursos, mostras individu-
ais e coletivas no Brasil e em diver-
sos países, ela fundou, no ano 2000, 
a Associação dos Artistas Plásticos 
da Paraíba (Associart) e, em 2005, a 
Academia de Letras e Artes do Nor-
deste (Alane), Núcleo Paraíba, e, em 
2011, ganhou um hall permanente no 
Memorial da Assembleia Legislativa 
da Paraíba. 

Já o gestor cultural Ítalo Córdula 
informou que, durante a abertura da 
coletiva na Galeria Louro e Canela, 
o catálogo que será disponibilizado 
gratuitamente ao público contém os 
20 trabalhos expostos, além das des-
crições de cada artista, enriquecido 
com o texto da psicóloga clínica Le-
nita Faissal sobre o limiar do normal. 
“São obras provocantes, estimulando 
a reflexão sobre o tema da exposi-
ção e seus aspectos, aproximando o 
público das artes plásticas através do 
tema familiar e provocante, desper-
tando-lhe a curiosidade, pela aborda-
gem e linguagem diferente”, comen-
tou ele, antecipando que a próxima 
exposição da Brazilianarte será na 
capital da Espanha, Madri. 

“Seremos o primeiro grupo in-
dependente de artistas a expor em 

Madri, cidade cosmopolita, que se 
caracteriza por uma intensa atividade 
cultural e artística. Com seus inúme-
ros monumentos, teatros, museus, 
centros de arte, salas de exposições 
e galerias de arte, aquela cidade se 
destaca como um dos mais represen-
tativos centros de cultura e arte da 
Europa”, disse. O gestor cultural ainda 

informou que, nessa coletiva, serão 
expostas obras de 20 artistas, dos 
quais nove são paraibanos. “Durante 
a exposição estaremos realizando o 
lançamento da quinta edição do anu-
ário gratuito de arte, que será dispo-
nibilizado gratuitamente, trilingue, na 
coletiva e em alguns centros culturais 
no Brasil”, concluiu  ele. 

Fronteiras da razão

Seis artistas integram 
a exposição intitu-
lada No Limiar 
entre o Normal 
e o Transtorno 
Mental, cuja 
abertura será 
realizada 

no dia 27 de fevereiro, 
a partir das 19h, na 
Galeria Louro & Cane-
la, localizada em João 
Pessoa. A coletiva - que 
vai permanecer aberta à 
visitação do público até 7 
de março - reunirá quatro 
obras de cada participante, 
que são trabalhos em pintura 
e escultura nos quais os autores 
apresentam suas visões na retra-
ção de alguns dos problemas da 
mente humana. Na ocasião, o Ca-
tálogo estará disponível gratuita-
mente para os que comparecerem 
ao evento.     

“Será a minha primeira exposi-
ção em coletiva neste ano de 2015”, 
disse para o jornal A União uma das 
integrantes da coletiva, a artista plás-
tica paraibana Fran Lima. Os demais 
participantes da coletiva são Eulâm-
pio, Julie Caroline - ambos, também, 
da Paraíba - a gaúcha Maria Paula, 
o paulista Mazer Leite e o mineiro 
Anderson Bolcato. As obras da mos-
tra - coordenada pelo gestor cultural 
da Brazilianarte, Ítalo Córdula -  po-
derão ser apreciadas, pelo público, 
no horário das 10h às 20h, na Galeria 
Louro e Canela, que se localiza na 
Av. João Maurício, nº1443, bairro de 
Manaíra, na capital. 

As quatro pinturas de Fran Lima 
são inéditas, todas na técnica acrílica 
sobre tela. “São trabalhos provocan-
tes e que estimulam a reflexão sobre 
o tema e seus aspectos e influências 
no cotidiano das pessoas”, comentou 
a artista, que reside na cidade de 
Patos, localizada no Alto Sertão do 
Estado. Em uma das obras, a artista 
retrata o Pai da Psicanálise, Freud, 
atendendo um paciente. “Quis mos-
trar, com isso, que as pessoas, mesmo 
aparentemente parecendo normais, 
têm algum transtorno mental, algum 
grau de loucura, por causa da vida 
agitada, do estresse e, às vezes, por 
causa de traumas ocorridos na infân-
cia e que deixaram marcas. E Freud 
está ali para tentar decifrar o que 
atormenta a mente daquele paciente 
no divã”, disse ela.

A artista plástica Fran Lima - que 
também é fisioterapeuta - antecipou 
que pretende realizar, ainda durante 
este ano de 2015, exposição indivi-

Em sentido 
horário: Escultura 

de Eulâmpio e 
telas das artístas 

visuais Julie 
Caroline, Mazer 

Leite e Fran Lima, 
esta última em 
homenagem ao 

pai da psicanálise, 
Freud
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Diácono, Jornalista e do IHGP

José
Nunes

Nossa reserva 
política

Quando os derradeiros raios do sol des-
ciam sobre a exuberante paisagem do engenho 
Martiniano, misturando-se com as palmeiras 
nas serras em redor, voltamos à cidade para 
continuar conversa à mesa onde nos aguarda-
vam o pão de milho fumegante e o café torrado 
naquela mesma tarde sendo coado na chaleira 
de barro, de onde saia uma nesga de fumaça, 
exalando seu aroma.

Recordei agora este momento que trazia 
grudado na memória porque nosso conterrâ-
neo Valdir dos Santos Lima completa oitenta 
nos. As lembranças daquela terra, palco de 
devaneios do menino de engenho, de onde 
ele saiu para as conquistas que a arte política 
possibilita, serão alimentadas durante novos 
regressos ao seio daquele paraíso, berço de 
todos nós.

Tarde me aproximei dele. Já tinha cumpri-
do sua missão no parlamento estadual, mas 
o admirava desde o tempo de garoto quando 
ficava à sombra das palmeiras na Praça Ma-
jor Antônio Bento, escutando os discursos 
que pronunciava para seus conterrâneos. Ou 
quando visitava a bodega de papai no Sítio 
Tapuio, não atrás do voto que o sabia amisto-
so, mas para cumprimentar aquele que soube 
distinguir as posições políticas e preservar o 
companheirismo.

Nascido numa família que cultivou a arte 
da política como sacerdócio, arrancando do 
mais íntimo desejo a vontade de expandir bon-
dade e a camaradagem, o filho de Waldemar 
cedo foi abocanhado  para servir ao amigo Pe-
dro Gondim, durante governo que se apresen-
tava com mudança e postura diferentes.

Serraria perdia um filho, mas a Paraíba 
ganhava um cidadão que soube corresponder 
com altivez ao chamado do amigo com o qual 
se fez cúmplices dos mesmos anseios.

Político congraçador a reunir atmosfera de 
ideias, que estimula realizações coletivas, pois 
teve abalizada herança de honestidade inexce-
dível, exemplar para os deputados, soube ser 
bom no uso dos seus mandatos que harmonio-
samente exerceu cumulativamente ao de pro-
fessor capaz de grandes lições de lealdade.

Faltou o prêmio maior, que foi administrar 
nossa cidade, coisa que seu pai fez por mais 
de uma vez com denodo, e nosso Estado, o que 
não conseguiu por uma nesga de sorte, quando 
tudo convergia a seu favor.

Nos oitenta anos desta reserva política, 
resta-nos agradecer pelo esforço de congregar 
sonhos e anseios grupais, a partir de nossa ter-
ra, tão pequena, mas infinitamente bela.

Recordar sua postura de agente político é a 
herança transcrita do compêndio da venturosa 
vida pública, símbolo herdado dos pais e pa-
rentela, cujas virtudes sempre foram colocadas 
como lição aos jovens.

Quando nasceu ainda estavam efervescen-
tes os entreveros de 1930 na Paraíba. Cresceu 
defendendo com altivez os anseios emanados 
do Perrepismo tão em voga, que o pai abraçou. 
Seus familiares, como muitos outros em nos-
sa terra, ficaram ao lado de João Suassuna, a 
exemplo do meu bisavô Joca Mendes.

Para que a história desta gente com padrão 
seja conhecida por outras gerações, Nemésio 
Cavalcanti e eu iniciamos garimpagem de tra-
ços típicos da política de Serraria como parte 
de um projeto para mostrar a outrora pujança 
de nosso povo.

Festival de teatro prossegue amanhã com mais dois espetáculos

Os organizadores estão otimistas com a iniciativa

ServIçO

n evento: Festival Janeiro 

Arretado 

n espetáculos: A Batalha da 

vírgula Contra o Ponto Final 

e estórias 

n Dias: Amanhã e domingo

Hora: 17h30 

n  Local: Teatro de Arena do 

espaço Cultural, em JP

n endereço: rua Abdias 

Gomes de Almeida, n0 800, 

Tambauzinho

n Local: Teatro Santa Catari-

na, em Cabedelo  

n endereço: rua Pastor José 

Alves de Oliveira, Centro 

n Ingressos: r$ 20 (inteira) 

e r$ 10 (meia), em JP; r$ 10 

(inteira) e r$ 5,00  

(meia), em Cabedelo; ante-

cipado: Brinquedos & Pre-

sentes (3021-5060 / 3247- 

1554)    

Atrações para 
todas as idades

Dois novos es-
petáculos se-
rão encena-
dos amanhã 
e domingo, 
dentro do se-
gundo final 
de semana 

do IV Festival Janeiro Arre-
tado de Teatro para Crian-
ças, que é realizado pelo 
Grupo Arretado Produções 
Artísticas, com apoio do 
Fundo Municipal de Cultu-
ra (FMC) da Prefeitura de 
João Pessoa. Na capital, a 
apresentação do espetácu-
lo intitulado A Batalha da 
Vírgula Contra o Ponto Fi-
nal, montagem do próprio 
Arretado e dirigida por 
Nelson Alexandre, aconte-
ce a partir das 17h30, no 
Teatro de Arena do Espaço 
Cultural. Na cidade de Ca-
bedelo, no mesmo horário, 
no Teatro Santa Catarina, o 
público assistirá ao musical 
Estórias, do grupo Enge-
nho Imaginário, sob dire-
ção de Guilherme Schulze. 

Escrita pelo dramatur-
go paraibano Tarcísio Pe-

reira, A Batalha da Vírgula 
Contra o Ponto Final é en-
cenado de forma didática, 
pois aborda, por exemplo, 
pontos ortográficos, dentre 
outros assuntos de cunho 
pedagógico, rotineiros em 
sala de aula, onde, a propó-
sito, a trama se desenrola. 
Nesse sentido, se repassa 
aos espectadores um me-
lhor entendimento sobre 
a vírgula, os pontos final e 
parágrafo, além da inter-
rogação e a reticência. E, 
inclusive, o momento exa-
to para usar a borracha, 
transformando, assim, a 
lição convencional sobre 
ortografia em momento 
prazeroso.

“Além de didático, o 
texto é bem elétrico e di-
nâmico. Tarcísio Pereira 
foi muito feliz na escrita do 
texto, pois tornou-o sem-
pre com dinamismo e para 
cima, até chegar ao ápice, 
que é no final. É uma caixi-
nha de surpresa. E eu tive 
o cuidado de manter essa 
caixinha de surpresa”, disse 
para o jornal A União o di-
retor do espetáculo, Nelson 
Alexandre.

O protagonista da his-

tória escrita pelo drama-
turgo Tarcísio Pereira é o 
personagem Rubinho, que 
cursa o 6º ano. Ele cria um 
mundo só seu e tenta con-
cluir uma redação. No en-
tanto, o tempo, a fome e a 
professora passam a ser 
um fator preocupante para 
o garoto, que, sob tal pres-
são, sofre um bloqueio nas 
ideias e, para complicar 
ainda mais, em sua mente, 
as pontuações - a exemplo 
da interrogação e da excla-
mação - ganham vida em 
sua frente e começam um 
duelo.

Já na cidade de Cabede-
lo, a atração de hoje e ama-
nhã, a partir das 17h30, 
no Teatro Santa Catarina, 
será o espetáculo intitula-
do Estórias. Trata-se de um 
musical apresentado pelo 
grupo Engenho Imaginário 
cujo texto foi escrito por 
Valeska Picado e é dirigido 
por Guilherme Schulze. A 
peça reúne quatro contos 
da tradição oral nordestina, 
numa grande e divertida 
brincadeira. Cada um dos 
personagens demonstra 
grande coragem ao enfren-
tar diferentes desafios. 

Espetáculo Musical Estórias é uma das atrações do evento que vem movimentando a estação verão no Litoral

FOTO: Suellen Brito

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Narradas na forma de 
diálogos e em versos, as 
histórias do musical são 
representações atuais, que, 
apesar de refletir a cultu-
ra popular conservadora, 
é, também, contestadora, 
respeitando a diversidade 
e contribuindo para uma 
discussão, de caráter políti-
co, sobre cidadania e etnia. 
Ou seja, é como se o enredo 
fosse uma grande sinfonia 
trovadoresca executada 
por cantadores de violas, 
pifeiros, rabequeiros e em-
boladores de coco. A pro-
pósito, a direção musical 
e paisagem sonora são as-
sinadas por Alice Lumi. A 
trilha original é do maestro 
Carlos Anísio e da própria 
Valeska Picado.

“A nossa expectativa 
foi superada, pois um bom 
público compareceu para 
assistir aos espetáculos no 
primeiro final de semana. 
No caso de Cabedelo, esta-
mos plantando uma semen-
te, pois, agora, a cidade vol-
ta a ter o teatro infantil, que 
andava esquecido, graças à 
parceria com a Prefeitura 
do Município. Além disso, 
surge a oportunidade para 
que os grupos de João Pes-
soa se apresentem no cir-

cuito cultural de Cabedelo”, 
comentou o coordenador e 
diretor do festival Nelson 
Alexandre, ao fazer um ba-
lanço da programação do 
primeiro final de semana 
do evento, cujos objetivos 
são os de promover e va-
lorizar produções teatrais, 
formar novas plateias e 
contribuir para um maior 
crescimento e visibilidade 
do teatro para infância e ju-
ventude na Paraíba.

A temporada será en-

cerrada nos próximos dias 
31 de janeiro e 1º de fe-
vereiro, com mais dois es-
petáculos, ambos inician-
do no mesmo horário: às 
17h30. Em João Pessoa, no 
Teatro de Arena do Espaço 
Cultural, o show intitulado 
Agitada Gang – In Concert, 
pelo grupo Agitada Gang. 
E, em Cabedelo, com a Cia  
Mangai, a peça João e Ma-
ria e a Fantástica Fábrica 
de Doces, baseada no con-
to dos irmãos Grimm.
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Roteiro

Em cartaz

 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

O Segredo dos Diamantes
Aventura brasileira acontece em Minas Gerais

Ângelo (Matheus Abreu) chega à casa da avó (Manoelita 
Lustosa), no interior de Minas Gerais, após passar por um 
imprevisto com os pais. A grande notícia das redondezas é a 
descoberta de um pequeno baú cheio de moedas e um manus-
crito com um enigma, supostamente deixado por um padre que, 
200 anos antes, teria escondido um punhado de diamantes. 
Decidido a encontrá-los para pagar a cara cirurgia que seu pai 
precisa fazer, Ângelo conta com a ajuda de seus amigos, Julia 
(Rachel Pimentel) e Carlinhos (Alberto Gouvêa).

Cinema

“Patch Adams” é uma das atrações do 
Projeto Estacine, neste final de semana

Dois filmes bastan-
te conhecidos por quem 
é apaixonado por cinema 
serão exibidos neste fi-
nal de semana, dentro da 
programação do Projeto 
Estacine, em João Pessoa. 
A atração de amanhã, na 
Mostra América Latina, é 
o drama A Teta Assustada 
(La Teta Assustada, Peru / 
Espanha, 2009), da direto-
ra Claudia Llosa, que terá 
a participação especial do 
comentarista e cinéfilo An-
drés Von Dessauer para 
debatê-lo com o público. 
Já no domingo, na Mostra 
Grandes Atores, que pres-
ta homenagem ao saudoso 
ator Robin Williams (1951 
- 2014), a comédia dramá-
tica Patch Adams - O Amor 
é Contagioso (EUA, 1998), 
dirigido por Tom Shadyac. 
As exibições - com entra-
da gratuita - acontecerão 
sempre a partir das 16h, no 
miniauditório da Estação 
das Artes Luciano Agra, lo-
calizada no bairro Altiplano 
Cabo Branco.

Lançado na Espanha, 
no dia 13 de fevereiro de 
2009 - ano em que ganhou 
o Festival de Cinema de 
Havana e o Urso de Ouro -, 
A Teta Assustada, cujo ro-
teiro também é assinado 
pela diretora Claudia Llosa, 

FotoS: Divulgação FotoS: Divulgação

dura 103 minutos e conta a 
história de Fausta (Magaly 
Solier), uma jovem mulher 
que, seguindo suas crenças, 
é acometida de uma doen-
ça rara, chamada “Teta As-
sustada”, transmitida pelo 
medo e sofrimento de mãe 
para filho através do leite 
materno, porque sua mãe 
foi estuprada por terroris-
tas em um momento muito 
difícil no Peru, na década 
de 80. Num ato de deses-
pero, para tentar evitar o 
estupro, ela introduz uma 
batata na vagina e vive fora 

deste mundo.
Já no domingo, o públi-

co poderá assistir ao longa-
metragem de 1h55, espé-
cie de cinebiografia sobre 
Hunter Adams (Robin Wil-
liams), que, em 1969, após 
tentar se suicidar, se inter-
na em um sanatório. No 
entanto, ao ajudar outros 
internos, descobre que de-
seja ser médico, para poder 
ajudar as pessoas. Assim, 
sai da instituição e entra 
na faculdade de Medicina. 
Porém, a princípio, seus 
métodos pouco convencio-

Poeta Saulo Mendonça será 
homenageado em sua cidade natal

O poeta paraibano 
Saulo Mendonça será 
homenageado em sua 
terra natal - Alagoa 
Grande - no dia 7 de fe-
vereiro, data em que o 
livro-poema intitulado 
Forte Silêncio (Gráfica JB, 
João Pessoa, 3ª Edição, 
120 páginas, 2014) será 
lançado a partir das 19h, 
no Teatro Santa Inês, 
localizado no Centro da 
cidade. A iniciativa é da 
Prefeitura Municipal, 
que adquiriu dois mil exemplares da obra, a qual deve-
rá ser adotada para trabalho didático na rede escolar. 
“Estou muito alegre, pois esse reconhecimento  dos con-
terrâneos representa um marco para mim”, comentou o 
autor para o jornal A União. Uma delegação formada por 
amigos e intelectuais do escritor - a exemplo do presi-
dente da Fundação Forte de Cabedelo, Osvaldo Carvalho 
da Costa, e o poeta Gil Holanda - irá participar e presti-
giar o evento.

Poema-livro cujo principal tema é a Fortaleza de 
Santa Catarina, localizada na cidade de Cabedelo, Forte 
Silêncio é trilíngue (português, espanhol e inglês), luxuo-
so, produzido de forma primorosa totalmente em papel 
couchê, com iconografia final contendo legendas sobre 
aquela histórica construção, considerada um dos prin-
cipais monumentos existentes na Grande João Pessoa. A 
propósito, a reedição e distribuição da obra objetiva con-
tribuir para a promoção e difusão da poesia paraibana 
contemporânea, além de promover o conhecimento e a 
reflexão sobre o patrimônio histórico. 

Forte Silêncio enfoca a memória do monumento, 
retratando em versos as primeiras tentativas de invasão 
do território nacional, as inúmeras batalhas que eviden-
ciaram a posse das terras brasileiras e o silêncio que ora 
habita a espacialidade arquitetônica da Fortaleza. Além 
dos poemas, o livro é complementado com uma icono-
grafia composta de fotos e legendas comentadas, a partir 
de pesquisa realizada pelo próprio autor. 

Autor de diversos livros e o único poeta paraibano 
a vencer, com as obras intituladas Face Oblíqua (crôni-
cas, de 2012) e Recados que a-mails.com (minicrônicas 
virtuais, de 2014), dois concursos literários instituídos 
pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), o 
José Lins do Rego e o José Américo de Almeida, respecti-
vamente, Saulo Mendonça é um nome reconhecido pela 
crítica regional e nacional. No caso de Forte Silêncio, ele 
busca não apenas partilhar de sua criação - de manei-
ra especial - com os seus conterrâneos, mas também a 
interação com o turista que visita a Paraíba, ao lançar a 
edição trilíngue. 

Livros em destaque

Humor 

ZÉ MEIOTA tÔNIO

Robin Williams, falecido no ano passado será o homenageado

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Forte de Cabedelo é o tema da obra

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: Comé-
dia. Duração: 108 min. Classificação: 14 anos. 
Direção:  Roberto Santucci. Com  Ingrid Guimarães, 
Tatá Werneck, Márcio Garcia Cinebiografia Malu 
(Ingrid Guimarães) tem 40 anos e trabalha como 
secretária de Samuel (Márcio Garcia), o homem de 
sua vida. Apesar de estarem namorando há três 
anos, não há o menor indício de que um pedido 
de casamento esteja por vir. Um dia, Malu percebe 
que faltam algumas camisinhas no estoque pes-
soal do namorado e logo deduz que ele tem uma 
amante. Após contratar um detetive particular, 
ela descobre que há mais duas mulheres na vida 
de Samuel: a dançarina de boate Lúcia (Suzana 
Pires) e a fanática religiosa Maria (Tatá Werneck). 
É claro que as três irão disputar a preferência do 
amado. Manaíra 1:  13h30,15h45,18h e  e 20h30  
Manaíra 3:  14h30, 16h45, 19h e 21h30 CinEspaço 
1:   18h, 20h e 22h  Tambiá5: 14h40, 16h40, 
18h40 e 20h40

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 
(James Cromwell) a matriculá-lo. Entretanto, 
as coisas não saem como ele imaginava e 
Hiro, deprimido, encontra auxílio inesperado 

através do robô inflável Baymax (voz Scott 
Adsit), criado pelo irmão. Manaíra7:  16h15 
Manaíra8 19h40  CinEspaço 2: 13h50 e 15h50 
Tambiá 2: 14h10 e 16h10. 

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 his-
tória bíblica do Êxodo, segundo livro do Antigo 
Testamento. O filme narra a vida do profeta Moisés 
(Christian Bale), nascido entre os hebreus na época 
em que o faraó ordenava que todos os homens 
hebreus fossem afogados. Moisés é resgatado 
pela irmã do faraó e criado na família real. Quando 
se torna adulto, Moisés recebe ordens de Deus 
para ir ao Egito, na intenção de liberar os hebreus 
da opressão. No caminho, ele deve enfrentar a 
travessia do deserto e passar pelo Mar Vermelho. 
Manaíra  5:  22h15 Manaíra6: 17h e 20h15 . CinEs-
paço 3: 21h10. Tambiá 2: 18h10 e 20h50. 

BUSCA IMPLACÁVEL 3 (FRA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 109 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Olivier Megaton Com Liam 
Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen O 
ex-agente do governo norte-americano Bryan 
Mills (Liam Neeson) tenta tornar-se um homem 
família, mas vê tudo ruir quando Lenore (Fa-
mke Janssen) é assassinada. Acusado de ter 
cometido o crime, ele entra na mira da polícia 
de Los Angeles. Desolado e caçado, ele tenta 
encontrar os verdadeiros culpados e proteger 
a única coisa que lhe resta: a filha Kim (Maggie 
Grace). Cinespaço4: 14h30, 16H50, 19H10 E 
21H30 Manaíra 4: 14h15, 15h30, 17h45 e 20h
Tambiá 4: 14h30, 16h35, 18h40 e 20h45

UMA NOITE NO MUSEU 3 (EUA 2014). Gênero: 
Comédia. Duração: 98 min. Classificação: 

Livre. Direção: Shawn Levy. Com Ben Stiller, 
Robin Williams e Owen Wilson. O segurança 
Larry Daley (Ben Stiller) segue com seu inu-
sitado trabalho no Museu de História Natural 
de Nova York. Determinado dia, descobre 
que a peça que faz os objetos do museu 
ganharem vida está sofrendo um processo 
de danificação. Com isso, todos dos amigos 
de Larry correm o risco de não ganharem mais 
vida. Para tentar salvar a turma, ele vai para 
Londres pedir a orientação do faraó (Ben 
Kingsley) que está em exposição no museu 
local. Manaíra 8: 22h CinEspaço 2: 17h50, 
19h50 e 21h50, 19h40 e 21h40. Tambiá 3: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

OS PINGUIS DE MADAGASCAR (EUA, 2014). 
Gênero: animação, comédia. Duração: 91 min. 
Classificação: Livre. Direção: Simon J. Smith, 
Eric Darnell. Com Tom McGrath, Chris Miller 
(LX), Christopher Knights. Vindos da franquia 
de animação Madagascar, Capitão, Kowalski, 
Rico e Recruta, a elite do 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 agên-
cia de espiões, a Vento do Norte, liderada pelo 
Agente Secreto. Enquanto isso, Recruta tenta 
provar seu valor como agente especial do time 
de pinguins. Manaíra 5: 13h15,  15h30, 17h45 
e 20h Manaíra6: 13h15, 15h30, 17h45 e 20h 
Manaíra7: 14h e 18h45 CinEspaço 3:  13h50, 
15h40, 17h30 e 19h20. Tambiá1:  14h50 
Tambiá6/3D: 14h30, 16h30 , 18h30 e 20h30.

NVENCÍVEL (EUA, 2014). Gênero: guerra, 
biografia. Duração: 137 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Angelina Jolie Com  J a c k 
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 capturado pelos japoneses 
durante a Segunda Guerra Mundial. Manaíra 
2: 13h45, 16h30,  19h30 e  22h20.

O SEGREDO DOS DIAMANTES (BRA, 2015). 
Gênero: aventura. Duração: 86 min. Classifi-
cação: 10 anos. Direção: Helvécio Ratton Com: 
Matheus Abreu, Rachel Pimentel, Alberto 
Gouvêa  Ângelo (Matheus Abreu) chega à casa 
da avó (Manoelita Lustosa), no interior de 
Minas Gerais, após passar por um imprevisto 
com os pais. A grande notícia das redondezas 
é a descoberta de um pequeno baú cheio de 
moedas e um manuscrito com um enigma, 
supostamente deixado por um padre que, 
200 anos antes, teria escondido um punhado 
de diamantes. Decidido a encontrá-los para 
pagar a cara cirurgia que seu pai precisa fazer, 
Ângelo conta com a ajuda de seus amigos, 
Julia (Rachel Pimentel) e Carlinhos (Alberto 
Gouvêa). Cinespaço1: 14h e 16h

MINÚSCULOS -O FILME (PAR 2015). Gênero: Ani-
mação. Duração: 89 min. Classificação: Livre. 
Em uma pacífica clareira, entre as sobras de um 
piquenique, começa uma batalha entre duas 
tribos de formigas em busca de uma caixa de 
açúcar. Uma jovem e corajosa joaninha acaba 
sendo capturada no meio do fogo cruzado e 
torna-se aliada das formigas negras, ajudando 
na luta contra as terríveis formigas vermelhas. 
0 Manaíra 5: 12h45, 15h   e 17h15

nais causam espanto, mas, 
aos poucos, vai conquis-
tando todos, com exceção 
do reitor, que quer arrumar 
um motivo para expulsá-lo, 
apesar de ser o primeiro da 
turma.

A propósito, o filme 
protagonizado por Robin 
Williams se baseia no li-
vro intitulado Gesundheit!: 
Good Health is a Laughter 
Matter, escrito pelo médi-
co norte-americano Hun-
ter Doherty “Patch” Adams, 
que é retratado no longa-
metragem do diretor Tom 
Shadyac e ficou famoso por 
utilizar uma metodologia 
inusitada no tratamento a 
enfermos. Formado pela 
Virginia Medical Univer-
sity, ele também fundou, 
em 1971, o Instituto Gesun-
dheit. 

Sobre o projeto
O Estacine foi idealiza-

do pelo Setor de Eventos da 
Estação Cabo Branco e sur-
giu em 2009, com o intuito 
de levar cinema, de forma 
gratuita, para a população. 
A programação é elaborada 
com filmes que estão fora 
do circuito das salas de exi-
bições da cidade. Desde sua 
criação, já foram exibidos, 
pelo projeto, mais de 1.300 
produções cinematográficas. 



Evento divulga a boa música paraibana e valoriza o Centro Histórico

Lourival Batista foi homenageado 
na cidade de São José do Egito

Música no Centro
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 23 de janeiro de 2015

Diversidade

Seleção para circulação de peças está 
com inscrições abertas até o final do mês

A banda 
Los Cabras 
Gigantes 
é uma das 
revelações 
da música 
paraibana e 
vai animar 
a noite ao 
lado do 
compositor 
Vieira

Fernando Patriota é sobrinho do homenageado 

FotoS:  Divulgação

Em sua quarta edição, o Programa 
Petrobras Distribuidora de Cultura está 
com suas inscrições abertas e devem 
ser feitas até dia 30 deste mês, exclusi-
vamente pelo site do programa. Podem 
participar projetos teatrais profissionais, 
não inéditos, relevantes no cenário 
cultural brasileiro, especificados nas 
categorias adulto e infantojuvenil. Os 
projetos não precisam estar inscritos 
na Lei Federal de Incentivo à Cultura. 
A circulação das peças contempladas 
ocorrerá no período de setembro de 
2015 a novembro de 2016.

Assim como nas edições anterio-
res, o programa conta com a parceria 
do Ministério da Cultura e tem como 
objetivo contemplar projetos teatrais 
profissionais, não inéditos, nas catego-
rias adulto e infantojuvenil, relevantes 
dentro do cenário cultural brasileiro. O 

valor total da verba é de R$ 15 milhões 
para o biênio 2015/2016.

Para estimular a inscrição por 
região, o programa manterá a ação 
iniciada em sua última edição - imple-
mentação de cotas. Esta tem como 
objetivo democratizar o acesso de 
proponentes de todas as regiões do 
Brasil, através da seleção de, no mínimo, 
5% dos projetos inscritos por diferen-
tes pessoas jurídicas sediadas em cada 
região do país, ou seja, a cada vinte pro-
jetos inscritos por diferentes empresas 
de determinada região, no mínimo um 
deverá ser contemplado. O resultado 
dessa iniciativa, na edição anterior, foi 
bastante positivo, com destaque para 
região Nordeste que teve um incremen-
to de 70% no número de projetos.

Nesta edição terá duas novida-
des: Além da orientação do MinC sobre 

medidas de acessibilidade, os projetos, 
obrigatoriamente, deverão oferecer, 
em todas apresentações, tradução em 
Libras – linguagem brasileira de sinais 
e/ou audiodescrição; Realização de 
encontros com grupos de teatro locais, 
em todas as cidades da circulação, ob-
jetivando compartilhamento do históri-
co e experiências profissionais.

Sobre o programa
Programa Petrobras Distribuidora 

de Cultura é a maior seleção públi-
ca voltada para circulação de peças 
teatrais no país. O programa é uma 
parceria com o Ministério da Cultura 
desde 2009, que viabilizou a circulação 
de 160 peças em mais de 130 municí-
pios brasileiros. Foram cerca de dois mil 
apresentações assistidas por mais de 
500 mil pessoas.

André Luiz Maia
Especial para A União

Diversão garantida neste final de 
semana no Centro Histórico. 
O Circuito Varadouro Cultural, 
que vem trazendo uma série 
de atrações durante o mês de 
janeiro para o centro da cidade, 
apresenta hoje a festa “O CH 
é Nosso!”, com a banda Los 

Cabras Gigantes, o cantor e compositor Vieira 
e a discotecagem do DJ PIG. O evento come-
ça às 23h, no Pogo Pub, localizado na Praça 
Anthenor Navarro, Varadouro. Os ingressos 
custam R$ 12 (antecipado) e R$ 15 (na porta 
do local).

Em uma parceria entre o Estúdio 
Capim Santo e o Pogo Pub, a festa promete 
criar ambientes diversificados, para agra-
dar a gregos e troianos. “O show vai contar 
com duas ‘casas’, o Pogo Pub, onde ocor-
rerão os shows, e o estúdio Capim Santo 
no andar de cima, que cederá uma área 
lounge. Lá, as pessoas poderão descansar 
os pés e bater um papo”, revela Isaque 
Macêdo, um dos vocalistas do grupo Los 
Cabras Gigantes. 

Antes deles, Vieira apresenta seu 
repertório com uma vibe indie. Formado 
em 2014, encabeçado pelo músico Arthur 
Vieira, o grupo, que também conta com a 
participação dos músicos Marcus Mene-
zes, Jonathas Beltrão, já lançou o primeiro 
single, ‘Astrüd’, parte do disco “Comercial 
Sul”, que deve ser lançado este ano. “Em 
meio às nossas discussões para organizar 
o show, decidimos convidá-lo, uma vez 
que ele tem um trabalho autoral belíssi-
mo e sempre esteve presente nas nossas 
aventuras sonoras”, conta Matheus Longo, 
também vocalista de Los Cabras e um dos 
organizadores do evento. 

Depois de uma abertura mais calma, é 
a vez do som ‘caliente’ do grupo paraibano. 
“Vai ser naquele modelo desmantelado, pra 
quem gosta de dançar, beber e paquerar”, 
brinca Isaque. O repertório autoral do grupo, 
presente no EP “Lado A”, será a base do show 
de sexta, além de canções inéditas, que serão 
lançadas em um segundo EP, planejado para 
breve. “Além disso, vamos fazer uma seleção 
de covers escolhidos a dedo”, adianta Matheus 
Longo. 

A banda é grande, com nove membros, 
formada por Matheus Longo e Isaque Macedo 
(vocais), Lue Maia e Enndy Alouin (percus-
são), Emanuel Rudá (baixo), Hugo Limeira e 
João Yor (guitarra), Iago Amorim (bateria) e 
Ernani Sá (teclado e sintetizadores). Retor-
nam hoje aos palcos após um hiato de seis 
meses. “Será um show de retomada. Posso ga-
rantir que todos os integrantes estão bastante 
instigados para tocar e dispostos a arrancar 
dos seus instrumentos os melhores sons”, 
pontua Matheus. 

Como dito anteriormente, a festa faz 
parte do Circuito Varadouro Cultural, que 
traz uma programação extensa e diversifi-

cada para várias casas de show presentes 
no Centro Histórico e no Varadouro, indo 
até janeiro. Surgido há cerca de um ano, o 
circuito é uma das ações estratégicas do 
Varadouro Cultural, suscitado e elaborado 
como resultado da discussão sobre uma 
série de questões que envolvem a produção 
cultural no Centro da cidade que posiciona 
o Varadouro como um território criativo e 
vivo, usando como mote a hashtag #Existe-
VidaForaDaOrla, um contraponto às ações 

culturais concentradas apenas nas praias da 
cidade.

 Para Matheus Longo, a integração do 
show à programação do Circuito foi natu-
ral. “O Centro Histórico sempre foi a nossa 
segunda casa, vivenciamos diariamente 
a rotina daquele lugar, desde os nossos 
ensaios no Capim Santo até os nossos shows 
e outros eventos que assistimos. Acho que 
o Varadouro Cultural e o evento de sexta 
estão bem entrelaçados, uma vez que ambos 

visam a retomada do nosso Centro Históri-
co”, pontua. 

Ele salienta que o problema não é a praia, 
mas que é necessário trazer a atenção para o 
centro. “É necessário descentralizar os nossos 
eventos. Nossas praias são lindas, mas nosso 
patrimônio histórico não pode passar desper-
cebido. Enxergamos em eventos como esse a 
chance de desmarginalizar aquele espaço, e 
proporcionar a todos outra opção”, completa o 
vocalista de Los Cabras Gigantes.

O jornalista Fernando Patriota declamando em São José do 
Egito/PE, durante as comemorações do Centenário de Nasci-
mento do grande poeta popular Lourival Batista (seu tio), mas 
conhecido como “Louro do Pajeú”. Ele era o irmão mais velho da 
trindade Batista, formada por Lourival, Dimas e Otacílio Batista, 
este último pai de Fernando Patriota. Na oportunidade, também 
foi lançada a 3ª edição do livro “Antologia Ilustrada dos Canta-
dores”, de Otacílio e Francisco Linhares.
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Embrapa repassa tecnologias 
da exploração de minhocas e 
húmus para interessados

SMARTPHONES
Benefícios fiscais são prorrogados até 2018

A presidente Dilma Rousseff 
sancionou na última terça-feira, 
a Lei 13.097/2005, que, entre 
outras medidas, prorroga para 
31 de dezembro de 2018 a isen-
ção de PIS/Cofins dos smartpho-
nes. A iniciativa faz parte de uma 
política ampla do Ministério das 
Comunicações para disseminar 
os celulares inteligentes e incen-
tivar a produção de aplicativos 
nacionais.

Desde 2013, para ter acesso 
aos benefícios tributários, os apa-
relhos devem custar até R$ 1.500, 
atender às definições tecnológi-
cas estipuladas pelo MiniCom e 
disponibilizar aos usuários um 
conjunto de aplicativos produzi-
dos no Brasil.

O secretário de Telecomuni-
cações do MiniCom, Maximiliano 
Martinhão, explica que, antes do 
lançamento da política, o celu-
lar já era visto como uma ferra-
menta importante para o acesso 
à internet, mas, até então, só três 
de cada 10 celulares vendidos no 
país eram smartphones.

“A gente achou oportuno es-
timular a adesão da população ao 
smartphone. Essa medida deu tão 
certo que no fim de 2013 houve 
o equilíbrio: de cada 10 celulares 
vendidos, metade eram smar-
tphones. No fim do ano passado, 

80% das vendas já eram smar-
tphones, isso dentro de um total 
de 70 milhões de aparelhos co-
mercializados”, afirma. O secretá-
rio credita o sucesso da política 
à adesão da indústria, que repas-
sou os benefícios diretamente 
aos aparelhos, à política de in-
centivo aos aplicativos nacionais, 
à expansão das redes 3G e 4G e 
à regulamentação do MiniCom 
que definiu os requisitos técnicos 
para os aparelhos serem classifi-
cados como smartphones.

Atualização
De acordo com Martinhão, 

para manter esses resultados, 
vale a pena avaliar a necessida-
de de atualizar as exigências do 
programa. Para isso, a ideia é dia-
logar com os fabricantes e desen-
volvedores.

“Em função da prorrogação, 
a gente precisa reavaliar a defini-
ção de smartphone, que foi feita 
há 2 anos. Temos que ver se não é 
oportuno a gente pensar em uma 
atualização, da mesma forma na 
questão de desenvolvimento de 
aplicativos. A gente vai fazer uma 
avaliação com os interessados, os 
fabricantes, desenvolvedores de 
aplicativos, e a partir dessa ava-
liação, tomar uma decisão”, diz 
Maximiliano Martinhão.

Se já valessem hoje, as no-
vas regras de Fies e ProUni dei-
xariam ao menos 530 mil estu-
dantes sem acesso a ambos os 
programas de governo volta-
dos ao Ensino Superior. É que 
529,4 mil alunos dentre os mais 
de seis milhões que realizaram 
o último Enem zeraram a nota 
da redação, segundo anúncio 
do Inep (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira.

Já a partir de abril, quem 
viver esta situação não mais 
poderá se valer dos programas, 
assim como quem apresentar 
resultado inferior a 450 pon-
tos. O MEC ainda não divulgou 
quantos alunos ficaram abaixo 
da nota de corte exigida pela 
nova regra. Porém, anunciou 
que mais da metade (55%) 
dos alunos não atingiram 500 
pontos na prova. Portanto, o 
número de alunos sem acesso 
aos programas certamente será 
bem maior.

As novas regras também 
impedem a utilização de Fies 
e ProUni ao mesmo tempo, 
salvo quando os subsídios tive-
rem como fim o custeio de um 
mesmo curso em uma mesma 
instituição. Para aqueles que 
precisam de crédito para reali-
zar o sonho do Ensino Superior, 
mas estão impossibilitados de 
usar Fies e ProUni, é hora de 
conhecer outras opções de pro-
gramas de apoio ao acesso no 
Ensino Superior. 

Hoje o maior crédito pri-
vado do país é o Pravaler, que 
desde 2006 funciona como 
uma alternativa de ingresso à 
graduação para quem precisa 

de apoio financeiro. Desde sua 
criação, o programa já finan-
ciou cerca de R$ 1 bilhão em 
mensalidades, o que beneficiou 
mais de 40 mil alunos em todo 
o Brasil.

A principal vantagem do 
programa é permitir ao aluno 
fazer o curso que realmente 
quer, e não apenas aquele que 
tem a mensalidade que cabe 
em seu bolso. “O crédito uni-
versitário tornou-se uma das 
principais ferramentas de in-
clusão à educação superior nos 
últimos anos. O financiamento 
privado permite que o sonho 
da graduação não seja adiado, 
o que abre oportunidades para 
evolução profissional e ganhos 
salariais maiores”, diz Carlos 
Furlan, diretor executivo da 
Ideal Invest, companhia gesto-
ra do Pravaler.

Com o Pravaler, o estudan-
te paga pouco mais da metade 
da mensalidade por mês, tem 
mais tempo para pagar (até 2,5 
vezes o tempo do curso) e as 
parcelas não se acumulam. 

Nova regra vai tirar cerca 
de 530 mil dos programas 

FIES E PROUNI

O Banco do Nordeste (BNB) 
destinará R$ 606,7 mil para quatro 
projetos esportivos a serem imple-
mentados neste ano nos Estados 
do Ceará, Paraíba e Minas Gerais. 
Os projetos foram selecionados por 
meio da Lei de Incentivo ao Esporte 
(nº 11.438/06) e previamente apro-
vados pelo Ministério do Esporte.

Entre os critérios considerados 
no processo de seleção estão públi-
co-alvo jovem de baixa renda, caráter 
social inclusivo e grau de relevância 
para a localidade. Os recursos serão 
investidos, por meio de incentivo fis-
cal, em atividades a serem desenvol-
vidas nas cidades de Crato (CE), João 
Pessoa (PB), Diamantina (MG) e Ita-
marandiba (MG), bem como municí-
pios vizinhos. As iniciativas possuem 
caráter social inclusivo e objetivam 
auxiliar no processo de formação 
cidadã, com foco nos conceitos de 

participação, integração e lazer. “O 
apoio por meio da Lei de Incentivo ao 
Esporte, é uma forma das empresas 
viabilizarem iniciativas de projetos 
esportivos e sociais validados, sem 
necessidade de comprometer recur-
sos financeiros adicionaisl”, explicou 
o superintendente do Escritório Téc-
nico de Estudos Econômicos do Nor-
deste (Etene) do Banco do Nordeste, 
Fran Bezerra.

O “Projeto Cultura, Esporte e 
Lazer de Crato” (Procelc), no Ceará, 
atua na democratização do acesso às 
práticas esportivas, ampliando a jor-
nada de atividades disponíveis na re-
gião. Na Paraíba, o Projeto “Natação 
Cidadã: levando a natação do Litoral 
ao Sertão” objetiva capacitar profis-
sionais de Educação Física ao Ensino 
de Esportes Aquáticos, criando me-
lhores condições para o treinamento 
de crianças e adolescentes.

O Instituto Federal de Educa-
ção Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) divulgou edital de seleção 
para o curso técnico em Agroin-
dústria integrado ao Ensino Médio 
através do Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissio-
nal ao Ensino Médio na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja). São 30 vagas ofertadas no 
Campus Sousa, sendo duas reserva-
das a pessoas com deficiência.

Para obter informações, acesse 
o edital. http://www.ifpb.edu.br/
reitoria/pro-reitorias/pre/editais/
processos-em-andamento/proeja-

2015-programa-de-educacao-de-
jovens-e-adultos/campus-sousa A 
inscrição é presencial e deve ser 
feita de 21 a 28 deste mês com a 
entrega da documentação exigida. 
É preciso ter 18 anos completos du-
rante a matrícula que está prevista 
para 9 a 13 de fevereiro.

O candidato inscrito deverá 
comparecer no Campus Sousa no 
próximo dia 30 para uma palestra 
informativa (obrigatória) e o ques-
tionário socioeconômico também 
será analisado para a seleção. O re-
sultado final será divulgado em 5 de 
fevereiro. 

BNB destina R$ 606 mil 
e Paraíba está incluída

IFPB oferta vagas para 
Agroindústria no Proeja

INCENTIVO AO ESPORTE

CAMPUS SOUSA

Curso on-line
de língua
francesa abre 
inscrições

A partir de hoje, estarão aber-
tas as inscrições para a oferta de va-
gas no curso on-line em língua fran-
cesa Français sans Frontières, por 
meio de Idiomas sem Fronteiras. 
São 1.500 senhas oferecidas pela 
Embaixada da França em parceria 
com a Aliança Francesa.

Podem se inscrever alunos de 
Graduação, Mestrado e Doutorado 
de universidades federais, univer-
sidades estaduais e institutos fe-
derais credenciados ao programa. 
Para participar, o aluno deve ter 
concluído até 90% de créditos do 
curso. As inscrições devem ser rea-
lizadas no Sistema IsF Gestão, na 
área “cursos on-line” a partir do 
meio-dia de hoje até o dia 4 de feve-
reiro no mesmo horário.

O curso tem como objetivo de-
senvolver habilidades linguísticas, 
fomentar o desenvolvimento aca-
dêmico e promover a mobilidade 
estudantil a outros países.

Senhas 
Leia o edital completo do pro-

cesso de seleção para saber sobre a 
oferta de vagas. Confira também o 
número de senhas que serão distri-
buídas para a sua instituição.

O resultado da distribuição de 
senhas será anunciado por e-mail 
aos participantes no dia 23 de feve-
reiro deste ano.

Idiomas sem Fronteiras
O IsF foi elaborado com o ob-

jetivo de proporcionar oportunida-
des de acesso, através do programa 
Ciência sem Fronteiras e de outros 
programas de mobilidade estudan-
til, a universidades de países onde 
a Educação Superior é conduzida 
em sua totalidade ou em parte por 
meio de línguas estrangeiras.

Pravaler é uma 
das alternativas 
para o 
estudante 
obter o crédito 
para custear 
seus estudos

Smartphone lidera as vendas de celulares dentro de um total de 70 milhões de aparelhos comercializados em 2013

Foto: Divulgação/Internet
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Ganhe dinheiro com a produção
exploração de Minhocas e húMus

Embrapa disponibiliza para 
agricultores e interessados a
transferência de tecnologias

A minhocultura é um 
processo de reciclagem de 
resíduos orgânicos (restos 
de alimentos, folhas, esterco, 
etc) por meio da criação de 
minhocas com o intuito de 
produzir o húmus, um exce-
lente adubo para a atividade 
agrícola.

Pensando em difundir 
essa tecnologia, que ajuda a 
diminuir o lixo orgânico nas 
cidades e no campo, a Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa/Ro-
raima), Boa Vista (RR), mon-
tou, em sua vitrine tecnológi-
ca, um minhocário.

O espaço servirá como 
ponto de transferência de 
tecnologia para que agricul-
tores e interessados em geral 
possam conhecer as princi-
pais técnicas de criação de 
minhocas em pequenas pro-
priedades.

A iniciativa faz parte do 
projeto Arcoverde, que busca 
difundir modelos agrícolas 
sustentáveis para produto-
res da região Norte do Brasil.

Segundo o agrônomo 
Silvio Levy, a minhocultura 
é perfeitamente adaptada à 
pequena propriedade agrí-
cola, pois possui um manejo 
simples. 

“Essa atividade tem 
como produto principal o 
húmus, que constitui um ex-
celente fertilizante orgânico, 
capaz de melhorar as carac-
terísticas físicas, químicas e 
biológicas do solo”, explica.

Mas a minhocultura 
não tem apenas essa utili-
dade. Além de fabricar o po-
deroso adubo, as minhocas 
também podem ser utiliza-

atividade agrícola

lotomania e mega 
têm prêmios grandes

A Lotomania vai sortear um 
prêmio de R$ 2,8 milhões amanhã, 
às 20h (horário de Brasília). O 
concurso 1.524 será realizado no 
Caminhão da Sorte da Caixa Econô-
mica Federal, que está na cidade de 
Gurupi (TO). Os sorteios da Lotoma-
nia são realizados duas vezes por 
semana, às quartas-feiras e sába-
dos. O preço da aposta é único: R$ 
1,50. Para jogar, basta escolher 50 
entre os 100 números disponíveis 
no volante. Ganha quem acertar 16, 
17, 18, 19, 20 ou nenhum número. 
O concurso 1.671 da Mega-Sena 
sorteado na última quarta-feira acu-
mulou. O prêmio previsto para quem 
acertar os seis números do próximo 
concurso é de R$ 34 milhões. Confira 
os números sorteados do concurso 
1.671: 05 - 27 - 31 - 45 - 55 – 56. 
A aposta mínima na Mega-Sena é de 
R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h 
(horário de Brasília) deste sábado 
(24) em qualquer uma das mais de 
13 mil lotéricas do país.

agricultores trocam 
experiências no rn

Com o objetivo de trocar co-
nhecimentos e adquirir novas expe-
riências, agricultores e agricultoras 
de Limoeiro, Bom Lugar, Palheiros, 
Sitio Belo Monte, Sitio Simão e P.A 
Nova Quixabeirinha, ambas do mu-
nicípio de Assú/RN, participaram de 
um intercâmbio intermunicipal, do 
Programa Uma Terra e Duas Águas 
(P1+2) financiando pelo Ministério 
de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS), no município de 
Campo Grande/RN. O intercâmbio foi 
promovido pela Coopervida e teve a 
colaboração do Centro Sertão Verde, 
que disponibilizou o seu animador de 
campo Miclean, onde este apresentou 
experiências que levaram a observar 
tecnologias sociais que vem ajudando 
na convivência com o Semiárido e via-
bilizando condições de produção.

inss orienta os 
empresários em Jp

A partir da próxima terça-feira, 
técnicos do Instituto Nacional de Se-
guro Social (INSS) estarão na agência 
do Sebrae, em João Pessoa, orientan-
do e informando empresários sobre 
questões ligadas à Previdência Social. 
O atendimento acontecerá às terças 
e quintas, das 8h às 17h, no setor 
de orientação, na Avenida Maranhão, 
no Bairro dos Estados, e é exclusivo 
para pessoas jurídicas ou para quem 
pretende abrir o próprio negócio. 
“Recebemos muitos empresários com 
dúvidas sobre aposentadoria e outros 
benefícios. Com a presença dos técni-
cos no Sebrae, a orientação já poderá 
ser feita na hora”, destacou o analista 
do Sebrae Paraíba, Alexandro Teixeira. 
O atendimento no Sebrae irá funcio-
nar como um posto de orientação e 
informação. 

renascer iii será 
posto de pescado

O prefeito Leto Viana recebeu, 
na última quarta-feira, colaboradores 
do Comitê Gestor do Projeto Unidade 
de Recepção e Distribuição do Pesca-
do (URDP), que deverá ser construído 
no Renascer III. No encontro, foram 
apresentadas etapas do projeto, 
cujo  processo licitatório ocorerrá nas 
próximas semanas. A URDP faz parte 
de uma ação colaborativa entre o 
Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e 
a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, Pesca e Aquicultura (Semapa), 
e visa a implementação de ações de 
reconstrução da convivência entre 
as comunidades marisqueiras e de 
pescadores com o meio ambiente 
da área estuarina de Cabedelo, bem 
como a construção da Unidade.

Gigante-africana e a Vermelha-da-Califórnia são minhocas mais utilizadas no Brasil; país detêm entre 240 e 260 espécies

das para a alimentação ani-
mal e como ísca para a pesca. 
Acredita-se que no mundo 
existam mais de 8 mil espé-
cies diferentes de minhocas. 
No Brasil, são conhecidas en-
tre 240 e 260 espécies, sendo 
as mais utilizadas para a pro-
dução de húmus as minhocas 
Vermelha-da-Califórnia e a 
Gigante-Africana.  Ambas es-
tão sendo usadas no minho-
cário da Embrapa.

Os interessados em 
aprender um pouco mais so-
bre a minhocultura podem 
entrar em contato com o se-
tor de Transferência de Tec-
nologia da Embrapa Roraima 
pelo telefone (95) 4009-7135 
e agendar uma visita.

Publicações on-line

Existem vários tipos de 
minhocários, dos mais sim-
ples até os mais caros. Para 
agricultores familiares, que 
não pretendem vender co-
mercialmente o húmus pro-
duzido, mas apenas utilizá
-lo na propriedade, o mais 
indicado é fazer um minho-
cário de baixo custo e pouca 
manutenção.

O folder Minhocultura 
ou vermicompostagem, da 
Embrapa Agrobiologia (Se-
ropédica-RJ), mostra os prin-
cipais aspectos para aqueles 
que desejam começar uma 
criação de minhocas e produ-
ção de húmus. Entre os pon-
tos abordados estão: local 
ideal de construção do mi-
nhocário, técnicas de criação 
e manejo, comercialização e 

Você sabia?

As minhocas não possuem olhos nem ouvidos e por 
isso seu sentido de direção não é muito bom. Sua mo-
vimentação é influenciada por células sensíveis à luz que 
existem em sua pele. Em geral, evitam a luz direta do sol, 
preferindo os ambientes sombreados e mais úmidos.

Contudo, as minhocas não toleram ambientes enchar-
cados, pois sua respiração é feita pela pele. Em lugares 
onde há acúmulo excessivo de água, a tendência é de haver 
pouco oxigênio. Nestes casos, é comum vermos as minho-
cas saindo do solo para procurar locais mais secos.

as principais fontes de ma-
téria-prima para produção 
de húmus. Outra publicação 
da Embrapa que fala sobre 
a minhocultura para a agri-
cultura familiar é a Circular 

Técnica Minhocultura e pro-
dução de húmus para a agri-
cultura familiar, da Embrapa 
Clima Temperado (Pelotas, 
RS), também disponível para 
download.

Pacientes que foram ao Hospi-
tal de Doenças Infectocontagiosas 
Clementino Fraga, que integra a 
rede hospitalar do Estado,  tiveram 
uma manhã da última quinta-feira 
(22) diferente. Enquanto aguarda-
vam atendimento médico na área 
de dermatologia, eles assistiram a  
um vídeo abordando os sinais, sin-
tomas e prevenção da hanseníase, 
além de receberem material infor-
mativo sobre a doença.  

A ação faz parte da programa-
ção elaborada pelo  hospital para 
marcar o Dia Nacional de Combate 
à doença (25 de janeiro) e  que foi 
iniciada deste a última terça-feira 
(20) com a distribuição de mate-
rial informativo em vários locais de 
grande concentração de pessoas a 
exemplo da CBTU da feira livre do 
Bairro de Jaguaribe.

A diretora geral do Clementino 
Fraga, Adriana Teixeira, destacou 
mais essa ação de caráter educativo 
que vem sendo realizada pelo hos-
pital. “Aqui a gente trata de várias 
doenças infectocontagiosas e além 
do tratamento clínico fazemos tam-
bém um trabalho educativo e pre-
ventivo que se estende não só aos 
pacientes e funcionários como tam-
bém a população em geral”, des-
tacou a diretora  ao enfatizar que 
no caso das doenças a prevenção é 
sempre o melhor caminho.

De acordo com a enfermeira 
do Programa de Hanseníase do 
Clementino Fraga, Thomázia  Mo-

reira  Hoairy, ano passado foram 
diagnosticados 173 casos da doen-
ça no hospital, sendo 10 casos em 
pacientes menores de 15 anos. Ela 
explicou  que os pacientes diag-
nosticados com  a doença vieram 
de várias cidades da Paraíba. Além 
dos pacientes, a ação educativa 
desta quinta-feira foi estendida 
também aos funcionários e será 
repetida nesta sexta-feira no mes-
mo horário, das 8 ao meio-dia. “ 
Muitas vezes a falta de informação  
gera preconceito até mesmo entre 
os profissionais de saúde e funcio-
nários”, alertou a enfermeira.

O aposentado Ademar Félix, 81 
anos, que mora em Santa Rita, e está 
em tratamento da hanseníase, este-
ve na manhã de ontem do Clemen-
tino Fraga  para falar com a médica 
e receber o remédio. Ele disse que 
descobriu a doença há cerca de um 
ano e depois que passou a se tratar 
no Clementino Fraga a enfermida-
de regrediu muito e ele está quase 
curado. “Agora estou cuidando ape-
nas das seqüelas”, explicou.

A enfermeira Maria de Fáti-
ma Oliveira é natural de João Pes-
soa, mas   está residindo em Mato 
de Grosso. De férias na capital, ela 
contou que percebeu uma man-
cha na perna  e decidiu procurar 
atendimento médico no Clementi-
no Fraga. “Não é que não acredite 
nos médicos do Mato Grosso, mas é 
porque aqui eu tenho mais confian-
ça e me sinto mais segura e se for 

diagnosticado hanseníase em conti-
nuarei  o tratamento   aonde estou 
morando agora”, afirmou.

Uma das grandes ações do 
Hospital de Clementino Fraga com 
relação à hanseníase é a oficina de 
calçados exclusiva para os pacien-
tes. O serviço é coordenado desde 
2005 pelo sapateiro, José Augusto 
que chegou a fazer um curso em 
São Paulo para  aprender a con-
feccionar os calçados.

Ex-portador da doença, José 
Augusto contou que sentiu a ne-
cessidade de ajudar outros pa-
cientes que tinham dificuldades 
de andar devido às sequelas dei-
xadas pela enfermidade e por isso 
decidiu levar à frente esse projeto 
que ele considera de grande al-
cance social.  Para a confecção dos 
calçados o hospital entrará com a 
matéria prima e José Augusto com 
a mão de obra. “A cada peça pro-
duzida eu me sinto cada vez mais 
realizado”, disse emocionado. 

Hanseníase é alvo de campanha 
cleMenTino FraGa

Material informativo 

está sendo distribuído 

em locais de grande 

concentração de 

pessoas na capital

Laboratório 
do Hospital de 
Trauma recebe 
prêmio do SBAC

A Sociedade Brasileira 
de Análises Clínicas (SBAC), 
por meio do Programa Nacio-
nal de Controle de Qualidade 
(PNCQ), premiou o Laborató-
rio de Análises Clínicas do Hos-
pital Estadual de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa. A ava-
liação atestou que, em 2014, o 
setor da unidade hospitalar 
obteve desempenho excelente 
nas determinações das amos-
tras-controle do ensaio de 
proficiência.

Para o superintendente 
da Cruz Vermelha Brasileira, 
Milton Pacífico, é uma honra 
o recebimento da placa. “Nós 
estamos gratificados pelo re-
conhecimento do trabalho da 
equipe do laboratório, bem 
como pelo investimento feito 
nas instalações e na compra 
de equipamentos”, ressaltou. 
Para a coordenadora do labo-
ratório, Francisca Estrela, a 
premiação é um estímulo. “O 
Programa Nacional de Contro-
le de Qualidade reconheceu o 
compromisso com a excelên-
cia por parte da direção, bem 
como dos que compõem o se-
tor”, comemorou. Em 2014, o 
setor realizou cerca de 850 mil 
exames laboratoriais. A equipe 
é formada por 36 funcionários 
entre bioquímicos, biomédicos 
e outros profissionais.

FOTO: Divulgação Embrapa
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N514/2014
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 05/02/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de extensor para bomba de seringa descartável, destinado 
ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, 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 - 15-00026-0
João Pessoa, 22 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

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DÉCIMA NONA CHAMADA
O Diretor Presidente da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, George Ventura Morais, no uso 

de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Concurso Público 
– EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do Estado de 19/08/2012,

RESOLVE:
1. Convocar o candidato abaixo relacionado, classificado no Concurso Público da PBGÁS 

obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecer a sede da PBGÁS 
situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período 
de 22/01/2015 a 05/02/2015, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aquele que 
não se apresentar no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de 
Inscrições, munido dos documentos que comprovem os seguintes requisitos:

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional, 

de caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos 

Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º;
d) Quitação das obrigações eleitorais;
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino);
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego 

em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento 
de proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis;

g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93;
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo;
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva 

regularidade;
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP 

(se já cadastrado); e,
k) 01 (uma) foto 3x4 recente.

RELAÇÃO DO HABILITADO EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: 1033 - ANALISTA DE SISTEMA
CLASS  NOME    DOC
0009  VINICIUS DE ARAÚJO PORTO  2923684

João Pessoa (PB), 21 de janeiro de 2015.
GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente da PBGÁS

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 21 de Janeiro de 2015
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de carnes, 
frangos, peixes, ovos e frios diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 21 de Janeiro de 2015
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
de limpeza diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 22 de Janeiro de 2015
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 030/2014-SRP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CON-

CURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA DIVERSOS CARGOS DO QUADRO 
DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que a reunião para análise 
de habilitação, proposta técnica e proposta de preços da Tomada de Preços 030/2014 que aconte-
ceria no dia 23 de Janeiro de 2015 as 09h00min horas ocorrerá no dia 24 de Fevereiro de 2015 as 
09h00min. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa 
de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro-PB, 22 de Janeiro de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

- PRESIDENTE DA CPL-

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h30min, do dia 05 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos 
tipo ônibus para melhor atender as necessidades dos alunos universitários com destino a cidade 
de João Pessoa até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 22 de Janeiro de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 16h30min, do dia 05 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos tipo 
ônibus para transportar alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do Município, 
nos trajetos zona rural/bairros à Sede do Município e vice-versa, até dezembro de 2015. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 22 de Janeiro de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015 - SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 06 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para: Aquisições parceladas de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas 
diversas, destinados a Merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, Creches Municipais, 
Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento, Gabinete do Prefeito e demais setores da 
Administração Municipal até o fim do exercício de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246

Guarabira - PB, 22 de Janeiro de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da 
frota de veículos da Prefeitura de Mogeiro, no dia 10/02/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – 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) 3266-1334, até 
o dia 09/02/2015.

Mogeiro, 22 de janeiro de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2015, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a execução de obras de Reforma com Ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Funda-
mental Iraci Rodrigues de Farias Melo, no Município de Mogeiro - PB, no dia 10/02/2015 às 11:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 05/02/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 22 de janeiro de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS 
INFANTIS EM PÓ E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS COM CARÊNCIAS NUTRI-
CIONAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 22 de Janeiro de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB

SECRETARIA DE OBRAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
FORMAÇÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 2.08.001/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL -  Nº  2.08.001/2015/SRP/CSL/SECOB 
TIPO: LOTE ÚNICO. 
Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará as 14h00min no dia 06 de 

Fevereiro de 2015, o Pregão Presencial que tem como objeto: Formação de ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, para contratação de empresa para execução de serviços de ensaios, sondagens e controle 
tecnológico nas obras públicas no Município de Campina Grande, conforme as quantidades e espe-
cificações técnicas anexadas e condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.   

Maiores informações na Comissão Setorial de Licitação, localizada à Rua Treze de Maio, 329, 5º 
andar, Centro, Campina Grande, PB, fone: (83) 3322-6261, no horário de 08h00min as 17h00minh 
ou no endereço eletrônico www.portalsecob.com onde poderá adquiri o edital.

Campina Grande, 16 de Janeiro de 2015.
José Afonso Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial da SECOB

Secretaria de Educação e Cultura
Comissão Setorial de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2013/069826
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09002/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09056/2014                    PROCESSO ADM. Nº. 2013/069826

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada 
em reprodução xerográfica (preto e branco e colorida) e encadernação, para o atendimento das 
Escolas e Creis da Rede Pública Municipal.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 090562014, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: Editora e Gráfica Meta Ltda - EGM
CNPJ: 05.548.063/0001-09
FONE/FAX: (83) 3221-3517
END.: Rua Senadora João Lira, 29 – Jaguaribe, João Pessoa/PB
CEP: 58.015-150
EMAIL: egmgrafica@uol.com.br

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 
UNID 
QUANT. 
MARCA VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$
01 Reprodução xerográfica em PRETO e BRANCO, papel formato A4 (210 x 297 mm), 

alvura mínima de 97%. CÓPIA 437.570 

EGM 
R$ 0,08 (oito centavos) 
R$ 35.005,60 (trinta e cinco mil, cinco reais e sessenta centavos).
02 Reprodução xerográfica COLORIDA em papel formato A4 (210 x 297 mm) branco, alvura 

mínima de 97%, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% ph alcalino. C Ó P I A  
140.000 

EGM 
R$ 1,00 (um real)
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
03 Reprodução xerográfica COLORIDA, papel formato A3 (297 x 420 mm) branco, alvura 

mínima de 97%, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% ph alcalino. C Ó P I A  
70.000 

EGM 
R$ 2,00 (dois reais) 
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
04 ENCADERNAÇÃO:

De ofícios e relatórios em papel A4:
• De 01 até 70 folhas – 10.000 volumes;
• De 71 até 200 folhas – 22.000 volumes;
• De 201 até 350 folhas – 10.000 volumes;
Colocação de espiral e capa e contracapa de PVC lisa transparente, papel A4:
• De 07 mm até 12 mm ( 70 folhas) – 10.000 volumes;
• De 14 mm até 29 mm (200 folhas) – 22.000 volumes;
• De 33 mm até 40 mm (350 folhas) – 10.000 volumes.
 Encadernação 42.000 

EGM 
R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos) 

R$ 102.900,00 (cento e dois mil e novecentos reais)
VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 417.905,60
(quatrocentos e dezessete mil, novecentos e cinco reais e sessenta centavos)

João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.
Edilma Ferreira da Costa 

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00001/2015, do tipo menor preço global, pela contratação de empresa para os 
serviços de engenharia, cuja abertura será no dia 06.02.2014 às 14:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB,  19 de Janeiro de 2015
JOSÉ DE ARIMATEIA R. DE LACERDA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

EXTRATO DE CONTRATO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de material gráfico, destinado a  secretaria 

de saúde deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.° 036 - Ata de Registro de Preços n.° 

0001/2014 e Pregão Presencial n.° 0001/2014, Realizado pela Prefeitura de Santa Rita.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Rio Tinto: 0214 - Fundo Municipal de Saúde de 

Rio Tinto; 10.301.0428.2.023 - Manutenção do Fundo Municipal; 33.90.30.00 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rio Tinto e:
CT Nº 00005/2015 - 16.01.2015 - THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA – ME - R$ 199.740,00
CT Nº 00006/2015 - 16.01.2015 – GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - ME 

- R$ 29.240,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

EXTRATO DE CONTRATO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de material gráfico, destinado as diversas 

secretarias deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n.° 036 - Ata de Registro de Preços n.° 

0001/2014 e Pregão Presencial n.° 0001/2014, Realizado pela Prefeitura de Santa Rita Prefeitura.
DOTAÇÃO: Recursos dos Programas do Governo Federal e Próprios do Município de Rio Tinto: 

02.02 - Secretarias de Finanças Administração e Planejamento, 04. 122. 0021. 2.003 - Manutenções 
das Atividades da Secretaria da Administração, 02. 08 - Secretaria de Educação, 12.361.0042. 
2.012 - Manutenção do Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental, 12 365 0185 
2.017 - Manutenção das atividades de creches municipais, 02.15 - Secretarias do Trabalho e Ação 
Social, 08 244 0486 2.032 - Manutenções do Programa Erradicação do Trabalho Infantil, 08 243 0486 
2.033 - Manutenções do Programa Pro Jovem, 08 244 0486 2.034 - Manutenções das Atividades 
da Secretaria de trabalho e Ação Social, 08 244 0488 2.036 - Manutenção Integral as Famílias, 
33.90.33.00 - Materiais de Consumo e 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rio Tinto e:
CT Nº 00012/2015 - 16.01.2015 - THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA – ME - R$ 101.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE RIO TINTO

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2015, que objetiva: Contratação de empresas para fornecimento de material gráfico, 
destinado a Secretaria de Saúde deste município. Conforme Processo Administrativo n.° 036 - Ata 
de Registro de Preços n.° 0001/2014 e Pregão Presencial n.° 0001/2014 – Prefeitura de Santa 
Rita; RATIFICO o correspondente procedimento em FAVOR DE: THIAGO HENRIQUE ASSIS DE 
MOURA – ME - R$ 199.740,00

GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA – ME – R$ 29.240,00
Rio Tinto - PB, 16 de Janeiro de 2015

Eraldo Nascimento Calixto
Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2015, que objetiva: Contratação de empresas para fornecimento de material gráfico, 
destinado as diversas secretarias deste município. Conforme Processo Administrativo n.° 036 - Ata 
de Registro de Preços n.° 0001/2014 e Pregão Presencial n.° 0001/2014 – Prefeitura de Santa 
Rita; RATIFICO o correspondente procedimento em FAVOR DE: THIAGO HENRIQUE ASSIS DE 
MOURA – ME - R$ 101.200,00.

Rio Tinto - PB, 16 de Janeiro de 2015
Severina Ferreira Alves

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO CT Nº 00089/2014
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00004/2014.
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta da seguinte dotação:
- Secretaria de Obras e Infraestrutura
- PAC 2 - Construção de Quadra Escolar, e 
- Recursos Próprios do Município de Triunfo
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo de vigência e proceder a 

pactuação contratual. Fundamentação Legal: Inciso IV do art. 57, da Lei 8666.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e Welox Construção Civil e Serviços 

Ltda– ME.
Data de Assinatura: 21 de janeiro de 2015.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica capacitada para execução de serviços de Contabi-

lidade Pública.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 

02040.04.122.1005.2007 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE 
3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00004/2015 - 13.01.15 - BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R$ 78.000,00 
 

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015
O município de vista serrana através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para OBJETIVO: Contratação de serviços técnicos na elaboração de projetos técnicos, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. A reunião será no dia 05 
de Fevereiro de 2015, ás 09:40, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de 
Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000  

Vista Serrana - PB, 22 de Janeiro de 2015.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Contratação dos serviços de confecção de próteses dentárias para atender as atividades da 
Secretaria de Saúde do município, conforme especificação do edital e seus anexos A reunião será 
no dia 05 de Fevereiro de 2015, ás 10:50 na sala da CPL,no endereço Rua Vereador Raimundo 
Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB.

Vista Serrana - PB, 22 de Janeiro de 2015
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para fornecimento de refeições pronta (tipo almoço e jantar) destinado aos servidores e prestadores 
de serviço do município conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste 
Edital. A reunião será no dia 05 de Fevereiro de 2014, ás 11:30:00 na sala da CPL ,no endereço 
Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB

Vista Serrana - PB, 22 de Janeiro de 2015.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

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

para Locação de veículos tipo utilitária e passeios destinados às atividades das Secretarias do 
município, conforme especificações do edital e seus anexos.

 A reunião será no dia 05 de Fevereiro  de 2015  ás 13:30, na sala da CPL, no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000  

Vista Serrana - PB,22 de Janeiro de 2015
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

paraContratações de serviços de fornecimento de refeições pronta (tipo almoço e café da manha) 
destinado aos servidores  que estão  a serviço do município na cidade de patos -pb conforme espe-
cificações constantes no Termo de Referência. A reunião será no dia  05 de Fevereiro de 2015, ás 
14:30 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista 
Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137 Vista Serrana, PB, 22 de  Janeiro de 2015.

 Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/PMVS

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Assessoria Técnica na execução dos serviços de organização/elaboração de prestação de 
contas de todos os convênios (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPC.), elaboração de Dados 
Cadastrais dos Servidores, Análise, preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo e geração de Folha de Pagamento, Emissão e Análise de Relatórios Gerenciais da 
Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Vista Serrana. A reunião será no dia  05 de Fevereiro 
de 2015, ás 15:30 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, 
Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 22 de  Janeiro de 2015.
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Nas publicações do Diário Oficial do Município, pag. 01, do dia 16 de janeiro de 2015,  e Jornal 
A UNIÃO, pag. 25, do dia 17 de janeiro de 2015, onde lê:

 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
OBJETIVO: Serviços técnicos especializados para reintegração de haveres financeiros sob 

guarda de instituições oficiais externas, de acordo com a legislação pertinente, no município de 
Patos (PB), conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 04/02/2015, às 08h30min (Horário local).
PATOS - PB, 16 de janeiro de 2015.

Kleber Cabral Brandão
PRESIDENTE DA CPL/PMP

 
Lê-se corretamente:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
OBJETIVO: Serviços técnicos especializados para reintegração de haveres financeiros sob 

guarda de instituições oficiais externas, de acordo com a legislação pertinente, no município de 
Patos (PB), conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 11/02/2015, às 08h30mim (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessa dos poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 22 de janeiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2015
OBJETO: Contratação empresa para o fornecimento parcelado de divisórias, portas e grades 

em ferro, itens em madeira entre outros, destinados às atividades de diversas Secretarias do 
município de Patos - PB.

ABERTURA: 04/02/2015 ás 09h00min (Horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 22 de janeiro de 2015.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeir

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITACÃO E PROPOSTA
Tomada de Preços 15/2014
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 01/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
a Lei 8.666/93, que a empresa HABILITADA e CLASSIFICADA foi: GL CONSTRUTORA LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 19.635.686/0001-15, apresentando a proposta global no valor de R$ 
57.623,32 (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e dois  centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 15 de janeiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP



Médico Ricardo Rosa-
do Maia, promotora de 
Justiça Dinalba Araruna, 
Sras. Lúcia de Fátima 
Ramos e Melânia Sar-
mento, cantora Fabíola 
Lira, empresária Penha 
Nascimento, colunista 
social Fábio Bernardo, 
jornalistas Wagner Lima e 
Paulo Cosme.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2015

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Desde a última quarta-feira 
que o WhatsApp pode ser acessado 
pelo computador para aparelhos com 
sistemas Android, Windows Phone e 
BlacBerry.
  A versão para computadores 
funciona como uma extensão do app 
no telefone e exige que o dispositivo 
móvel esteja conectado à internet 
para funcionar.

Zum Zum Zum
    O  ator Chay Suede, ídolo teen do momento e que interpretou o 
Comendador quando jovem na novela Império, é  a estrela da nova campanha da 
Minds English School em todo o país.

   A atriz Danielle Winits vai inaugurar um centro de artes para levar 
adiante seus projetos teatrais. Trata-se da Casa Winits, no Rio de Janeiro, 
onde haverá palestras, produção e criação de peças e musicais.

Orquestras
VÃO até o 

final deste mês as 
inscrições para a 
seleção de músicos 
visando compor os 
quadros da Or-
questra Sinfônica da 
Paraíba e da Or-
questra Jovem.

Estão sendo 
disponibilizadas 20 
vagas temporárias 
para a orquestra 
profissional e 70 va-
gas para a orquestra 
jovem, na condição 
de bolsista, além de 
mais 6 solistas.

FOTO: Dalva Rocha

Aninha e sua mãe, Tereza Suassuna em almoço festivo na Adega do Alfredo

“E se tudo for uma 
ilusão e nada existir? Neste 
caso, definitivamente eu 
paguei caro 
pelo meu carpete”

“O amor é como as 
rosas. Cada pétala 
uma ilusão, cada 
espinho uma 
realidade”

WOODY ALLEN PRISCILA JULIETA

    A empresária Márcia Amorim recebeu amigos e familiares na noite da 
ontem na sua residência da Praia de Camboinha. Para comemorar seu aniversário.

FOTO: Dalva Rocha

Socorro Pordeus nos festejos do Sonho Doce Recepções

A estilista das rendas Marta Medeiros e o colunista social Fábio Bernardo, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Gente da melhor qualidade, Thayse Gadelha e Fabíola Lira que está 
hoje aniversariando

FOTO: Goretti Zenaide

Mulheres no poder
A SECRETARIA de Política para as Mulheres da 

Presidência da República divulgou a nota “As Mulheres nas 
Eleições 2014”, contendo análises da participação, do perfil 
e do desempenho das brasileiras nas últimas eleições.

Apesar das mulheres serem a maioria da população 
no país, sua presença na Câmara dos Deputados não 
ultrapassa 10% dos representantes eleitos. A campanha 
“Mais Mulheres no Poder/Eu assumo esse compromisso”, 
lançada por aquela secretaria em 2008 parece que não 
trouxe bons resultados.

Harmonia funcional
A FUNDAÇÃO Espaço Cultural da Paraíba está ofere-

cendo, pela terceira vez, o minicurso de férias “Harmonia 
Funcional na Música Popular”, ministrado por Zé Reinaldo 
(Colorau), cujas aulas vão acontecer dia 27, 29 e 30 deste 
mês, às 9h30 no Espaço Cultural José Lins do Rego.

A atividade é gratuita e destinada a estudantes e 
músicos atuantes nas diversas vertentes da prática musical.

Soluções simples
O SEBRAE Paraíba está apresentando ontem e hoje 

nas cidades de Araruna e Guarabira soluções simples e de 
baixo custo para os pequenos negócios.

A iniciativa, com palestras do consultor Ari Lima,  tem 
por objetivo orientar os micro e pequenos empreende-
dores sobre como podem melhorar a competitividade e 
sustentabilidade de suas empresas.

Folia de Rua

ESTÁ marcado para 
iniciar no próximo dia 5 
o Folia de Rua 2015, com 
abertura oficial no Ponto 
de Cem Réis. Este ano, o 
projeto vai homenagear 
os “100 anos do Carnaval 
Tradição” e muitos blo-
cos passarão pelo corre-
dor da folia que é a Av. 
Epitácio Pessoa.

Made in PB
COM a ideia de 

economizar água, o 
paraibano João Victor 
Pedrosa Noqueira, filho 
do jornalista Walter 
Nogueira, apresentou 
trabalho de conclusão 
de curso de Engen-
haria de Produção 
da UFPB, criando um 
dispositivo que emite 
um som quando uma 
gota d´água passar por 
seu interior. O produ-
to, que está sendo 
patenteado, é desti-
nado a pessoas com 
deficiência visual.

Água
A UN-WATER, 

agência da Organização 
das Nações Unidas que 
coordena ações em 
assuntos sobre água 
doce e saneamento, 
anunciou o tema “Água 
e Desenvolvimento 
Sustentável” para mar-
car o Dia Mundial da 
Água em 22 de março.

Voo direto
A TAM começa 

a operar, a partir de 
amanhã, com um voo 
direto de Recife para 
Buenos Aires, capital 
da Argentina, saindo 
no sábado e voltan-
do na madrugada do 
domingo. 

Moda e música
O ESTILISTA norte-americano John Varvatos, conhe-

cido por associar o design de roupas, sapatos e acessórios 
masculinos a bandas e cantores famosos, apresentou sua 
coleção de inverno no último sábado na Semana da Moda 
de Milão com dois astros renomados da música mundial.

Foram os cantores Ziggy Marley e Stephen Marley, o 
primeiro vencedor de seis prêmios Emmy e ambos filhos 
da lenda do raggae Bob Marley.
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Polícia intensifica 
combate a crimes 
contra o patrimônio 
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O refrigerante é a segun-
da bebida mais consumida 
no mundo – atrás apenas da 
água. Mas nas lanchonetes 
das escolas da Paraíba ele 
vai deixar de ser vendido em 
razão da Lei nº 10.431 cria-
da pelo deputado estadual 
Caio Roberto. A justificativa 
é que o refrigerante possui 
baixo teor nutricional e é o 
grande vilão da obesidade 
infantojuvenil. 

A lei vale para escolas 
da rede pública e privada 
de Educação Infantil, Fun-
damental e Ensino Médio de 
todo o Estado. Na maioria 
das escolas da rede pública 
não há cantinas terceirizadas 
dentro das unidades escola-
res, mas em praticamente to-
dos os colégios das redes pri-
vadas, elas existem e vendem 
bastante refrigerante.

Conforme a lei, a ins-
tituição que descumprir a 
determinação ficará sujeita 
às punições previstas pela 
legislação sanitária, podendo 
perder a licença ou alvará de 
funcionamento. Agora, as es-
colas terão 120 dias para se 
adequar à nova regra. Nutri-
cionistas concordam com a 
lei e dizem que o ideal seria 
incluir diariamente na ali-
mentação muita água pura e 
sucos de frutas. 

A nutricionista Ingrid 
Almeida explicou que, além 
de seu alto teor de açúcar, 
que eleva também o valor 
calórico da bebida, o refrige-
rante tem compostos como 

Por ser de baixo teor 
nutricional, bebida agora  
é proibida nas escolas 

Vilão da obesidade infantojuvenil
REFRIGERANTE

José Alves 
zavieira2@gmail.com

sódio, corantes e conservan-
tes, que podem apresentar 
sérios riscos à saúde do indi-
víduo a médio e longo prazo. 

Enfraquecimento
Ela explicou também 

que o consumo da bebida 
diariamente pode resultar 
em retenção de líquidos e 
comprometimento do tra-
to gastrointestinal, além de 
sensação de empachamento 
durante a refeição. O refri-
gerante contém valor nutri-
cional quase nulo, provoca o 
enfraquecimento dos ossos 
através da liberação do cálcio 
e também propicia o surgi-
mento de cáries em crianças.

No que diz respeito aos 
refrigerantes light e zero 
também são prejudiciais em 

muitos aspectos. Por ter o 
teor de açúcar reduzido – no 
caso do light – e eliminado 
– no caso do zero – o valor 
calórico dos dois é menor do 
que o do refrigerante nor-
mal, porém há uma quanti-
dade de sódio muito maior 
em sua composição, colabo-
rando para a retenção de lí-
quido e aumento da pressão 
arterial.

Professor aprova lei
O professor Trajano Jú-

nior, do Colégio Geo, disse 
concordar com a lei e sugere 
que ela seja extensiva a venda 
de alimentos como coxinhas 
e pastéis que são tão prejudi-
ciais quanto os refrigerantes. 
“Acredito que esse deve ser 
um passo inicial de alguns ou-

tros que deverão ser tomados 
com relação à alimentação dos 
alunos dentro do ambiente es-
colar”, disse o professor, ante-
cipando que o colégio também 
trabalha o projeto lanche sau-
dável à base de frutas.

Os estudantes Rafael 
Freitas e Marlene Meira re-
velaram ser grandes consu-
midores de refrigerantes e 
afirmaram que não gostaram 
da lei porque para tomar re-
frigerante vão ter que pedir 
permissão para lanchar fora 
da escola, em padarias ou 
lanchonetes. Valdenice Perei-
ra também revelou ser fã de 
refrigerante e disse que vai 
parar de lanchar na cantina 
do colégio, vai ter que fazer 
isso em outro ambiente, ou 
seja, fora da escola.

Com o objetivo de 
fazer com que os alunos 
comam melhor na hora 
do recreio, o Ministé-
rio da Saúde elaborou 
o Manual das Cantinas 
Escolares. Nele, os donos 
de cantinas escolares re-
cebem orientações para 
oferecer um cardápio 
mais saudável, com mais 
frutas, sucos naturais e 
alimentos com menos 
sódio e gordura.

Maria de Lourdes 
Gonçales é dona de can-
tina em uma rede de es-
colas em Brasília e serve 
alimentos mais saudáveis 
aos estudantes. Para ela, 
a mudança no cardápio é 
uma forma de contribuir 
para que os jovens se de-
senvolvam com saúde.

"Nenhum salgado 
nosso é frito, até a co-
xinha nós temos feito 
agora no forno. A gente 
oferece salada de fruta, 
as frutas, o suco natural, 
uma alimentação mais 
saudável também para 
ajudar no desenvolvi-
mento deles, para evitar 
obesidade".

A servidora pública 
Renata Borba tem um fi-
lho de 12 anos que estu-
da em uma escola onde 
a cantina também ofe-
rece um cardápio mais 
saudável na merenda. 

Segunda ela, o garoto 
aprova a qualidade do 
lanche. "Ele mesmo no-
tou uma diferença, que 
não tem nada frito e que 
os lanches são bem sabo-
rosos. Ele notou que era 
uma qualidade melhor 
para ele, gostou disso e 
em nenhum momento 
achou que o lanche fi-
cou ruim. Acho que tudo 
inicia em casa. A alimen-
tação saudável tem que 
vir primeiro de casa e o 
apoio da escola é funda-
mental".

A consultora técnica 
da Coordenação Geral 
de Alimentação e Nutri-
ção do Ministério, Rena-
ta Guimarães, explicou 
que  o manual é um 
material voltado para os 
donos desses estabeleci-
mentos, que vão comer-
cializar esses alimentos 
dentro das escolas para 
subsidiar as cantinas tra-
dicionais, transforman-
do alimento industriali-
zado em alimentos ricos 
em açúcar, gordura e 
sal. “A alimentação sau-
dável tem a ver com o 
desenvolvimento, prin-
cipalmente em desen-
volvimento físico, motor, 
até mesmo com relação 
à concentração em sala 
de aula. Então tem a ver 
com saúde", afirmou. 

Ideia é estimular venda 
de lanches saudáveis 

MANUAL DAS CANTINAS

Mais uma escola de 
tempo integral em JP

COLINAS DO SUL

A construção de mais 
uma escola de tempo inte-
gral será autorizada pelo 
prefeito Luciano Cartaxo 
hoje, às 9h, no bairro Coli-
nas do Sul. Essa é a segunda 
das cinco unidades de en-
sino que serão construídas 
pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, que terão obras 
iniciadas ainda neste ano. A 
solenidade será na Rua Se-
verino Vicente Amorim, vi-
zinho ao Residencial Jardim 
das Colinas. 

“Estamos investindo na 
construção de escolas em 
tempo integral por enten-
dermos que esse modelo vai 
contribuir mais com a edu-
cação dos nossos jovens”, 
disse o prefeito Luciano Car-
taxo, lembrando que além 
do conteúdo normalmente 
oferecido pelas escolas, eles 
terão reforço educacional e 
estímulo à prática de espor-
tes e outras atividades ex-
tracurriculares. 

A unidade do Colinas do 
Sul também irá atender a 500 
estudantes do Fundamental 
I, que vai da pré-escola ao 5º 
ano do Ensino Fundamen-
tal. A estrutura conta com 
12 salas de aula, biblioteca, 
auditório, laboratório de in-
formática, recreio coberto, 

refeitório, ginásio poliespor-
tivo e uma bateria de banhei-
ros específicos para escolas 
de tempo integral, com chu-
veiros e vestiário. 

A escola também terá 
todas as salas climatizadas 
e câmaras de monitoramen-
to instaladas em espaços de 
uso comum como a entrada 
de cada unidade de ensino, 
corredores, cozinha, pátio, 
ginásio e secretaria. A unida-
de de ensino será construída 
com recursos da ordem de 
R$ 2,8 milhões, oriundos do 
Governo Federal com con-
trapartida da PMJP. 

“Esta é uma grande 
conquista para essa região, 
que vai receber mais uma 
ferramenta educacional e 
que vai funcionar em tempo 
integral”, disse a secretá-
ria municipal de Educação, 
Edilma Ferreira.

Atualmente, João Pes-
soa conta com 95 escolas, 
sendo 14 em tempo inte-
gral. Até o fim do ano, cin-
co novas unidades estarão 
com obras em andamento. 
Além do Alto do Mateus e 
Colinas do Sul, serão be-
neficiados os bairros João 
Paulo II, Mumbaba (Cidade 
Verde) e Gramame (Colinas 
do Sul).

Consumo diário pode resultar em retenção de líquidos e comprometimento do trato gastrointestinal

FOTO: Evandro Pereira
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Abertura do Carnaval Tradição 
acontece hoje em João Pessoa
Evento terá início às 16h
e será realizado na área
externa da Casa da Pólvora

A abertura da programação de 
prévias das agremiações que fazem 
parte do Carnaval Tradição de João 
Pessoa será realizada hoje, às 19h, 
na área externa da Casa da Pólvora. 
A animação de hoje ficará por conta 
do Clube do Frevo Tabajara, Tribo 
Indígena Gigante do Frevo, Tribo 
Xavante,  Clubes de Orquestra de 
Frevo Dona Emília e Escola Império 
do Samba.

Conforme Beto Costa, presi-
dente da Liga Carnavalesca da capi-
tal, a programação segue até o final 
do mês, com 26 folguedos popula-
res movimentando os bairros de 
Cruz das Armas, Roger e Torre nos 
dias 28, 30 e 31, respectivamente.

Confira toda a 
programação

l Dia 23/1/15 
(Casa da Pólvora)
19h – Clube de Frevo Tabajara
19h20 – Tribo Indígena Gigante 
do Frevo do Bairro da Torre
19h40 – Tribo Xavante
20h – Clubes de Orquestra de 
Frevo Dona Emília
20h20 – Escola de Samba 
Império do Samba
 
l Dia 28/1/15 
(Rua Presidente Félix Antônio, 
Cruz das Armas)
19h – Tribo Indígena Papo Amarelo
19h20 – Tribo Indígena Flexa Negra
19h40 – Tribo Indígena Tupynambás
20h – Escola de Samba Pavão 
de Ouro
20h30 – Clube de Frevo Ciganos
20h50 – Escola de Samba 
Independente de Mandacaru
 
l Dia 30/1/15 
(Rua Juiz Gama e Melo, Róger)
19h – Tribo Indígena Tupy Guanabara
19h20 – Tribo Indígena Guanabara
19h40 – Clube de Frevo Piratas 
de Jaguaribe
20h – Tribo Indígena Pele Vermelha
20h20 – Clube de Frevo Criança Feliz
21h – Escola de Samba Império 
do Samba
21h30 – Escola de Samba Unidos 
do Róger
 
l Dia 31/1/15 
(Av. Carneiro da Cunha, Torre)
19h – Clube de Orquestra Alegria 
do Frevo
19h20 – Tribo Indígena Ubirajara
19h40 – Tribo Africanos
20h – Clube de Frevo São Rafael
20h20 – Tribo Tupy Guarani
20h40 – Clube de Frevo Bandeirantes
21h – Clube de Frevo A Corda 
da Torre
21h20 – Escola de Samba Malandros 
do Morro

O litoral paraibano é nova-
mente destaque na imprensa na-
cional. O jornal Folha de São Paulo 
(impresso) e o portal UOl trouxe-
ram ontem reportagem compar-
tilhada sobre as oito praias de nu-
dismo oficiais do Brasil. A Praia de 
Tambaba, localizada no município 
do Conde, se destacou por ser con-
siderada ótima pela infraestrutura 
(acesso, serviço) e belezas naturais. 

A ampla reportagem aborda 
as características de cada uma das 
oito praias: Barra Seca (ES), Abricó 
e Olho de Boi (RJ), Massarandupió 

(BA), Tambaba (PB), Galheta, do 
Pinho e Pedras Altas (SC). Na re-
portagem, o leitor fica conhecendo 
as características próprias de cada 
praia, sua localização e regras de 
acesso. Fica sabendo também se a 
praia é reconhecida oficialmente 
pela prefeitura de cada cidade. 

Especificamente sobre a praia 
paraibana, a primeira da região 
Nordeste, o repórter Roberto Oli-
veira explica que “Tambaba está 
localizada entre a Mata Atlântica 
preservada, falésias coloridas e 
um mar de águas mornas cor de 

esmeralda que originam piscinas 
naturais por todo canto”. Oliveira 
também informa como pode ser 
feito o acesso partindo da capital 
João Pessoa.

A presidente da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), Ruth 
Avelino, explicou que durante o 
verão os veículos de comunicação 
trazem amplas reportagens sobre 
os destinos mais desejados pelos 
leitores. Ela lembra que a maioria 
dos turistas brasileiros opta por 
passar suas férias na praia e o lito-
ral paraibano vem ganhando admi-

radores nos últimos anos. “O legal 
é que o repórter esteve visitando 
Tambaba e adorou o que viu. Essa 
emoção verdadeira ele relata na 
sua reportagem. A equipe da Folha 
veio por conta própria”, revelou.

Mídia espontânea
Desde 2011, a PBTur e o trade 

paraibano vêm convidando jorna-
listas especializados em turismo 
e, meios de comunicação (TVs, 
jornais, portais e blogs) para co-
nhecerem os principais atrativos 
do ‘Destino Paraíba’. O resultado 

mostrou-se positivo, pois nesses 
quatro anos mais de uma cente-
na de jornalistas de todo o Bra-
sil, e até do exterior, estiveram 
na Paraíba conhecendo o litoral, 
Brejo, Curimataú e o Sertão. “São 
geradas matérias que mostram ao 
leitor/telespectador/internauta o 
que temos de melhor, de mais ori-
ginal. Isto vai das nossas praias à 
culinária, da cultura à nossa histó-
ria”, finalizou a executiva paraiba-
na. Para ler a matéria sobre Tam-
baba basta acessar o link: http://
migre.me/ohzrY.

Tambaba é destaque na Folha de São Paulo e portal UOL
LITORAL PARAIBANO

As inscrições para os comerciantes infor-
mais interessados em trabalhar durante o pro-
jeto Folia de Rua e o Carnaval Tradição 2015, 
em João Pessoa, começaram ontem e se esten-
dem até a próxima segunda-feira (26). Os am-
bulantes devem procurar o grêmio do Centro 
Administrativo Municipal (CAM), no bairro de 
Água Fria, das 8h às 11h e das 14h às 17h, para 
realizar a inscrição. 

Ao todo, serão disponibilizadas 380 vagas, 
subdivididas em três grupos. O primeiro gru-
po abrange os comerciantes interessados em 
trabalhar na abertura do evento, no Carnaval 
Tradição e no Bloco Cafuçu. O segundo grupo 
será formado pelos interessados em trabalhar 
durante os blocos do Folia de Rua, na Avenida 
Epitácio Pessoa. 

O terceiro grupo é formado pelos inte-
ressados em trabalhar nos Polos Mandacaru 
e Rangel. O cadastro do Polo Mandacaru será 
feito no dia 9 de fevereiro, a partir das 9h, na 
sede do CRC de Mandacaru. O cadastro do Polo 
Rangel será feito no dia 10 de fevereiro, a par-
tir das 9h, na sede do CRJ do Rangel.

Lembrando que o participante só poderá 
optar por um único grupo e ter comprovante 
de residência no município de João Pessoa. O 
sorteio dos locais será realizado no dia 29 de 
janeiro, às 9h, no auditório da sede do Centro 
Administrativo Municipal.

O secretário de Desenvolvimento Urbano 
de João Pessoa, Hildevânio Macedo, ressaltou a 
importância do cadastro para os comerciantes 
informais. “Os ambulantes que estiverem traba-
lhando na festa serão devidamente identificados 
pela Sedurb. Por isso, a importância do cadastro 
antecipado. Tudo para dar mais organização a 
quem vai participar do evento”, afirmou.

Documentação
Para a inscrição é necessário a original e a có-

pia dos seguintes documentos: CPF, RG, compro-
vante de residência atualizado (últimos 60 dias) e 
a certidão negativa de tributos municipais.

Folia de Rua
O Folia de Rua 2015 terá início no dia 5 de 

fevereiro com a abertura oficial, no Ponto de 
Cem Réis. Depois, o projeto vai abranger outros 
pontos da capital, com destaque para o desfile 
no Centro Histórico e os tradicionais blocos na 
Avenida Epitácio Pessoa. A programação com-
pleta dos blocos deve ser divulgada em breve.

Carnaval
O Carnaval Tradição de João Pessoa com-

pleta 100 anos e será o grande homenageado 
de 2015. Escolas de samba, clubes de orquestra 
e tribos indígenas invadem a Avenida Duarte 
da Silveira nos quatro dias da festa momesca.

Comerciantes são cadastrados
Seminário debate 
desafios e projetos 
de Cajazeiras para 
próximos 25 anos

A Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Cajazeiras (CDL), com apoio 
da Associação dos Cajazeirenses e 
Cajazeirados do Ceará (AC3) e de 
outras entidades, promove amanhã 
o 1º Seminário “Cajazeiras 2040”, 
abrindo um amplo diálogo sobre os 
desafios e grandes projetos para os 
próximos 25 anos.

O presidente da CDL, Irlânio Ca-
valcante, endereçou convite ao Gover-
no do Estado, Prefeitura, Câmara de 
Vereadores, clubes de serviço, institui-
ções de ensino e entidades civis. Cada 
segmento poderá indicar três repre-
sentantes para o evento, que aconte-
cerá na sede da entidade dos lojistas.

A abertura será às 8h, com a fala 
dos presidentes da CDL, AC3 e do 
Jornal Gazeta, seguindo-se de apre-
sentação das propostas de trabalho, 
responsabilidades e prazos. Em segui-
da, haverá o debate e as conclusões e 
definição dos próximos passos.

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

Animação fica por conta do Clube do Frevo Tabajara, Tribo Indígena Gigante do Frevo, Tribo Xavante,  Clubes de Orquestra de Frevo Dona Emília e Escola Império do Samba

FOTO: Arquivo
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Polícia Civil intensifica combate a 
crimes contra o patrimônio em JP
Em um mês, Delegacia de 
Roubos e Furtos prendeu 
14 pessoas em flagrante Pela cidade

Papel

Olimpio, porém, fez um leve afago, elogiando o 
hospital Dr. Edgley, municipalizado por Romero. “O 
papel do vereador de oposição é fiscalizar e denun-
ciar o que não funciona, mas é também uma obriga-
ção ética registrar quando o governo acerta”, disse.

l Presença
O advogado Rossandro Agra, novo diretor da 1ª Cire-

tran, em Campina Grande, assegurou que não tem perfil 
de gestor de gabinete, “que se limita a ficar em uma sala 
com ar condicionado”, e, por isso, pretende estar presente 
no cotidiano da repartição.

l OPeraciOnalidade
“A 1ª Ciretran esteve em boas mãos nos últimos qua-

tro anos. A gestão de Ricardo Coutinho, com sua cobrança 
incessante de atendimento à população, trouxe também 
uma operacionalidade melhor e mais prática na reparti-
ção”, avaliou Rossandro Agra.

dança das cadeiras 
Fevereiro chegará com inúmeras mudanças na Câ-

mara Municipal. Além da nova Mesa Diretora, ocorre-
rá a posse de três suplentes, em lugar de vereadores 
eleitos para a Assembleia Legislativa, e é bastante pro-
vável o afastamento de Metuselá Agra (PMDB) para 
assumir a superintendência da Funasa na Paraíba, 
dando vez ao suplente Rodolfo Rodrigues (PR). Me-
tuselá, que é médico e já foi secretário de Saúde em 
Campina, deve suceder a advogada Ana Cláudia Vital 
do Rêgo na Funasa. 

Francês
O Programa “Idioma sem Fronteiras”, do Ministério 

da Educação, está oferecendo 11 vagas para alunos da 
UFCG interessados em aprender a língua francesa. O cur-
so é ofertado através de uma parceria com a embaixada 
da França e a Aliança Francesa.

seleção
Podem participar da seleção alunos de Graduação, 

Mestrado ou Doutorado com matrículas ativas e que te-
nham concluído até 90% dos créditos do curso. As inscri-
ções serão realizadas até as 12h de 4/2, horário de Brasí-
lia, no site isf.mec.gov.br/frances.

Uma em três
O vereador Nelson Gomes Filho (PRP), que 

recentemente deixou a presidência da Câmara 
Municipal de Campina Grande e é cotado para assumir 
uma secretaria no governo Romero, confirmou que 
recebeu o convite e que, na verdade, lhe foi permitido 
escolher entre três pastas. Quais seriam as opções, 
Nelson não revelou. E também fechou-se em copas para 
revelar se aceitou alguma. Deu, porém, pistas de que 
nada foi decidido.

cabeça fria
As informações correntes dão conta que o ex-pre-

sidente pode permanecer na Câmara, inclusive figu-
rando como opção para a liderança governista. No en-
tanto, a dúvida é se Nelson Gomes Filho tem interesse 
na função, já que há meses se lamentava abertamente 
das dores de cabeça da presidência e avisava que, ter-
minado o mandato à frente da Mesa Diretora da Casa, 
queria se manter longe do estresse – inclusive por re-
comendação médica.

audiência
O vereador Olimpio Oliveira (PMDB), um dos prin-

cipais expoentes da ainda pequena – porém barulhenta 
– bancada de oposição na Câmara Municipal de Campina 
Grande, protocolou mais um pedido de audiência com o 
prefeito Romero Rodrigues (PSDB).

saldo
Em conversa com a imprensa, o vereador oposi-

cionista disse que a primeira audiência que teve com 
Romero, há um ano, não deu grandes resultados “La-
mentavelmente, o saldo do encontro é muito abaixo da 
expectativa que foi gerada pelo prefeito”, garantiu.

Foto: Secom-PB

Realizar operações qua-
lificadas com objetivo de de-
sarticular grupos crimino-
sos acusados de roubos na 
capital é um dos principais 
focos da Polícia Civil. Em 
João Pessoa, a Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos) prendeu, 
em menos de um mês, 14 
pessoas em flagrante e por 
cumprimento de prisões 
preventivas. Os destaques 
foram as operações ‘Santa 
Claus’ e ‘Vitrine’, que desar-
ticularam dois grupos acu-
sados de furtar equipamen-
tos eletrônicos da Secretaria 
de Educação do Estado, joa-
lherias e outros estabeleci-
mentos comerciais, respec-
tivamente.

No mesmo período, a 
especializada, que desde de-
zembro de 2014 tem à fren-
te a delegada Roberta Neiva, 
indiciou 13 pessoas, relatou 
sete inquéritos, instaurou 
outros 102 e ainda efetuou 
oito buscas domiciliares. A 
equipe é composta por 13 
policiais civis, entre delega-
dos, agentes de investigação 
e escrivães.

A delegada explicou que 
foram realizadas mudanças na 
dinâmica de trabalho da Rou-
bos e Furtos. “Fizemos uma 
divisão de equipes de acordo 
com a lógica das Áreas Inte-
gradas de Segurança Pública, 
na qual os policiais trabalham 
com Norte e Sul da capital. 

Assim, há uma dinâmica e 
especialização, com conheci-
mento geográfico e de outros 
aspectos da área abrangida. 
A nossa pretensão é conti-
nuar com as ações de repres-
são qualificada e o máximo 
de prisões de acusados de 
roubos e furtos na cidade”, 
frisou. Neiva ainda acrescen-
tou que 35 representações de 
prisões temporárias, preven-
tivas e de buscas já foram so-
licitadas ao Poder Judiciário 
como resultado de investiga-
ções entre dezembro de 2014 
e 19 de janeiro.

Operações
As duas principais ações 

realizadas pela equipe da 
Delegacia de Crimes contra 

o Patrimônio em João Pessoa 
foram as operações ‘Santa 
Claus’ e ‘Vitrine’, ocorridas 
no fim do ano passado e no 
início de 2015.

No dia 23 de dezem-
bro, policiais da delegacia 
prenderam três homens 
acusados de realizar furtos 
de aparelhos eletrônicos da 
Secretaria Estadual de Edu-
cação. O material, avaliado 
em mais de R$ 114 mil, seria 
usado por estudantes de di-
versas cidades paraibanas. 
Todos eram prestadores de 
serviço de uma empresa ter-
ceirizada e foram presos por 
cumprimento de mandado 
de prisão preventiva. Segun-
do as investigações, os furtos 
eram cometidos nos dias em 

que o vigilante estava de ser-
viço, pois facilitava a entrada 
dos outros dois envolvidos.

A ‘Vitrine’ aconteceu no 
dia 14 de janeiro, de forma 
integrada com a Polícia Ci-
vil do Rio Grande do Norte. 
O objetivo foi desarticular 
uma quadrilha especializada 
em arrombamentos e furtos 
a estabelecimentos comer-
ciais, inclusive joalherias, e 
que agia em João Pessoa e 
Natal. A operação, que con-
tou com a participação de 
50 policiais, entre agentes, 
escrivães e delegados da 
Paraíba e do Rio Grande do 
Norte, aconteceu na cidade 
de Campina Grande, onde 
três pessoas foram presas e 
os objetos apreendidos.

Adolescente é 
detida suspeita 
de matar filho de 
apenas 3 meses

O delegado Gustavo 
Carlleto, do Menor Infra-
tor, está investigando os 
verdadeiros motivos que 
provocaram a morte de 
uma criança de três me-
ses em João Pessoa. A mãe, 
uma adolescente de ape-
nas 15 anos, foi detida por 
uma guarnição da Polícia 
Militar. 

O caso foi registrado 
no início da tarde de on-
tem. A adolescente é sus-
peita de espancar e matar o 
filho de apenas três meses, 
no bairro dos Novais, na 
Zona Oeste de João Pessoa. 
Moradores da rua onde ela 
reside queriam linchá-la.

Logo que chegou à de-
legacia, a adolescente ale-
gou que o bebê tinha uma 
hérnia, o que teria provo-
cado alguma dor e, em con-
sequência, a sua morte, ne-
gando ser responsável pelo 
ocorrido. De acordo com 
informações da polícia, ela 
teria dito também que foi 
dar banho na criança, que 
chorou bastante, aborre-
cendo a jovem.

Até o final da tarde, o 
delegado Carlleto ainda 
não tinha lavrado o fla-
grante, pois estava no local 
do fato arrolando testemu-
nhas. Ele pretende ouvir 
familiares da adolescente, 
pois tomou conhecimen-
to que a adolescente não 
apresentava condições 
para criar o filho.

A paralisação promovi-
da pelo Sindicato dos Aero-
nautas e dos Aeroviários não 
provocou atrasos em voos nos 
aeroportos de João Pessoa e 
Campina Grande. No site da In-
fraero constam problemas em 
três voos dos 16 programados 
diariamente para o Aeroporto 
Presidente Castro Pinto e um 
dos dois previstos para o João 
Suassuna, mas que não com-
prometeram o funcionamento.

Na manhã de ontem, du-
rante uma hora – das 6 às 7h 

da manhã –, pilotos, comissá-
rios de voo, agentes de aero-
porto e outros funcionários 
do setor de aviação realizaram 
paralisação por melhores con-
dições de trabalho.  Até as 11h, 
74 voos tinham sido cancela-
dos (8,3% do total) e 173 es-
tavam atrasados (19,4%) em 
todo o país.

O aeroporto de Congo-
nhas (SP) foi um dos mais 
afetados pela paralisação, 
com 23 voos cancelados e 20 
atrasados. Em Guarulhos (SP), 

das 18 partidas programadas 
para o intervalo entre 6h e 7h, 
10 tiveram atraso maior de 
30 minutos, mas nenhuma foi 
cancelada. O Santos Dumont 
(RJ) registrou 13 voos cancela-
dos e 15 atrasados até as 11h 
de ontem. A movimentação 
de passageiros não teve alte-
rações por conta da presença 
de um grupo de aeroviários e 
aeronautas, que exibia carta-
zes e faixas com mensagens de 
protesto. As filas de check-in 
funcionavam normalmente.

A Polícia Militar inter-
ceptou a fuga do grupo sus-
peito de explodir a agência 
do Banco do Brasil da cidade 
de Puxinanã, ocorrida na ma-
drugada de ontem, na região 
de Campina Grande. 

Foram apreendidos os 
dois carros utilizados na 
ação, duas gavetas dos cai-
xas com todo dinheiro rou-
bado, quatro bananas de 
dinamites, além de ferra-
mentas e roupas utilizadas 
pelo bando. Mais de 40 poli-
ciais militares cercam a área 
no bairro de Bodocongó, em 
Campina Grande, na tentati-

va de prender os suspeitos.
Segundo O comandante 

do Policiamento Regional I, 
coronel João da Mata, eles 
entraram em um terreno 
após serem interceptados 
durante a fuga. “Houve uma 
intensa troca de tiros e o 
bando, formado por cerca 
de oito suspeitos, deixou o 
carro e entrou na proprie-
dade. Eles vinham sendo 
perseguidos da cidade de 
Puxinanã por uma estrada 
que atravessa várias comu-
nidades de Campina Grande 
e foram interceptados pela 
Rotam por trás do Hospital 

da FAP”, detalhou.
O oficial revelou que a 

PM já vinha monitorando o 
grupo, que possivelmente é o 
mesmo que tentou explodir, 
na última segunda-feira (19), 
os caixas da Associação Atlé-
tica Banco do Brasil (AABB), 
no São José, em Campina 
Grande. “Os carros são os 
mesmos e a quantidade de 
suspeitos é a mesma que 
participou da ação na AABB”, 
acrescentou.

O material apreendido 
foi entregue na Central da 
Polícia Civil, em Campina 
Grande.

Paralisação em aeroportos do 
país não afeta voos na Paraíba 

Recuperado dinheiro roubado 
de agência do Banco do Brasil

FUnciOnaMenTO nOrMal

eM caMPina Grande

As operações Santa Claus e Vitrine, realizadas em dezembro e janeiro, foram os destaques das ações
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Votação unânime

Orçamento total previsto 
pelo Executivo passa
dos R$ 11,2 bilhões

Os deputados estaduais, 
em sessão extraordinária, 
que aconteceu ontem no Ple-
nário José Mariz da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), aprovaram, por una-
nimidade, o relatório de Lei 
Orçamentária Anual para o 
exercício 2015.

O orçamento previsto 
pelo Poder Executivo para o 
exercício deste ano é de R$ 
11.225.147.733. A peça ori-
ginal sofreu várias modifica-
ções com o aumento de 369 
emendas, incluindo 12 pro-
postas de remanejamento de 
alguns setores para outros, 
que poderão viabilizar alguns 
programas do governo.

O deputado Lindolfo Pi-
res (DEM), que votou pela 
aprovação da peça, “mas com 
ressalvas”, chegou a sugerir 
reparos nessas propostas de 
remanejamento que, segun-
do observou, prejudicam o 
funcionamento de processos 
administrativos e de informa-

tização de programas do go-
verno, a exemplo da Receita 
Estadual, com R$ 4,1 milhões, 
e da Administração, com R$ 
16,4 milhões. Esses recur-
sos serão remanejados para 
ações da Defensoria Pública 
Estadual, do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE), da Pro-
curadoria-Geral do Estado e 
da Polícia Militar da Paraíba.

O democrata ressaltou 
ainda que, logicamente, es-
ses remanejamentos podem 
trazer graves prejuízos para o 
Estado, já que a Secretaria da 
Receita é responsável pela ar-
recadação para o governo. “Se 
os postos fiscais não estive-
rem devidamente equipados 
e informatizados, correremos 
o risco de perder receita para 
o Estado, em decorrência da 
falta de eficiência desses pro-
gramas de informatização”, 
alertou.

Lindolfo reconheceu 
ainda que, em virtude do 
adiamento por algumas ve-
zes da votação da peça orça-
mentária, não houve tempo 
suficiente para as discussões 
na Casa. “Agora cabe ao go-
vernador Ricardo Coutinho 
a oportunidade de analisar 
cada uma dessas emendas e, 
junto com suas assessorias 

jurídica e econômica, verificar 
o que de viável pode ser apro-
veitado”, concluiu.

Da Secretaria Estadual 
de Comunicação Institucional 
foram remanejados cerca de 
R$ 15 milhões para atender, 
de acordo com o presidente 
da Comissão de Acompanha-
mento e Controle da Execu-

ção Orçamentária e relator 
da matéria, Raniery Paulino 
(PMDB), para atender à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) aprovada em julho do 
ano passado para o exercício 
2015.

Das 369 emendas que a 
LOA 2015 recebeu, 104 são 
propostas de meta, uma de 

texto, 252 de apropriação e 
12 de remanejamento. A pro-
posta de remanejamento 248, 
no valor de R$ 12.915.110,00, 
que remanejava recursos do 
Poder Legislativo para o Exe-
cutivo foi rejeitada.

Ao final da sessão, o pre-
sidente da ALPB, deputado 
Ricardo Marcelo (PEN), en-

cerrou as atividades da Legis-
latura. Ele agradeceu os par-
lamentares pelo trabalho nos 
últimos quatro anos, para-
benizou os colegas que estão 
deixando a Casa de Epitácio 
Pessoa e saudou os deputados 
eleitos no último pleito eleito-
ral, que assumirão o mandato 
a partir de 1º de fevereiro.

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com,br

Lei Orçamentária Anual foi aprovada por todos os deputados presentes; peça recebeu 369 emendas, com 12 propostas de remanejamento

Damísio Mangueira da 
Silva e outros seis acusa-
dos poderão responder a 
ação penal por irregulari-
dades na contratação de 
empresa para prestação 
de serviço de saneamento 
básico

O prefeito de Triun-
fo, na Paraíba, Damísio 
Mangueira da Silva, foi 
denunciado pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
por fraude em licitação. 
Também foram acusados 
Renato Soares Virgínio, 
representante da empre-
sa Constroi – Materiais e 
Serviços Ltda., Adriano 
Soares de Matos, então 
Sócio-Dirigente da A.S.M. 
Construtora Ltda., Flavia-
no Roosevelt Ricardo de 
Macedo, sócio-adminis-
trador da D. J. Construções 
Ltda., Rosália Pereira de 
Andrade, Maria Isis Gual-
berto de Sá e Geraldo Braz 
Pinheiro, membros da Co-
missão Permanente de Li-
citação.

A licitação questiona-
da originou-se de convê-
nio firmado, em 2006 – em 
outro mandato de Damísio 
Mangueira como prefeito 
–, entre o município de 
Triunfo (PB) e a Fundação 
Nacional de Saúde (FUNA-
SA). O órgão federal repas-
sou 140 mil reais, e a con-
trapartida municipal teve 
o valor de R$ 4.329,90. Os 
recursos destinavam-se à 
implantação de 65 módu-
los sanitários domicilia-
res.

Para contratar a exe-
cução dos serviços a que 
se destinavam os recur-
sos do convênio, a Prefei-
tura abriu um processo 

licitatório na modalidade 
“convite”, que requer um 
mínimo de três propos-
tas. Segundo o MPF, há 
um forte indício de que 
houve irregularidades no 
processo, pelo fato de que 
as propostas de preço das 
empresas licitantes eram 
idênticas, apresentando, 
inclusive, os mesmos er-
ros de ortografia e digita-
ção.

Além disso, o procura-
dor regional da República 
Joaquim José de Barros 
Dias, autor da denúncia, 
destaca que o mapa de 
apuração de documentos 
de habilitação estava po-
sicionado, no processo, 
antes dos próprios docu-
mentos de habilitação das 
empresas participantes, 
quando a ordem lógica e 
correta seria a inversa.

A denúncia foi ofere-
cida ao Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
(TRF5), no Recife, e não 
à Justiça Federal em pri-
meiro grau, na Paraíba, 
porque Damísio Manguei-
ra da Silva, na condição de 
prefeito, tem foro especial 
por prerrogativa de fun-
ção, em ações criminais. 
Caso o Pleno do Tribunal 
receba a denúncia, ele e os 
demais acusados passarão 
a ser réus em ação penal. 
Se condenados, podem re-
ceber pena de detenção, 
de dois a quatro anos, e 
multa.

A reportagem do jor-
nal A União tentou ouvir 
as explicações da prefei-
tura de Triunfo. Até o fe-
chamento desta edição, as 
ligações não foram aten-
didas.

MPF denuncia prefeito 
de Triunfo por fraude

LiCitação iRReGuLaR

João Benedito da Sil-
va é o novo presidente da 
Câmara Criminal do Tribu-
nal de Justiça, em substi-
tuição ao desembargador 
Joás de Brito Pereira Filho. 
Ele foi escolhido ontem, 
em sessão ordinária que 
reiniciou os trabalhos da 
Câmara, após o recesso 
forense e com a retomada 
dos prazos processuais.

De acordo com a 
prática de rodízio utiliza-
do na Câmara Criminal, 
o nome a ser escolhido 
deveria ser o do desem-

João Benedito da Silva é o novo 
presidente da Câmara Criminal

tRibunaL De juStiça
Pesquisador 
propõe sistema 
de gestão de 
custos na CMJP

A diretora-geral da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), Vaneide 
Araújo, recebeu, na ma-
nhã de ontem, o professor 
de Contabilidade Marilson 
Dantas, doutor em Custos 
Aplicados ao Setor Público 
pela Universidade Federal 
de Brasília (UnB). A visi-
ta do professor teve como 
objetivo tratar da imple-
mentação de um sistema 
de custos e gestão aplicado 
ao Legislativo pessoense, 
como forma de ajudar no 
planejamento e no geren-
ciamento dos recursos pú-
blicos e possibilitar ainda 
mais transparência nas 
ações realizadas pelo órgão. 
Se a proposta for efetivada, 
o Legislativo Municipal será 
pioneiro nesse sentido no 
país.

O professor Marilson 
Dantas explicou que o pro-
jeto é fruto de sua pesqui-
sa de doutorado e consiste 
em um software específico 
para gestão de custos do se-
tor público, a ser aplicado 
em órgãos municipais, esta-
duais e federais interessa-
dos. O sistema vai ajudar na 
administração dos recursos 
e na melhoria dos serviços 
oferecidos à população.

Segundo o pesquisa-
dor, apesar de já existirem 
portais da transparência e 
a obrigatoriedade por lei de 
divulgação dos gastos pú-
blicos, as informações ain-
da não são disponibilizadas 
de maneira tão clara e pre-
cisa para a população.

Vaneide Araújo reve-
lou que o diálogo acerca da 
implantação desse projeto 
na CMJP já ocorre desde o 
ano passado

O presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), desem-
bargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides, fez um 
balanço de sua gestão na 
sessão de ontem, última 
presidida por ele à frente 
da instituição. Ele declarou 
que sai com o sentimento 
de dever cumprido e com 
a honra de ter sido vice e 
presidente do tribunal. O 
desembargador encerra 
hoje seu mandato e volta 
a atuar como desembarga-
dor do Tribunal de Justiça 
da Paraíba.

O desembargador Sau-
lo Benevides lembrou que 
presidiu uma das eleições 
gerais mais acirradas da 
Paraíba e que quase todas 

as  decisões foram con-
firmadas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, o que 
demonstra a eficiência do 
Regional. Ele ressaltou que 
esse resultado só foi alcan-
çado graças à colaboração 
da Corte, dos juízes da pro-
paganda e dos servidores 
do TRE.

Ao elencar as ações de 
sua gestão falou das reuni-
ões do planejamento estra-
tégico para a realização das 
eleições, com reuniões em 
vários municípios do Esta-
do, dos avanços no setor de 
tecnologia da informação, 
conquistas dos servidores 
e eficiência nos despachos 
de processos.

Ao final do balanço, to-
dos os membros prestaram 

homenagem ao presidente. 
O vice-presidente, desem-
bargador João Alves, sa-
lientou que a convivência 
em colegiado não é fácil se 
não houver respeito mútuo 
e que o presidente fez isso 
muito bem. “Foi cortês com 
todos sem se descuidar dos 
seus afazeres”, declarou. 

O procurador regional 
eleitoral, Rodolfo Alves, 
declarou que ao chegar ao 
TRE era um conhecedor 
do desembargador Sau-
lo Benevides e hoje é um 
admirador. Disse que ele 
detém o dom especial da 
sabedoria. Que não só é 
um conhecedor da matéria 
que trata como também 
usa esse conhecimento de 
forma especial.

Saulo Benevides deixa TRE 
após dois anos de mandato

DeSPeDiDa

bargador Arnóbio Alves 
Teodósio, que presidiria 
a Câmara Criminal só por 
duas sessões, já que ele é 
o Corregedor Geral de Jus-

tiça eleito e vai assumir o 
cargo no dia 30 deste mês. 
Daí, em comum acordo, os 
desembargadores elege-
ram João Benedito.

Desembargador assume vaga deixada por Joás de Brito Filho

Foto: Divulgação/ALPB

Foto: Divulgação/TJPB
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Ministra destaca que será 
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atender todo o Brasil
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Meneses
Jaldes

Já li de tudo
Escritor de origem árabe-palestina, formado nos 

Estados Unidos, na melhor escola de interpretação 
literária de um mundo erudito em extinção na cultura 
ocidental - a escola humanista alemã de interpreta-
ção de textos de Erich Auerbach, Leo Spitzer e Robert 
Curtius -, o crítico literário Edward Said, autor de 
“Orientalismo”, um livro clássico para entender nós 
e eles, faz uma afirmação desconsolada no prefácio à 
edição de 2003 do livro (época da ocupação militar de 
George W. Bush no Iraque) - originalmente publicado 
em 1978; portanto, bem antes da guerra. 

Para Said, a ciência política e a história praticada 
pela maioria de autores do mainstream norte-ameri-
cano especializados em oriente, como Bernard Lewis 
e Fouad Ajami - eu acrescentaria a estratégia geo-
política do “choque de civilizações” de Samuel Hun-
tington -, mercenários a soldo do departamento de 
Estado na tarefa de formar a “opinião pública”, nada 
mais revelam que uma perversão que a velocidade 
de nossa cultura, inclusive a universitária, impõe na 
interpretação dos fatos. Em lugar de uma silenciosa, 
demorada e empática penetração na cultura objeto de 
estudo - que incluiria no caso o estudo do árabe e do 
persa -, ou se possível, até a vivência direta, adota-se 
um método de recursos às fontes indiretas, em geral 
advindas da literatura colonialista inglesa e francesa 
do século XIX. Sucede assim que a literatura de hoje 
repete a pregressa, quando foi criado o espantalho 
fantasioso chamado “oriente”.

Esse nosso “oriente” criado pelos intelectuais 
ajudou a criar uma contrapartida em termos de cultura 
popular que se tornou senso comum: o mundo muçul-
mano sempre foi misógino e perseguidor de mulheres 
e a religião de Alá não passa de um valhacouto de 
fanáticos. Perdeu-se por completo a percepção que as 
origens fundamentais das três religiões monoteístas (o 
judaísmo, o cristianismo e o Islã), em que pese às dife-
renças, são as mesmas. Ainda mais: perdeu-se o dado 
remoto que a própria ideia que a revelação de um Deus 
único por um profeta muitas vezes deu asas à criação 
de nichos fundamentalistas nas três religiões - ou seja, 
também podemos ser fundamentalistas.

Umas das predileções do nosso oriente ideológico 
é o uso de abuso do anacronismo histórico. Já li de 
tudo. O mais raso deles localiza a origem do conflito 
contemporâneo, de pleno século XXI, nas guerras 
médicas de gregos e persas (século V a.C). Como 
assim, se naquele tempo não havia “ocidente”, “orien-
te” e nem mesmo religião monoteísmo? Ao menos a 
ignorância é ecumênica, a sequência de anacronismos 
envolve tanto os defensores como os críticos da ideia 
de “choque de civilizações”. 

Por favor, parem de confundir Jihad Islâmica com 
Nacionalismo Árabe, Baath com Al Qaeda, Bashar al-
-Assad com Estado Islâmico (Isis). Não perceberam 
que estão em guerra a Síria - um dos últimos rema-
nescentes, neste caso pervertido, do nacionalismo 
autóctone - e Califado Islâmico, exatamente por isso 
é impossível a essas correntes a formação de uma 
“frente única” contra as potências ocidentais? Parece 
o samba do crioulo doido - a expressão politicamente 
incorreta é do humorista Sérgio Porto (talvez hoje 
estivesse correndo risco de vida). Já vi fotos da revo-
lução argelina de 1962 justificando Osama Bin Laden, 
gente dizendo que a dinastia Saud (Arábia Saudita) 
financia a Al-Qaeda (aí é demais).

O maior de todos os equívocos, contudo, não 
reside no samba factual do crioulo doido, mas na 
apreensão de conceitos e valores. Reside exatamente 
na crítica à existência de um pseudo vírus “etnocen-
trista” e imperialista na tradição do pensamento ilu-
minista. Reprisando o bordão de Hannah Arendt em 
“Origens do totalitarismo”, os fundamentos remotos 
do imperialismo, do antissemitismo e do totalitarismo 
são o romantismo (na versão direitista e nacionalis-
ta), o pensamento conservador e a versão seletiva a 
que o darwinismo social de Francis Galton submeteu 
o pensamento do primo Charles Darwin. Vasculhem 
a biblioteca de Cecil Rhodes (negocista imperialista 
britânico, racista) e verifiquem suas leituras predile-
tas. Lá não encontrarão Voltaire nem Rousseau, nem a 
“Bíblia” do colonizador era a “declaração dos direitos 
do homem”. Todas essas miragens do “etnocentrismo 
iluminista” são produto de primário malfeito que a 
formação universitária douta amplia em papers e 
seminários, até aportar no posts das torcidas organi-
zadas da Internet.

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2015

A ministra Ideli Salvatti, 
da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR), con-
versou, ontem, com segui-
dores da página da Secre-
taria de Direitos Humanos 
da Presidência da República 
(SDH/PR) no Twitter (@
DHumanosBrasil).

O bate-papo integra as 
atividades da SDH para a 
construção do planeamento 
da Pasta para os próximos 
quatro anos, com participa-
ção da população.

Na oportunidade, a 
ministra falou do empenho 
da Pasta para melhorar 
cada vez mais Centros de 
Referência em Direitos Hu-
manos.

 “O centro de referência 
é a nossa política atuando 
na ponta e precisamos ter 
prioridade de instalações 
adequadas às cidades onde 
os indicadores apontam os 
maiores índices de violação 
de direitos humanos para, 
assim, expandirmos de 
acordo com nossa necessi-
dade.”

Ideli Salvatti falou ainda 
sobre o trabalho do Comitê 
Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura, que se 
iniciou no segundo semes-
tre de 2014.

A ministra informou 
que o comitê está escolhen-
do os integrantes que vão 
visitar todos os espaços que 
têm privação de liberdade, 
como hospitais psiquiátri-
cos e presídios, para moni-
torar os procedimentos.

“Vamos erradicar a tor-
tura, que infelizmente é algo 
que ainda está presente no 
nosso país. O comitê já está 
tomando todas as medidas 
nesse combate”, disse a mi-
nistra, e completou: “Pátria 
educadora com tortura é in-
compatível.”

A ministra adiantou 
também que será preciso 
montar uma rede para aten-
der todo o país, já que, de 
acordo com ela, apenas dois 
Estados possuem o Comitê 
Regional.

Outra erradicação cita-
da pela ministra foi referen-
te a falta do registro civil de 
nascimento. Ideli destacou 
que após instalação de car-

tórios nas maternidades, o 
Brasil está quase erradican-
do os casos de crianças que 
não são registradas assim 
que nascem.

“Em 2002, uma em cada 
cinco crianças que nasciam, 
uma não era registrada na 
época correta, o equivalen-
te a 20%. Hoje já reduzimos 
para quase 5%, e a erradi-
cação é quando se atinge 
os 5% e com certeza este 
ano vamos comemorar essa 
conquista”, mencionou.

Reforçou ainda que a 
SDH não vai aderir à redu-
ção da maioridade penal. 
Para ela, os esforços estão 
direcionados no fortaleci-
mento dos trabalhos socio-

Salvatti considera “Pátria educadora” incompatível com tortura

A defesa do vice-presi-
dente da empreiteira Engevix, 
Gerson de Mello Almada, reco-
nheceu ontem que o investiga-
do fez pagamentos ao esque-
ma de corrupção na Petrobras. 
Na resposta enviada à Justiça 
Federal em Curitiba, na ação 
penal a qual ele responde,  os 
advogados alegaram que Al-
mada sofreu ameaças do ex-
-diretor de Abastecimento da 
Petrobras, Paulo Roberto Cos-
ta, para fazer os pagamentos.

Os advogados de Almada 
afirmaram que Costa passou 
a exigir “percentuais de todos 
os executivos das empreitei-
ras que tinham contratos com 

estatal”. Acrescentaram que 
Paulo Roberto ameaçava os 
empresários, “um a um”, com 
o poder econômico da Petro-
bras. Os advogados destaca-
ram que o ex-diretor “prome-
tia causar prejuízos no curso 
de contratos. Dizia que levaria 
à falência quem contrastasse 
seu poder, sinônimo da sim-
biose do poder econômico da 
mega empresa com o poder 
político do governo.”

Para os advogados, Ger-
son Almada foi vítima do prag-
matismo das relações políticas 
e por fazer parte de um grupo 
que “pecou” por não resistir à 
pressão para pagar propina. 

“O pragmatismo nas re-
lações políticas chegou, no 
entanto, a tal dimensão que o 

apoio no Congresso Nacional 
passou a depender da dis-
tribuição de recursos a par-
lamentares. O custo alto das 
campanhas eleitorais levou, 
também, à arrecadação de-
senfreada de dinheiro para 
as tesourarias dos partidos 
políticos. Não por coincidên-
cia, a antes lucrativa socieda-
de por ações, Petrobras, foi 
escolhida para geração des-
ses montantes necessários à 
compra da base aliada do go-
verno e aos cofres das agre-
miações partidárias”, alegam 
os advogados.

Na petição, a defesa tam-
bém pede a nulidade dos pedi-
dos de busca e apreensão, das 
escutas telefônicas e da inves-
tigação criminal.

FOtO: Marcos Oliveira/Agência Senado

educativos.
“Temos dados muito 

sólidos, todos os países que 
reduziram a maioridade pe-
nal não tiveram diminuição 
de criminalidade na juven-
tude ou na adolescência.”

Ao ser questionada se 
os direitos humanos só ca-
bem a bandidos, a ministra 
esclareceu que direitos hu-
manos são direitos de todos 
os brasileiros e brasileiras.  

“O policial, por exem-
plo, tem o direito de ter 
material e equipamento 
adequados para trabalhar 
de forma digna, mas ele não 
tem o direito de metralhar”, 
disse.

Ela lembrou a rebelião 
que está acontecendo no 
presídio de Pernambuco. “O 
lugar tem capacidade para 
cerca de 1.500 pessoas e lá 
tem mais de sete mil presos, 
é uma bomba relógio e claro 
que um dia iria explodir. Um 
terço dos presos, ou quem 
sabe até mais, não precisa-
va estar lá. Alguns estão em 
prisão preventiva e já pas-
saram do tempo de serem 
libertos, e outros deveriam 
estar cumprindo regime se-
miaberto”, ressaltou.

“Muitas pessoas vêm 
até mim e dizem que só cui-
damos de presos, então eu 
quero listar a quem mais a 
Secretaria atende. Cuida-
mos dos direitos de crian-
ças, adolescentes, idosos, 
de pessoa com deficiência, 
homossexuais, população 
de rua, atuamos a favor da 
diversidade religiosa, e con-
tra o trabalho escravo e à 
tortura, entre outros.”

E finalizou: “Todos têm 
direito de ser o que são e de 
oportunidades iguais”.

Defesa do vice da Engevix 
admite corrupção por “pressão”

Dilma exonera Vaccari e 
nomeia ex-chefe de gabinete

André Richter
Repórter da Agência Brasil

Petrobras nega 
interferências em 
investigações 
da Lava Jato

A Petrobras disse on-
tem, em nota oficial, que em 
nenhum momento deixou 
de colaborar com a Opera-
ção Lavo Jato, e que não há 
investigação que não esteja 
contando com a total coope-
ração da empresa.

A nota é reação às no-
tícias de que a estatal apre-
sentou recurso no processo 
envolvendo o Gasoduto do 
Nordeste (Gasene), no intui-
to de impedir que o Tribunal 
de Contas da União (TCU) en-
caminhasse informação so-
bre o caso para o Ministério 
Público Federal, Polícia Fede-
ral ou o Poder Judiciário.

“A Petrobras refuta 
qualquer alegação de ten-
tativa de impedir o regular 
prosseguimento das inves-
tigações pelo Ministério Pú-
blico Federal, pela Polícia 
Federal ou pelo Poder Judi-
ciário. Tanto isso é verdade 
que, quando da apresenta-
ção de seu recurso, os ofícios 
do TCU haviam sido expedi-
dos ao Ministério Público 
Federal do Paraná e à Polícia 
Federal encaminhando os 
documentos e a minuta de 
voto de mérito do relator do 
processo”, diz a nota.

A presidente Dilma Rou-
sseff exonerou João Vaccari 
Neto da função de conselhei-
ro da empresa Itaipu Bina-
cional. Vaccari é tesoureiro 
do PT e teve o nome citado 
em depoimentos de delação 

premiada da Operação Lava 
Jato, da Polícia Federal, que 
investiga denúncias de paga-
mento de propina em contra-
tos da Petrobras.

A exoneração, publicada 
na edição de ontem do Diário 
Oficial da União, ocorreu a pe-
dido do próprio Vaccari Neto. 
Em seu lugar, Dilma nomeou 

Giles Azevedo, que foi seu chefe 
de gabinete até o ano passado.

Propriedade comparti-
lhada entre Brasil e Paraguai, 
a Itaipu Binacional é a segun-
da maior geradora de ener-
gia do mundo. Itaipu perdeu 
o primeiro lugar para a chi-
nesa Três Gargantas, no ano 
passado.

Paulo Victor Chagas
Repórter da Agência Brasil

Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil
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A produção será feita pela 
Petrobras Biocombustíveis 
na Usina de Quixadá (CE)

Petrobras anuncia produção de 
biodiesel a partir do óleo de peixe

PolíticasBRASIL &  
MUNDO

A Petrobras vai começar 
a produzir ainda este mês 
biodiesel a partir do óleo de 
peixe. Em nota, a estatal in-
formou que a produção do 
biodiesel a partir dessa ma-
téria-prima vai beneficiar 
inicialmente 300 piscicul-
tores familiares e garantir a 
compra de 15 toneladas de 
resíduos e gorduras de pei-
xe, por mês, de piscicultores 
cearenses.

A produção será feita 
pela Petrobras Biocombus-
tíveis na Usina de Quixadá, 
no Ceará, a partir do óleo ex-
traído de vísceras de peixe, 
conhecido como OGR (óleos 
e gorduras residuais) de pei-
xe. A companhia recebeu, em 
dezembro, 4,55 toneladas do 
produto para produção de 
biodiesel.

Segundo informações da 
estatal, o volume é resulta-
do do primeiro contrato de 
compra firmado com a Coo-
perativa dos Produtores do 
Curupati, em Jaguaribara, 
região Centro-Sul do Es-
tado, em 18 de dezembro 
de 2014. Na ocasião, tam-
bém foi assinado convênio 
com a Secretaria da Pesca e 
Aquicultura do Ceará para 
assistência técnica aos pis-
cicultores dos açudes do 
Castanhão e de Orós.

As informações indicam 
ainda que, até o fim do ano, 
o projeto poderá alcançar 
metade dos 600 pisciculto-

res familiares que trabalham 
nos dois maiores açudes da 
região: o Castanhão, que tem 
áreas produtivas nos municí-
pios de Jaguaribara, Jaguare-
tama e Alto Santo; e o Orós, 
nos municípios de Orós e 
Quixelô, ambos na Bacia Hi-
drográfica do Rio Jaguaribe.

Na avaliação da Petro-
bras, o uso do óleo extraído 
das vísceras do pescado na 
produção traz vantagens a 
ambas as partes. Para a com-
panhia, assegura biodiesel 
com matéria-prima de qua-
lidade, além de a iniciativa 
estar alinhada ao Programa 
Nacional de Produção e Uso 
do Biodiesel, condição ne-
cessária para garantir o Selo 
Combustível Social do Minis-
tério do Desenvolvimento 
Agrário.

Já para os piscicultores, 
gera valor de mercado para 
um subproduto, o que propor-
ciona renda extra. Ao mesmo 
tempo, fortalece a cadeia pro-
dutiva do pescado, transfor-
mando um possível passivo 
ambiental em matéria-prima 
para a produção de biodiesel.

A introdução do óleo de 
peixe na cadeia produtiva 
do biodiesel é uma parceria 
da Petrobras Biocombustí-
vel, do Ministério da Pesca e 
Aquicultura, da Secretaria de 
Pesca e Aquicultura do Es-
tado do Ceará, da Fundação 
Núcleo de Tecnologia Indus-
trial do Ceará (Nutec), do Nú-
cleo Tecnológico da Univer-
sidade Federal do Ceará, do 
Banco do Nordeste, do Banco 
do Brasil, do Departamento 
Nacional de Obras Contra a 
Seca (Dnocs) e das prefeitu-
ras de Jaguaribara e de Orós.

FOTO: Reprodução/Internet

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

BM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  ME – CNPJ Nº 18.529.243/0001-87 – Torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação 
para construção de Imóvel residencial multifamiliar com 02 pavimentos situado na Rua Raimundo 
Nonato Paulino, s/n – lote 447, Quadra 96 – Cuiá – João Pessoa – PB. 

BM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA –ME – CNPJ Nº 18.529.243/0001-87 – Torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e Instalação para 
construção de imóvel Residencial multifamiliar com 02  pavimentos situado na Rua Projetada, s/n, 
lote 437, quadra 178, Gramame – João Pessoa – PB.

Joseliza Gredja Rego de Oliveira Almeida – CPF Nº 010.416.254-64 – Torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e Instalação para construção de imóvel 
residencial mutifamiliar com 02  pavimentos situado Rua Projetada s/n, Lote 427, Quadra 178, 
Gramame, João Pessoa – PB.

ENNIO OLIVEIRA LYRA – CPF Nº 152063784-53 – Torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e Instalação e Operação para Construção de duas 
casas residenciais em terreno  próprio situado na Rua Estrela Dalva, s/s – Loteamento Colinas do 
Sul  em Gramame em João Pessoa.

CONSTRUTORA LITORAL LTDA – CNPJ Nº 02.909.693/0001-65 – Torna público que requereu a 
SUDEMA -  Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação multi-
familiar com 38 und =IT:11.000.000,00 = AC: 4618,50M²= NE 40= L/ATV: AV. Eng. Luciano Vareda, 
st. 04. Qd.176. LT 60 – Manaíra – JP. Processo nº 2015-000375/TEC/LO-9296.

BANDEIRANTE QUIMICA LTDA – CNPJ/CPF Nº 47.854.831/0014-09 – Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
138/2015 em João Pessoa, 14 de janeiro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte 
de Produtos Perigosos e não Perigosos Percurso de até 150km da sede da Sudema, veículos placas 
LYV-8871/PB, NOF-2454/RN, MZJ-3628/PB, HBG-3495/PB e JLW-4770/PB Na (o) – de até 150km 
da sede da Sudema – Município: UF:PB. Processo: 2014-008358/TEC/AA-3294.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Nº 683/2014 – através do Proc.2015-000187/TEC/LI-3773, RESIDENCIAL ITATIUGA - PATOS – PB.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS IDEAL LTDA – CNPJ  Nº 41.151.051/0001-00 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº  82/2015 em João Pessoa, 8 de janeiro de 2015 –Prazo: 365 dias. Para atividade de: 
Transporte de Sub-Produtos de Cervejaria, Caminhões de Placas NQC-7046/PB, NPU-1100/PB, 
NQC-7056/PB, NQE-3396/PB, NQE-2110/PB. OFC-2120/PB e MOS-9698/PN. Na (o) – em todo 
estado a Paraíba – Município:  UF:PB. Processo: 2014-008544/TEC/AA-3309.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA- CNPJ/CPF : 08.924.813/0001-80 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n 
4745/2014 em João Pessoa, 19 de dezembro de 2014 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de : 
PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE LUCENA: CALÇADÃO, PISTA COOPER, CICLOVIA, 
ESTACIONAMENTO, APOIO PARA PESCADORES, VIAS DE ACESSO, QUADRA DE AREIA, 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, na RUA BENJAMIM DE SOUZA FALCÃO - PRAIA DE LUCENA, 
Município: LUCENA - UF: PB. Processo: 2013-007350/TEC/LP-1914 

MIBRA MINÉRIOS LTDA, CNPJ/CPF 09.382.573/0001-00, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação para a 
atividade de: BENEFICIAMENTO DE PEDRA CALCÁRIA, FABRICAÇÃO DE CAL E ARGAMASSA, 
situado na RODOVIA BR 230 KM 166, ZONA RURAL, POCINHOS/PB. Processo nº 2015-000196/
TEC/LO-9258.

VALERO BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 07.885.414/0001-94, torna público 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº C18/2014, em João Pessoa, 02 de dezembro de 2014, para a atividade de Complexo Hoteleiro e 
Imobiliário na Fazenda Cabeça, Município de Pitimbu/PB – Processo nº 2014-005978/TEC/LI-3426.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Nº 686/2014 – através do Proc.2015-000182/TEC/LI-3772, VAZEA DAS ALMAS - SOUSA – PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do 
Proc.2015-000185/TEC/LO-9257, ESPERANÇA – PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do 
Proc.2015-000328/TEC/LI-3794, (unidade básica de saúde e uma escola) – LOT. LUXEMBURGO 
– TIBIRI SANTA RITA- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
– através do Proc.2015-000329/TEC/LI-3795, Cidade Verde – JOÃO PESSOA – PB.

HOTEL TROPICANA S/A-CNPJ 09.138.884/0001-10- EDITAL DE CONVOCAÇÃO -Ficam convi-
dados os senhores acionistas do HOTEL TROPICANA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social na a Rua Rodrigues  Chaves 171  anexo A, Centro, 
nesta Capital, as 10:00 hs do 3 Fevereiro de 2015, afim de deliberar sobre o seguinte: a)Eleição do 
Conselho de administração e diretoria do triênio  2015/2017; b)Autorização de venda de participações 
em  outra companhia; c)Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à 
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se referem o a Art° 133 
da Lei 6.404/76. João Pessoa-PB, 20 de janeiro de 2015. A Diretoria. 

JORGE CRISPIM DALIA. – CPF Nº 051.613.414-08, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambienteem 21/01/2015 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
- Construção residencial unifamiliar Av. Acre - Condomínio Alphaville,Rua Jaguaribe - Via 4 – Quadra 
2 – Bairro dos estados - Município: João Pessoa – UF: PB – CEP: 58.030-230 - Processo: 2015-
000370/TEC/LI-3798.

FRANCISCO ALVES DA SILVA COMBUSTÍVEIS – CNPJ Nº  12.014.622/0001-58 – Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Ren. De LO 
nº 825/2012 – Proc. Nº 2010-4660 – Comércio Varejista de Comb. E Lubrificantes para Autos- AC: 
537,75m² - IT.280.000.00 – NE:04 – L/ATV: Rod. PB 323 – Km 3 s/nº - Brejo do Cruz – PB. Processo 
nº 2014-002984/TEC/LO-7634.

MARIA DE LOURDES DE MELO – CNPJ Nº 01.112.460/0001-74 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Ren. Da L.O nº 3345/2012/
proc. nº  2011-001363 = Comér. Var. de Comb. Para Autos /troca de óleo e Pousada = AC: 948m² 
= IT: 360mil = NE: 4= L/ATV: R. João Fer. Nº 448- Centro B. do Cruz – PB. Processo nº 2014-
006971/TEC/LO-8563.

Inicialmente, a produção do biodiesel a partir do óleo de peixe pela Petrobras vai beneficiar 300 piscicultores familiares do Ceará

Depois de eliminar 20 mil 
postos de trabalho e de um 
resultado negativo em seu de-
sempenho, com queda de 5%, 
no ano passado, a indústria têx-
til brasileira deve passar neste 
ano por um período de ajustes 
e só retomar o crescimento de 
fato, a partir de 2016, previu 
ontem o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Têxtil (Abit), Rafael Cervone.

Ele disse que o encareci-
mento dos custos de produção, 
com destaque para energia 
elétrica e tributação, além da 
concorrência com os chineses, 

tem levado os empresários do 
setor a mudar de estratégia 
para manter as atividades. “Só 
este ano, a energia ficou 40% 
mais cara e o megawatt/hora, 
que há 10 anos custava R$ 60, 
subiu para R$ 800,00 e isso 
preocupa muito o setor.”

Segundo projeções anun-
ciadas por Cervone, as ativida-
des estarão quase estagnadas, 
com crescimento de 0,3% e fa-
turamento de US$ 51,5 bilhões 
incluindo a área de confecção. 
Se isso se confirmar, o setor já 
terá um ganho em relação a 
2014, embora Cervone apon-
te um cenário de dificuldades, 
em meio a queixas de falta de 
previsibilidade na economia.

Indústria têxtil só volta 
crescer a partir de 2016

PREVISÃO DA ABIT

Marli Moreira
Da Agência Brasil 

Evo Morales assume terceiro mandato

Kirchner descarta suicídio de promotor

NA BOLÍVIA

ARGENTINA

José Romildo 
Da Agência Brasil

O presidente Evo Mo-
rales assumiu ontem, pela 
terceira vez consecutiva, a 
chefia do governo boliviano. 
O novo mandato vale para o 
período de 2015 a 2020. A 
presidente Dilma Rousseff 
participou da cerimônia de 
posse, em La Paz, sede do 
governo da Bolívia.

Com o terceiro manda-
to, Morales torna-se o gover-
nante que ficou mais tempo 
no comando da Bolívia. Ele 
assumiu o poder pela pri-
meira vez em 22 de janeiro 
de 2006 e foi o primeiro elei-

to presidente da República 
em primeiro turno em mais 
de 30 anos. Morales foi ree-
leito em 6 de dezembro de 
2009 e novamente reeleito 
em outubro do ano passado.

Antes de fazer o jura-
mento de posse, Morales re-
cebeu cinco dirigentes indí-
genas e sindicais no Palácio 
Quemado. Ele entregou aos 
dirigentes, simbolicamente, 
a medalha e a faixa presi-
dencial para que fossem le-
vadas ao Legislativo.

Vestido com traje escu-
ro adornado, com motivos 
andinos, e com uma camisa 
branca, Morales dirigiu-se, 
então, à Assembleia Legis-

lativa para a investidura no 
cargo. No discurso de posse, 
Evo Morales disse que re-
duzirá a pobreza. “Até 2020 
nos comprometemos, e es-
tamos convencidos de que 
vamos reduzir a extrema 
pobreza a apenas um dígito, 
a 8% ou 9%.”

Álvaro García Linera fez 
o juramento como vice-pre-
sidente, cargo que também 
dá direito à presidência do 
Parlamento, onde o partido 
de Morales, o Movimento ao 
Socialismo, tem maioria.

Cerimônia
A cerimônia de posse 

contou com a presença dos 

presidentes do Brasil, Dilma 
Rousseff, que faz sua primei-
ra visita ao país; da Costa 
Rica, Luis Guillermo Solís; do 
Equador, Rafael Correa; do 
Paraguai, Horácio Cartes; de 
Trinidad e Tobago, Anthony 
Carmona, e da Venezuela, Ni-
colás Maduro, entre outros. 
Também participaram os vi-
ce-presidentes da Argentina, 
da Bielorrúsia, de Cuba, da 
Nicarágua e do Peru.

Os eventos de recon-
dução do presidente boli-
viano começaram na última 
quarta-feira com um ritual 
ancestral indígena em um 
sítio arqueológico chamado 
Tiwanaku.

Ivan Richard
Da Agência Brasil

A presidente da Argen-
tina, Cristina Kirchner, disse 
ontem “estar convencida” 
de que a morte do promo-
tor Alberto Nisman não foi 
suicídio. Em carta divulgada 
em sua página pessoal na in-
ternet, ela classificou o caso 
de um “verdadeiro escândalo 
político e jurídico”.

Para a presidente, Nis-
man construiu seu relatório 
sobre o atentado a bomba 
à Associação Mutual Isra-
elita Argentina (Amia) em 
1994 seguindo provas falsas, 
plantadas, segundo ela, pelo 
então diretor de contrainteli-
gência da Secretaria de Inte-
ligência, Antonio Stiusso. No 

relatório, Nisman acusava a 
presidente Cristina Kirchner 
e o chanceler Héctor Timer-
man de encobrir a participa-
ção do Irã no atentado.

“Se era Stiusso quem 
dava todas as informações 
que Nisman solicitava e ti-
nha, é óbvio que foi o pró-
prio Stiusso quem lhe disse 
que [Allan Héctor] Bogado e 
[Héctor] Yrimia eram agen-
tes de inteligência. É possível 
que Nisman tenha esquecido 
que ele mesmo havia denun-
ciado Stiusso, em novembro 
do ano passado, quando teve 
início o processo? E se tinha 
esquecido de um nome tão 
importante, porque não con-
sultou o Escritório de Recur-
sos Humanos?”, questionou 
Cristina.

A presidente ressaltou 
que são “falsos” todos os ar-
gumentos colocados pelo 
procurador na acusação e, 
por isso, o relatório de Nis-
man estaria em “colapso”. 
“Se tudo isso então é falso; 
se os agentes não são agen-
tes; se a Interpol, na pessoa 
de seu ex-chefe Ronald No-
ble, demoliu a acusação; se 
o comércio com o Irã depois 
diminuiu, em vez de aumen-
tar, depois do suposto acor-
do comercial [...]; a verdade 
é que a acusação de Nisman 
não só entra em colapso, 
mas é um verdadeiro escân-
dalo político e jurídico. E aí 
está um dos pontos-chave: o 
promotor Nisman não sabia 
que os agentes de inteligên-
cia denunciados por ele não 

eram agentes de verdade. 
Muito menos que um deles 
tinha sido denunciado pelo 
próprio Stiusso.”

Na carta, Cristina Kirch-
ner argumenta que Nisman 
não teria motivos para tirar 
a própria vida. Para a presi-
denta, Nisman foi usado, e as 
pessoas que estão por trás do 
repasse de informações falsas 
a ele, o queriam morto. “A re-
percussão da denúncia, que já 
tinha perdido força por cau-
sa do atentado ocorrido na 
França, mesmo sem provas 
ou sustentação, cheia de in-
formações plantadas, acabou 
enterrada de vez com a morte 
do promotor, sob a forma apa-
rente de um suicídio, recurso 
que já foi usado em muitos 
casos famosos”, acrescentou.
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RUMO ÀS OLIMPÍADAS 2016

Luana Lira busca vaga
Atleta está na UNB com 
atletas da seleção em 
preparação para 2016

Página 23

Real Madri é o clube 
mais rico do planeta e 
vale R$ 1,66 bilhão

A paraibana Luana Lira 
está praticamente na equi-
pe brasileira de saltos or-
namentais que defenderá o 
país nos Jogos Olímpicos de 
2016, no Rio de Janeiro. Sua 
presença depende, a partir 
de agora, exclusivamente 
dela. A atleta, do Grêmio 
Cief da Vila Olímpica Ronal-
do Marinho (antigo Dede), 
no Bairro dos Estados, em 
João Pessoa, se encontra 
na Universidade de Brasília 
(UNB), em companhia de 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

outras atletas, participando 
do 2º Training Camp, com 
o objetivo de preparar os 
atletas para as Olimpíadas 
Rio 2016.

Desde o último sábado 
que a paraibana, juntamen-
te com os principais atletas 
e técnicos de Saltos Orna-
mentais do Brasil estão re-
unidos no Centro de Exce-
lência da Universidade de 
Brasília (UNB).

Entre os destaques pre-
sentes no Training Camp 
estão o brasiliense Hugo 
Parisi, brasileiro melhor 
colocado no atual ranking 
mundial da modalidade e a 
carioca Juliana Veloso, pri-
meira saltadora brasileira a 
ser medalhista em Jogos Pan
-Americanos. 

A saltadora Luana Lira está praticamente com vaga garantida

O treinamento também 
conta com a presença de al-
guns destaques das catego-
rias infantil e juvenil, visan-

do integrá-los, desde cedo, 
com os melhores atletas 
do país. A interação é uma 
excelente oportunidade de 

desenvolvimento dos atletas 
buscando formar uma equi-
pe não apenas para 2016, 
mas para as competições 
posteriores.  

Além de Luana Lira, ou-
tros atletas participantes de 
destaque são: Andressa Men-
des, Jackson Rondinelli, as 
gêmeas Natali e Nicoli Cruz, 
Rui Marinho, Tammy Galera 
Takagi, Ingrid Oliveira, Ga-
briela Jade, Milena Canto Sae, 
Luis Felipe Outerelo, Ian Ma-
tos, Isaac Souza Filho e Gio-
vanna Pedroso. 

O Centro de Excelência 
em Saltos Ornamentais é um 
projeto do Ministério do Es-
porte e da UNB em parceria 
com a Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos 
(CBDA) e custeado também 

pelos Correios. O Centro con-
ta com uma das melhores 
estruturas físicas da América 
do Sul para o aperfeiçoamen-
to técnico e a prática da mo-
dalidade, o que o torna num 
ambiente perfeito para os 
atletas que brigam por uma 
posição de destaque na dis-
puta para os Jogos Olímpicos 
Rio 2016. 

O treino se encerra no 
próximo domingo e, duran-
te toda a semana, os atletas 
fazem uma série de exames 
físicos, testes psicológicos, 
preparação física e treina-
mentos estratégicos que 
contam com a participação 
dos profissionais do Centro 
de Excelência. Os saltadores 
têm ainda treinos livres com 
seus treinadores.

A briga envolvendo torcedores do Botafogo e do Sport-PE no ano passado custou muito caro ao time paraibano no Nordestão 2015

Treze encerra os 
amistosos e 
volta as atenções 
para o Estadual

Diá promete 
mudanças na 
Raposa contra o 
Santa Cruz-PE

 Após vencer o CSE-AL, 
por 1 a 0, na última quarta-
feira, no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande, o 
Treze vai aproveitar o período 
para deixar o time pronto para 
a estreia no Estadual. A equipe 
terá pela frente o Santa Cruz 
de Santa Rira, no dia 1º de fe-
vereiro, às 16h, no PV. 

A série de amistosos do 
Galo da Borborema encerrou, 
com três vitórias (Força e Luz 
e CSE, ambos por 1 a 0 e a sele-
ção da Alpargatas, 10 a 0), um 
empate e uma derrota para o 
Globo-RN (2 a 0 e 1 a 1), res-
pectivamente. O foco é inten-
sificar os treinos e corrigir os 
erros que ocorreram nos jo-
gos durante a pré-temporada. 

Para o treinador Ever-
ton Goiano, o momento é 
dar ritmo aos jogadores que 
chegaram há pouco tempo e 
conseguir um entrosamento 
do grupo para o Campeonato 
Paraibano. “Iremos aprovei-
tar o tempo para deixar o gru-
po nivelado, com todos con-
centrados para o desafio que 
teremos no próximo mês. A 
série de amistosos foi positi-
va, onde podemos observar o 
que tem para corrigir”, frisou. 

Sobre a estreia do ata-
cante Conrado, autor do gol 
na vitória contra o CSE, o téc-
nico frisou que ainda falta rit-
mo ao atleta, mas que no de-
correr dos treinos a situação 
vai melhorar.

Pelo que vem treinando 
durante a semana, o Campinen-
se poderá escalar de primeira 
o volante Paulinho e o atacan-
te Sandrinho, diante do Santa 
Cruz-PE, no domingo (25), às 
16h, no Estádio do Arruda, em 
mais um amistoso de prepara-
ção para a estreia no Estadual 
2015. No coletivo final de hoje, 
no Renatão, as mais recentes 
contratações podem conquis-
tar as vagas e começar o duelo 
contra a Cobra Coral. A Raposa 
terá pela frente o Centro Spor-
tivo Paraibano (CSP), no dia 
1º de fevereiro, no Amigão, às 
16h. Além da dupla, estarão à 
disposição da comissão técni-
ca, Diego Lima (goleiro), Luiz 
Azevedo (volante) e Leyrielton 
(lateral esquerdo), as últimas 
aquisições raposeiras. 

Apesar de manter a base 
nos últimos jogos, o treinador 
Francisco Diá garantem que o 
time poderá sofrer alterações. 
“Vou aguardar os últimos trei-
nos para decidir pela escalação 
dos novos contratados. Prefiro 
não mexer no que vem dando 
certo, afinal, estamos na reta fi-
nal de preparação para o início 
do Estadual”, avaliou. 

Caso queira manter o 
time que participou do últi-
mo coletivo, a formação será 
a seguinte: Marcão, Edy, Jairo, 
Joécio e Jerfferson Recife; Ne-
gretti, Leandro Santos, Pauli-
nho e Sandrinho; Reginaldo 
Junior e Felipe Alves.

A partida entre Botafo-
go-PB e River-PI, antecipado 
para o dia 3 de fevereiro, às 
22h45, na estreia das equi-
pes na Copa do Nordeste 
2015, será de portões fecha-
dos ao público no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. 
A decisão da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) 

em antecipar o jogo, que es-
tava marcado para o dia 5 do 
mês que vem, foi em decor-
rência do cumprimento da 
pena imposta pela 3ª Comis-
são Disciplinar do Supremo 
Tribunal de Justiça Desporti-
va (STJD) ao time paraibano. 

O problema ocorreu 
devido a confusão que teve 
durante o empate contra o 
Sport do Recife-PE (1 a 1), no 
Almeidão, pelo Nordestão, 

no dia 19 de janeiro de 2014, 
na estreia das duas equipes 
na competição.

Com a decisão, a dire-
toria botafoguense solicitou 
à Federação Paraibana de 
Futebol (FPF) para mudar a 
data da estreia da equipe no 
Estadual, já que está previs-
to para o dia 1º de fevereiro, 
contra o Miramar de Cabade-
lo, às 16h, no Almeidão. As 
duas equipes fazem parte do 

Grupo D, ao lado do Ceará e 
Fortaleza. 

Esta não será a única 
punição imposta ao Botafogo 
pelo STJD. Na Série C deste 
ano, a equipe terá também 
que cumprir a suspensão de 
um mando de campo, isto 
porque, em partida realiza-
da no ano passado diante do 
CSA-AL houve tumulto gene-
ralisado entre os torcedores 
de ambos os clubes.

Belo estreia com portões fechados
COPA DO NORDESTE

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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A paraibana e outras atletas da Seleção Brasileira 
treinam até domingo na Universidade de Brasília (UNB)
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Fisicultor diz que jogadores 
do Belo estão bem preparados

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2015

Para Alexandre Duarte, 
adiamento do Paraibano 
acabou sendo benéfico 

Se para a diretoria do 
Botafogo o adiamento da 
participação do Belo no Cam-
peonato Paraibano trouxe 
prejuízo financeiro, para os 
responsáveis pela prepara-
ção física e técnica do elenco, 
ele foi muito bem recebido.  É 
que o time acabou tendo mais 
tempo para trabalhar e se en-
trosar melhor, já que o time 
foi totalmente reformado 
este ano, perdendo a base em 
relação aos anos anteriores.

Para o preparador físico 
do Botafogo, Alexandre Du-
arte, o planejamento na pre-
paração física dos jogadores 
teve de ser totalmente modi-
ficado, porque a princípio, o 
Belo iria estrear no Campeo-
nato Paraibano  no dia 10 de 
janeiro, agora só poderá jogar 
pelo Campeonato Estadual a 
partir de 1 de fevereiro. 

“Foi muito bom estas 3 
semanas a mais para deixar o 
elenco mais ou menos homo-
gênio, porque tivemos alguns 
atletas com problemas mus-
culares, e tivemos que dar um 
tratamento especial a alguns 
deles. Este foi o caso dos ata-
cantes Rafael Oliveira e Jona-
tas Belusso, ambos tiveram 
problemas musculares e só 
agora estão liberados para 
participar dos amistosos “, 
disse Alexandre.

Para  ele, o Botafogo está 
pronto para estrear no Cam-
peonato Paraibano e na Copa 
Nordeste, no que diz respeito 
a parte física. “O adiamen-
to da estreia do Botafogo foi 
muito bom, porque pudemos 
fazer um novo planejamento 
com uma carga mais amena 
de trabalho”, afirmou o fisi-
cultor. Ele acha que o técnico 

Como parte das festi-
vidades de comemoração 
aos 78 anos de fundação da 
emissora oficial do Estado, 
a diretoria da Rádio Tabaja-
ra, estará inaugurando, no 
próximo domingo, às 15h, a 
nova cabine de transmissão 
esportiva. O espaço, desti-
nado exclusivamente para a 
equipe de esportes realizar 
as transmissões ao vivo dos 
jogos no estádio, é um dos 
mais modernos do país e foi 
projetado por uma equipe 
profissional de arquitetos e 
engenheiros da capital.

A nova cabine terá o 
nome do comentarista Ivan 
Bezerra de Albuquerque, 
atualmente com 82 anos 
de idade e que integra os 
quadros da emissora des-
de 1952. “Uma homenagem 
justa a alguém que há muito 
tempo trabalha na equipe de 
esportes da emissora e com 
mais de 80 anos continua 
sendo o principal comenta-
rista esportivo da Paraíba”, 
disse a superintendente da 
Rádio Tabajara, Marida Edu-
arda Santos.

Na oportunidade tam-

Nos 78 anos, uma nova 
cabine no Almeidão

TABAJARA

bém será lançada a nova 
programação esportiva, 
tendo como destaque uma 
resenha com uma hora de 
duração na AM juntamen-
te com a FM tendo início às 
18h. “Depois de vários anos, 
a resenha esportiva voltará 
a ser veiculada no seu horá-
rio tradicional e com a gran-
de novidade é que estará 
também na FM assim como 
as jornadas esportivas. A 
Tabajara está se adequando 
à modernidade, pois tanto 
as transmissões dos jogos 
como também alguns pro-
gramas estarão na FM”, des-
tacou a superintendente.

Jiu-jitsu reúne 150 atletas no Ronaldão 
COPA DAS CIDADES

Marcelo Vilar foi ainda mais 
beneficiado do que ele com o 
adiamento, porque teve bem 
mais tempo para entrosar os 
jogadores e escolher a me-
lhor escalação da equipe, já 
que muitos dos atletas nunca 
tinham jogado juntos antes 
de acertar com o bicampeão 
paraibano.

Sobre o fato do Ceará e 
Fortaleza já estarem dispu-
tando o Campeonato Cea-
rense de Futebol, Alexandre 
Duarte admite que o Botafo-
go vai levar alguma desvan-
tagem sobre as duas equipes 
na Copa do Nordeste. “Não 
dá para esconder que as duas 
equipes levam uma certa van-
tagem sobre o Belo, porque 
enquanto os atletas do clube 
paraibano estão jogando em 
ritmo de amistoso, os atletas 
do Ceará e Fortaleza estão 
enfrentando os adversários  
valendo três pontos e devem 
imprimir um ritmo bem mais 
forte do que o Belo.”, enfati-
zou o fisicultou.

Amanhã, o Botafogo vol-
ta a fazer amistoso contra o 
Alecrim e os jogadores Rafa-
el Oliveira e Jonatas Belusso 
deve participar da partida 
porque já estão recuperados 
e precisam de ritmo de jogo, 
ficando a cargo do técnico 
Marcelo Vilar a escalação. É 
provável que um outro amis-
toso seja confirmado antes da 
estreia no Paraibano, como 
ocaorreu no início da sema-
na na Maravilha do Contorno 
contra a Cabense, oportuni-
dade em que Vilar observou 
os atletas que não vêm tendo 
chance na equipe principal.

  Ontem, o presidente do 
clube, Guilherme Carvalho, 
ficou surpreso com a ante-
cipação do jogo do Botafogo 
contra o River pela Copa do 
Nordeste e pediu para que a 
FPF remarque o jogo com o 
Miramar programado para o 
dia primeiro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Cerca de 150 atletas da Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Pernambuco 
já confirmaram presença na Copa 
das Cidades de Jiu-Jitsu, Edição 
Nogi, que será realizada no próximo 
domingo, no Ginásio O Ronaldão, 
em João Pessoa, a partir das 9h. A 
competição irá pagar uma premia-
ção de R$ 4 mil, aos vencedores, em 
todas as categorias disputadas, fai-
xa branca, azul, roxa, marron e pre-
ta, no masculino e feminino.

Segundo o organizador da 
competição, Jan Pereira, o evento 
será o maior já realizado na Paraíba, 
de Nogi, ou seja o jiu-jitsu sem qui-
mono. Os atletas competirão ape-
nas de short e camiseta, o que difi-
culta muito a aplicação dos golpes.  
"O evento está atraindo a atenção 
de muitos atletas da Paraíba e de 
Estados vizinhos, porque pagará 
uma boa premiação, até para os fai-
xas brancas, que estão começando 
na arte do jiu-jitsu", disse Jan.

Entre os favoritos para conquis-
tar os títulos estão Anderson Tuitão, 
da Academia kioto de Natal. Ele é 
o segundo colocado do Rio Grande 
do Norte em MMA e já foi cinco ve-
zes campeão brasileiro do jiu-jitsu 
com quimono. Entre os paraibanos, 
os destaques são os irmãos Endris e 
Egdras, da Academia Cheque-Mate 

Alexandre Duarte orienta o goleiro Genivaldo em treinamento na Maravilha do Contorno durante a pré-temporada do time tricolor

Superintendente Maria Eduarda 

e Anderson Wesley, campeão brasi-
leiro, sul-americano e mundial no 
Jiu-jitsu tradicional.

No feminino, a grande favo-
rita é a paraibana Janine Galvão, 
que acabou de conquistar o título 
mundial de jiu-jitsu, em competição 
realizada em Long Beach, na Cali-
fórnia, Estados Unidos. "Foi muito 
difícil convencê-la a participar des-
ta competição, porque ela não vem 
treinando sem pano. Mas é uma 

fera e não poderia estar fora de 
um evento como este. Mesmo sem 
muito treinamento no Nogi, ela 
tem condições de ser a campeã do 
evento. Por si só, a participação dela 
já será uma grande atração para a 
competição.

Em virtude do sucesso no nú-
mero de inscrições para a copa, Jan 
Pereira já decidiu que fará uma se-
gunda edição do evento, no segun-
do semestre. 

Ao contrário do 
tradicional, a 
competição será 
sem quimono

FOTOS: Divulgação



Ceni quer vitória agora aos 42 anos
são paulo x vasco

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2015

Goleiro tricolor é uma 
das atrações no jogo
de hoje em Manaus

O São Paulo faz a sua 
estreia hoje, às 22h, no Tor-
neio de Manaus, na Arena da 
Amazônia, e diante do Vasco 
que perdeu na estreia para 
o Flamengo por 1 a 0, gol de 
Everton. No próximo domin-
go, o Tricolor terá o Flamen-
go pela frente. Será campeão 
o time com mais pontos ao 
final do triangular - em caso 
de empate, uma disputa de 
pênaltis garante ao ganhador 
dois pontos e um ao perde-
dor.

No jogo de hoje, o golei-
ro Rogério Ceni espera obter 
a sua primeira vitória após 
completar 42 anos, ontem. 
Ele tem quase 25 deles de-
dicados ao Tricolor - iniciou 
nas categorias de base em 
setembro de 1990 e virou 
profissional em 1993. Ou 
seja, mais da metade da vida 
dentro do Morumbi. 

Diferentemente dos ou-
tros anos, o aniversário do 
ídolo são-paulino tem tam-
bém um gosto de despedida. 
Porque segundo o próprio 
Ceni essa será sua última 
temporada como profissio-
nal. A meta inicial era pen-
durar as chuteiras em 2014, 
mas ele decidiu em consenso 
com o Tricolor renovar con-
trato até 5 de agosto, data 
prorrogável em caso de título 
da Taça Libertadores e con-
sequente disputa do Mundial 
de Clubes.

Nesse início de tempo-
rada, o técnico Muricy Ra-
malho adiantou a intenção 
de poupar Rogério de alguns 
jogos no Paulistão. A ideia 
é começar a dar ritmo para 
Denis, goleiro reserva, e ao 
mesmo tempo ter Ceni 100% 
na Libertadores.

O Boca Juniors fez de 
tudo para tirar Álvaro Perei-
ra do São Paulo. Negociou 
com o Internazionale de Mi-
lão, dono dos direitos, e che-
gou ao acerto salarial com o 
atleta, casado com uma ar-
gentina e que já havia con-
cordado com a transferência. 
Mas, mesmo sabendo que só 
tem o atleta até o dia 30 de 
junho, o Tricolor não quer 
liberar o lateral. E as razões 
vão muito além do campo. 
A diretoria está descontente 
com o comportamento dele 
depois que um pedido de au-
mento salarial foi negado.   

valdivia viaja para 
se tratar no chile

Dia após divulgar uma mensagem 
dizendo que sentia falta dos serviços do 
fisioterapeuta cubano José Amador, o 
meia Valdivia viajou ontem ao Chile para 
dar sequência ao tratamento de sua lesão 
na coxa esquerda com a supervisão do 
profissional. Ele trabalhará lá até terça-feira 
próxima, autorizado pelo Palmeiras. Sem 
prazo estipulado para jogar, o meia pediu 
a liberação para acelerar a recuperação. 
De setembro a dezembro do ano passado, 
Amador acompanhou o jogador de perto no 
Palmeiras, custeado por ele.

Curtas

seleção Feminina
será permanente

A CBF contratará 27 jogadoras de 
futebol para sua seleção permanente de 
futebol. Segundo informações da Folha de 
São Paulo, a entidade vai funcionar como 
um clube, pagando os salários e dando 
infraestrutura para treinos. A medida foi 
tomada visando a Copa do Mundo, que será 
disputada em junho deste ano, no Canadá. 
Porém, o plano da Confederação Brasileira de 
Futebol desfalcou alguns clubes brasileiros 
que se preparavam para a temporada, como 
a Ferroviária-SP, atual campeã brasileiro. O 
time paulista perdeu sete jogadores. 

Trapalhadas no
clássico carioca

O primeiro clássico carioca de 
2015, disputado em terras manauaras, 
não foi um primor técnico. Não faltou 
emoção, todavia, e lances curiosos. 
A execução do hino dos clubes antes 
da partida em vez do Nacional deu 
um charme especial. Trapalhadas de 
ambos os lados chamaram atenção 
- o Vasco, derrotado por 1 a 0 pelo 
Flamengo, errou mais -, e a boa fase 
que Paulo Victor vive desde o ano 
passado foi atestada novamente. O gol 
foi marcado por Everton.

cBF vai lançar a
copa verde 2015

O lançamento da Copa Verde 2015 
será na próxima terça-feira, 27, no auditório 
da sede da CBF. A competição começa dia 8 de 
fevereiro com sete jogos - o oitavo será dia 9. 
A Copa Verde terá representantes do Pará, 
Mato Grosso, Distrito Federal, Amazonas, 
Acre, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, 
Tocantins, Amapá, Rondônia e Roraima. 
A competição é mata-mata desde a sua 
primeira fase, com oito jogos de ida e de 
volta. Desses, avançam oito times para as 
quartas de final; depois, quatro para as 
semifinais e dois para a decisão. A primeira 
rodada: Independência-PA x Brasília-
DF; Tocantinópolis-TO x Luverdense-MT; 
Vilhena-RO x Nacional-AM; Cene-MS x Cuiabá-
MT; Estrela-ES x Luziânia-DF; São Raimundo-
RR x Princesa-AM; e Remo-PA x Rio Branco-AC   
e Santos-AP x Paysandu-PA.

Valdivia tem uma lesão na coxa

Maior campeão da Liga dos Campeões, com dez 
conquistas, casa do atual Bola de Ouro da Fifa e pela 
décima vez consecutiva o clube mais rico do mundo. De 
acordo com a lista divulgada pela "Delloite", o Real Ma-
drid continua com a hegemonia no quesito financeiro, 
estimado num valor de € 549.5 milhões (aproximada-
mente R$ 1.66 bilhão). Quem segue na cola da equipe 
madrilenha é o Manchester United. Os "Red Devils" 
subiram duas posições com relação ao ranking divulga-
do no ano passado e foram avaliados em € 518 milhões 
(cerca de R$ 1.564 bilhão). Fechando o Top 5 - com as 
mesmas equipes da lista passada - aparecem Bayern de 
Munique, Barcelona e Paris Saint-Germain. O clube ca-
talão, de Neymar e Messi, aparecia em segundo e caiu 
para a quarta colocação.

Três equipes conquistaram um espaço entre as 20 
após não aparecer no último ranking. Napoli (16º), 
Newcastle (19°) e Everton (20°) figuram entre os mais 
ricos, com destaque para a equipe italiana, que aparece 
uma posição a frente do Inter de Milão. Nenhum time 
brasileiro aparece na relação.

Real Madrid continua no topo e hoje vale R$ 1,66 bilhão
CLUBES MAIS RICOS

Pelo décimo ano consecutivo, o clube espanhol aparece em primeiro lugar entre os mais ricos

Edu Dracena se desvinculou do Santos e assinou com o Corinthians

Ceni completou 42 anos ontem e projeta a sua aposentadoria para o mês de agosto, podendo prolongar se chegar ao Mundial de Clubes

Edu Dracena é a mais nova contratação
O Corinthians confirmou 

ontem a contratação do za-
gueiro Edu Dracena, ex-San-
tos, de 33 anos. O jogador se 
desvinculou do antigo clube 
e assinou contrato por duas 
temporadas com o clube do 
Parque São Jorge. 

A contratação do zaguei-
ro foi um pedido do técnico 
Tite. O clube perdeu Ander-
son Martins, que precisou vol-
tar de empréstimo para seu 
clube no Catar, e tinha poucas 
opções experientes para for-
mar a defesa com Gil. Felipe, 
titular nos últimos jogos de 
2014 e nos amistosos contra 
Colônia e Bayer Leverkusen, 
nos Estados Unidos, não des-
perta confiança da comissão 
técnica. 

Dracena já se apresenta 
ao elenco corintiano ontem, 
em treino na arena de Ita-
quera, e depois concedeu sua 
primeira entrevista coletiva 
como jogador do clube.

Romero
Depois de terminar 2014 

no banco de reservas, Ángel 
Romero começa 2015 ainda 

CORINTHIANS

mais em baixa no Corinthians. 
Com quase três semanas de 
treinos e jogos, o técnico Tite 
não parece muito disposto a 
dar uma oportunidade ao ata-
cante. Hoje, ele é a última op-
ção do treinador para o setor 
ofensivo. 

Tite começou os treinos 

coletivos nos Estados Uni-
dos tentando encontrar um 
parceiro ideal para Guerrero. 
Colocou Luciano e não gostou. 
Depois, Mendoza. Também 
não gostou. Com isso, recor-
reu a Emerson, velho conheci-
do e homem de confiança do 
técnico na passagem anterior. 

Romero nem sequer foi 
testado como opção e passou 
boa parte do tempo fazendo 
treinos específicos separado 
do grupo. Nos jogos, tam-
bém ficou fora. Ele sentou no 
banco de reservas diante de 
Colônia (derrota por 1 a 0) 
e Bayer Leverkusen (vitória 
por 2 a 1). E só.

Na volta ao Brasil, Ro-
mero permaneceu como a 
última opção. Na terça, Tite 
fez um trabalho em campo 
reduzido com titulares e re-
servas. Mendoza e Luciano 
ficaram no time de baixo, 
enquanto Romero treinou 
finalizações em outro gra-
mado. Só mais tarde foi cha-
mado para entrar na vaga de 
um dos dois.

Na análise da comis-
são técnica, o paraguaio está 
abaixo física e tecnicamente 
na comparação com os ou-
tros atacantes e vai preci-
sar de uma grande evolução 
nas próximas semanas para 
ter uma chance. Até mesmo 
Mendoza, contratado recen-
temente do futebol indiano, 
leva vantagem sobre ele.  

FoTos: Reprodução
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Responsavel.: MAYARA MEDEIROS DE FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 013483257/0001-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$312,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004227
Responsavel.: NUTRICARE COMERCIO DE PROD. 
NUTRICI
CPF/CNPJ: 005350766/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.311,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004483
Responsavel.: PROJETO 21 COM.MAT.DE CONST.E 
ACES.
CPF/CNPJ: 011583794/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$480,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003743
Responsavel.: ROMERO CAVALCANTI 46725881491
CPF/CNPJ: 012203724/0001-11
Titulo: DUP VEN MER INDR$108,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004050
Responsavel.: RTR COMERCIO DE CONFECCOES 
LTDA
CPF/CNPJ: 002793026/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$496,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002127
Responsavel.: ROMINA MAIA WANDERLEY
CPF/CNPJ: 219380324-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003440
Responsavel.: REAL ENERGY LTDA
CPF/CNPJ: 041116138/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$11.301,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002083
Responsavel.: SULAMYTTA PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 017373709/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$218,68
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003759
Responsavel.: SERTTEL LTDA
CPF/CNPJ: 024144040/0011-47
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.080,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003577
Responsavel.: WAGNER V. SARAIVA
CPF/CNPJ: 020378444-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.620,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004665
Responsavel.: VICTOR HUGO MELO CAVALCANTI ME
CPF/CNPJ: 014216838/0003-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.257,18
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003616
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 011127137/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$796,45
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004561
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 011127137/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$563,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004443

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,23/01/2015
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.: ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 160266908-24
Titulo: DUP VEN MER INDR$282,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004076
Responsavel.: ADILSON FERNANDES DE LIMA 
FILHO - M
CPF/CNPJ: 018003659/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$873,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004123
Responsavel.: CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 010814003/0001-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$804,76
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003382
Responsavel.: CRISTIANE BARACUHY DE MELLO
CPF/CNPJ: 981368284-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$15.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004388
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS E
CPF/CNPJ: 015452757/0001-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$470,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004556
Responsavel.: ELIZANDRO CORREIA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 050278434-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$179,21
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002674
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 
DANTAS
CPF/CNPJ: 012639934/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$545,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004441
Responsavel.: JOSE HENRIQUE ROCHA DE LUNA
CPF/CNPJ: 058889684-55
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 40,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004905
Responsavel.: JANAINA AGOSTINHO DE MELO 
012244814
CPF/CNPJ: 017070634/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$398,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004421
Responsavel.: JUSSARA DE LOURDES RODRIGUES 
RAMALH
CPF/CNPJ: 016817965/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$827,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004264
Responsavel.: JUSSARA DE LOURDES RODRIGUES 
RAMALH
CPF/CNPJ: 016817965/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$957,42
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004252
Responsavel.: JUSSARA DE LOURDES RODRIGUES 
RAMALH
CPF/CNPJ: 016817965/0001-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$827,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004265
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS HILARIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 645472564-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$237,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004401

Titulo: DUP VEN MER INDR$941,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003985
Responsavel.: FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 010601796/0001-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.628,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001120
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA EPP
CPF/CNPJ: 010942456/0001-24
Titulo: DUP VEN MER INDR$432,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003067
Responsavel.: JOSE ALDAIR GONCALVES
CPF/CNPJ: 265957678-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$155,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 000700
Responsavel.: JOSE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 031840074-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$600,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004960
Responsavel.: KLAUS PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 012549875/0001-26
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$721,50
Apresentante: ANATEL AG NAC DE TELECOMUNI-
CACOES
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002577
Responsavel.: LUIS CARLOS DA SILVA 013689864
CPF/CNPJ: 014073972/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$416,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003954
Responsavel.: LUNDA COM.IMPORT. EXPORT. DE 
EQUIP.
CPF/CNPJ: 017951640/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.443,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004150
Responsavel.: MADAME GLAMOUR COMERCIO DE 
CONFECAO
CPF/CNPJ: 018491767/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$579,20
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002448
Responsavel.: MADAME GLAMOUR COMERCIO DE 
CONFECAO
CPF/CNPJ: 018491767/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$569,05
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003159
Responsavel.: NAGIA NUNES PEREIRA
CPF/CNPJ: 020992139/0001-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$193,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004015
Responsavel.: PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT
CPF/CNPJ: 005922320/0001-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003888
Responsavel.: RAPHAEL BELMONT CARVALHO XAVIE
CPF/CNPJ: 096213734-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002210
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES 
MELO
CPF/CNPJ: 013076084/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$395,63
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003149
Responsavel.: VALDEMIR DA S. PROCOPIO
CPF/CNPJ: 082689214-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.289,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004828
Responsavel.: TERRAMAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007199187/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$7.163,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004675
Responsavel.: VALDEMIR DA S. PROCOPIO
CPF/CNPJ: 082689214-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$904,85
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004815
Responsavel.: WAVE SERVICE
CPF/CNPJ: 014988010/0001-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$226,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2014 - 071461

Em razao de que os supracitados devedores 
nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar 
a devida intimacao, em obediencia ao Art.15 da 
Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo as pessoas 
fisicas e juridicas acima citadas a virem pagar, ou 
darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. Oficio 
de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,23/01/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADRIANA DE JESUS HENRIQUE SILVA
CPF/CNPJ: 069122854-06
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$128,65
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002629
Responsavel.: ALICERCE CONSTRUCOES E IN-
CORP LTDA
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.145,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003827
Responsavel.: ANGELICA ESTEVAM PEREIRA - ME
CPF/CNPJ: 010686454/0001-11
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.203,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003307
Responsavel.: CARLITO ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014398496/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 64,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003779
Responsavel.: CHARLES NEUQUIMAR RODRIGUES 
BEZERRA
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$689,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002818
Responsavel.: CHARLES NEUQUIMAR RODRIGUES 
BEZERRA
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.170,80
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002889
Responsavel.: CHARLES NEUQ RODR BEZERRA ME
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$689,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002955
Responsavel.: CHARLES NEUQ RODR BEZERRA ME
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$719,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002958
Responsavel.: CHARLES NEUQ RODR BEZERRA ME
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$839,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002963
Responsavel.: CHARLES NEUQ RODR BEZERRA ME
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$839,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002964
Responsavel.: CHARLES NEUQ RODR BEZERRA ME
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$839,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002965
Responsavel.: CHARLES NEUQ RODR BEZERRA ME
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$972,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002971
Responsavel.: CHARLES NEUQ RODR BEZERRA ME
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.170,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002977
Responsavel.: CHARLES NEUQUIMAR RODRIGUES 
BEZERRA
CPF/CNPJ: 008433557/0002-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.055,53
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003016
Responsavel.: DEGRAU CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 000530385/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003514
Responsavel.: EMIL MELQUIADES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 014728454/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 79,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004047
Responsavel.: FELIPE FERREIRA FRADE
CPF/CNPJ: 107388954-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$179,86
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 001517
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS F.DA S. ME
CPF/CNPJ: 013693816/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$941,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003983
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS F.DA S. ME
CPF/CNPJ: 013693816/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$941,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003984
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS F.DA S. ME
CPF/CNPJ: 013693816/0001-90

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

TUBOS TABAJARA S/A- TUBASA
CNPJ 12.683.587/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
São convocados os Senhores acionistas a se reunirem em Assem¬bléia Geral Ordinária e ex-

traordinária, no dia 30 de Janeiro de 2015, às 10 horas. Na sede social da empresa, à RuaCapitão 
José Rodrigues do O, 1151, ST 35 BL 36 LT 1334, Distrito Industrial de João Pessoa-Paraíba.A fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAOR-
DINÁRIA - a) Distituição do Conselho de Administração.b) Eleger os membros da diretoria, com 
mandatos no triênio.c)Ofeta de ações, e direito de preferência, por acionistas.d) Alteração do estatuto 
social.e) Tratar de outras matérias de interesses.Continuam à disposição dos Srs. Acionistas os 
documentos a que se refere apauta acima da ordem do dia.

João Pessoa, 15 de Janeiro de 2015
Carlos Alberto Alves da Silva

Presidente do conselho de administração

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 20
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): VALE-
RIO BARBOSA CALADO, matrícula n. 98.336-5, 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 0031894-7/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 22
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): JORGE 
LIMA DOS SANTOS, matrícula n. 109.565-0, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0024465-3/2013.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 23
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): LENIL-
TON TAVARES SOUSA, matrícula n. 69.771-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0006569-8/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 24
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): SALVIA-
NO CABRAL DA SILVA, matrícula n. 89.019-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar 
DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0027786-3/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 25
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): SAULO 
ROLIM SOARES, matrícula n. 94.295-2, 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 0027957-3/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 26
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): EUGENIA 
SOBRINHO LEITE FLORÊNCIO, matrícula n. 98.583-0, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer 
a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jagua-
ribe, 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 0031887-0/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 27
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar n. 58/2003, Re-

gime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
TEREZINHA LOPES R. DE ALBUQUERQUE, matrícula n. 96.532-4, 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 0029453-5/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 21
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da LeiComplementar n. 58/2003, Re-

gime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
HEMILTON BARBOSA DE ANDRADE SOUSA, matrícula n. 98.536-8, para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0031884-6/2014.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

25A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

PARA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, COM 
RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ria-
chão e: CT Nº 00003/2015 - 12.01.15 - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - R$ 18.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

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

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA MU-
NICIPAL DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Planejamento. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 12/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSUL-

TORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTOS 
DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORI-
ZAÇÃO: Secretaria de Administração e Planejamento. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS 
S/S LTDA. - R$ 61.100,00.

Riachão - PB, 12 de Janeiro de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015
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 IN00002/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
PARA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, COM 
RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - R$ 18.000,00.

Riachão - PB, 12 de Janeiro de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

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

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO CT Nº 00037/2014-CPL
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de Patrulha Mecanizada composta por 02 Tratores sobre 

Rodas novo, zero h/km, movido a diesel. 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2014
DOTAÇÃO: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTOS E RECURSOS 

PRÓPRIOS.
OBJETO DO ADITIVO: AditarR$ 10.100,00(dez mil e cem reais). Valor inferior a 10% (dez por 

cento) do valor total do contrato, destinado a compra de equipamentos mecânicos para o Município, 
fundamento pelo Art. 65, § 1º, da Lei 8666.

PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E 
VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA

Data de Assinatura: 21 de janeiro de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Consultório Odontológico completo, contendo: Cadeira Odontológica, 

Equipo Odontológico, Refletor Odontológico, Refletor Odontológico, Unidade Odontológico, Mocho 
Odontológico a Gás para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Francisco Ferreira 
Santiago, localizada na Sede do Município de Poço Dantas.

 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00005/2015 - 20.01.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 11.900,00

EDITAL DE AVISO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015

SINDIMÓVEIS/PB
AVISO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

O Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado da Paraíba comunica aos Corretores de Imóveis 
pertencentes à base territorial desta Entidade, que deverão recolher a Contribuição Sindical do ano 
de 2015 em nome deste Sindicato, até o dia 28/02/2015, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa 
reais), com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT e art. 605. Aos profissionais já cadastrados 
a guia personalizada será enviada pelos Correios. Os não cadastrados poderão retirar a guia de 
recolhimento em nossa sede, localizada na RUA HILDA COUTINHO LUCENA, 86, MIRAMAR – JOÃO 
PESSOA/PB, CEP: 58043-110, E-MAIL: sindimoveispb1@hotmail.com, CONTATO(83): 3244-6196. 
O pagamento fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o art. 600 da CLT

João Pessoa, 20 de Janeiro de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação direta de 01 (um) de um escritório pessoa jurídica, especializado na área 

de gestão pública para realizar todos os procedimentos de ordem administrativa, que compreende 
a elaboração de editais, contratos e assessoramento na realização de licitação dos órgãos públicos 
deste município, essencial ao perfeito funcionamento da máquina administrativa, observando as 
exigências do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00001/2015 - 22.01.15 - QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-

-ME - R$ 33.600,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Contratação direta de 01 (um) de um escritório pessoa jurídica, especializado 

na área de gestão pública para realizar todos os procedimentos de ordem administrativa, que 
compreende a elaboração de editais, contratos e assessoramento na realização de licitação dos 
órgãos públicos deste município, essencial ao perfeito funcionamento da máquina administrativa, 
observando as exigências do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/01/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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: Aquisição de Consultório 
Odontológico completo, contendo: Cadeira Odontológica, Equipo Odontológico, Refletor Odonto-
lógico, Refletor Odontológico, Unidade Odontológico, Mocho Odontológico a Gás para atender as 
necessidades da Unidade Básica de Saúde Francisco Ferreira Santiago, localizada na Sede do 
Município de Poço Dantas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 11.900,00.

Poço Dantas - PB, 20 de Janeiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição de combustíveis 
(etanol, gasolina e óleo diesel) graxas e lubrificantes, fornecidos de forma parcelada, destinados 
as diversas Secretarias e para o Fundo Municipal de Saúde, conforme solicitação da Secretaria de 
Transportes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIO DE 
COMBUSTÍVEIS CACHOEIRA LTDA - R$ 548.100,00; MARIA DE FÁTIMA CARTAXO ANDRADE 
& CIA LTDA - R$ 588.245,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 15 de Janeiro de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de combustíveis (etanol, gasolina e óleo diesel) graxas e lubrificantes, 

fornecidos de forma parcelada, destinados as diversas Secretarias e para o Fundo Municipal de 
Saúde, conforme solicitação da Secretaria de Transportes.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2003 - MANUTENÇÃO DAS AITIVI-

DADES DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURIDICA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1000.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05.00 - SE-
CRETARIA DA FAZENDA 04.123.2001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FAZENDA 06.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
04.121.2003.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DES. INTEGRADO 07.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. 
SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 
02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 08.00 - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 
10.122.2002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.2022.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.2002.2033 - MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.2002.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 10.301.2002.2035 - MANUTENÇÃO 
DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.2002.2037 - MANUTENÇÃO 
DO PROG. DE SAÚDE BUCAL 10.304.2002.2039 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA 10.305.2002.2040 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDE-
MIOLOGICA 09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2008.2050 -MANUTENÇÃO DO PNATE 
12.361.2008.2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - 
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2005.2064 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 11.00 - SECRETARIA 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.122.1001.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 12.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 
26.122.1001.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 
14.00 - SECRETARIA DE POL PUBLICAS DAS MULHERES 14.422.2004.2077 - ESTRUTURA-
ÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEC. DE POL PUBLIC DAS MULHERES 15.00 - SECRETARIA 
DE COMUNICAÇÃO 04.131.2003.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO 16.00 - SECRETARIA DE CULTURA 04.122.2006.2080 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00001/2015 - 15.01.15 - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CACHOEIRA LTDA - R$ 

548.100,00
CT Nº 00002/2015 - 15.01.15 - MARIA DE FÁTIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA - R$ 

588.245,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para fornecimento parcelado de condicionador de ar, tipo split, para atender diversas 
Secretarias; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GQS ELETROS 
E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 33.200,00; W MATIAS ROLIM - R$ 202.350,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 22 de Janeiro de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de condicionador de ar, tipo 

split, para atender diversas Secretarias.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2003 - MANUTENÇÃO DAS AITIVI-

DADES DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURIDICA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1000.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05.00 - SE-
CRETARIA DA FAZENDA 04.123.2001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FAZENDA 06.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
04.121.2003.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DES. INTEGRADO 07.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. 
SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 
02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 08.00 - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 
10.122.2002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.2022.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.2002.2033 - MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.2002.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 10.301.2002.2035 - MANUTENÇÃO 
DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.2002.2037 - MANUTENÇÃO 
DO PROG. DE SAÚDE BUCAL 10.304.2002.2039 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA 10.305.2002.2040 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDE-
MIOLOGICA 09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2008.2050 -MANUTENÇÃO DO PNATE 
12.361.2008.2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - 
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2005.2064 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 11.00 - SECRETARIA 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.122.1001.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 12.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 
26.122.1001.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 
14.00 - SECRETARIA DE POL PUBLICAS DAS MULHERES 14.422.2004.2077 - ESTRUTURA-
ÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEC. DE POL PUBLIC DAS MULHERES 15.00 - SECRETARIA 
DE COMUNICAÇÃO 04.131.2003.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE COMUNICAÇÃO 16.00 - SECRETARIA DE CULTURA 04.122.2006.2080 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO E 
DE CONVENIO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00003/2015 - 22.01.15 - W MATIAS ROLIM - R$ 202.350,00
CT Nº 00004/2015 - 22.01.15 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 33.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Contratação de laboratório 
protético, para confecção de próteses dentárias em atendimento ao Programa Brasil Sorridente, 
fornecido de forma parcelada, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira dos Indios/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYANE ALMEIDA DE 
BRITO - ME - R$ 72.000,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 22 de Janeiro de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de laboratório protético, para confecção de próteses dentárias em atendi-

mento ao Programa Brasil Sorridente, fornecido de forma parcelada, destinado ao Fundo Municipal 
de Saúde de Cachoeira dos Indios/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde e Meio Ambiente 10.122.2002.2090 - Manutenção das 

aitividades da Secretaria Municipal de Saúde 110101 - Recursos Ordinários 33.90.30.30.01 - Ma-
terial de Consumo 33.90.39.01 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica Recursos Próprios 
do Município de Cachoeira dos Indios e Convenios

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00005/2015 - 22.01.15 - RAYANE ALMEIDA DE BRITO - ME - R$ 72.000,00
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Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  21 de Janeiro de 2015 e de conformidade com a 
Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. CNPJ: 

08.847.410/0002-65, no valor total de R$ 530.062,50 (quinhentos e trinta mil sessenta e dois reais e 
cinquenta centavos) pelas razões expostas no referido Laudo.

Gurinhém - PB, 22 de Janeiro de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-

SENCIAL N.º 001/2015 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: 
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. CNPJ: 08.847.410/0002-65, no valor total de R$ 
530.062,50 (quinhentos e trinta mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Gurinhém - PB, 22 de Janeiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2014
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 032/2014, que tem por objeto o QUISIÇÃO DE 
PATRULHA MECANIZADA, com recurso decorrente do Contrato de Repasse nº 1009556-44/2013 e 
MDA/PRONAT-DESENV SUST DE TERRITORIOS RURAIS, para suprir as necessidades da Prefei-
tura Municipal de Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: GMP 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
06.196.577/0001-05, do qual sagrou-se vencedora no item: 01, com o valor total de R$ 180.000,00 
(Cento e oitenta mil 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. 

Juazeirinho – PB, 10 de Dezembro de 2014.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito

Município de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal
AVISO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇO N º. 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Nunes, nº. 11 - Centro – Santa Terezinha/PB, às 08:30 horas do dia 23 de fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço e melhor técnica, para: contratação de 
serviços visando à publicidade e propaganda para atuar na divulgação e participação dos programas, 
projetos, serviços, campanhas, eventos, produção e veiculação em rádio e sites na web com abran-
gência local, dos atos oficiais do município de Santa Terezinha/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 20 de janeiro de 2015.
José Lucivanio Rodrigues da Costa

PRESIDENTE DA C.P.L

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

José Nunes, nº. 11 - Centro – Santa Terezinha/PB, às 08:30 horas do dia 09 de fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: contratação de serviços de 
contabilidade, assessoria técnico contábil, administrativa e financeira para a Prefeitura Municipal de 
Santa Terezinha/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 20 de janeiro de 2015.
José Lucivanio Rodrigues da Costa

PRESIDENTE DA C.P.L

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA N° 03/2015
OBJETO: Chamamento para credenciamento,  visando contratação temporária de profissionais de 

diversas áreas, aptos a desempenharem atividades de interesse público, com objetivo de atender as 
atividades do programa Estação Juventude no município de Patos – PB, conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 10/02/2015, às 8:30hs: 00min (Horário de Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Administrativo 

Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – 
Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3610.

Patos - PB, em 22 de janeiro de 2015.
KLEBER CABRAL BRANDÃO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

NOTIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE PATOS (PB), entidade de direito público, com sede na Rua Horácio Nóbrega, 

S/N, Centro Administrativo Aderbal Martins de Medeiros, Patos (PB), neste ato representado pela Sra. 
Secretária de Administração do Município, vem por meio desta, NOTIFICAR a Construtora Campos 
BrasilLTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.864.249/0001-07, por 
meio de seu representante legal, tendo em vista o descumprimento do contrato nº. 523/2011, Cláusula 
Segunda. A permanência de tal descumprimento poderá acarretar a rescisão do contrato, bem como 
as penalidades previstas na legislação vigente, assim como prevê o  artigo 87, da Lei nº 8.666/93.

Diante do exposto, e seguindo o que dispõe a Lei nº 8.666/93, a partir da data de recebimento da 
presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para apresentação de defesa/justificativa diretamente 
na Gerência de Licitações, situada no Centro Administrativo  Aderbal Martins de Medeiros.

Patos, 22 de janeiro de 2015.
Edjane Barbosa de Freitas Araújo

Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa 
para aquisição de medicamentos, cirúrgico hospitalar, psicotrópicos, laboratorial e odontológico. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/93. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 23 de Janeiro de 2015
SIDNEY RAMOS 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015, 
que objetiva: Contratação direta de 01 (um) de um escritório pessoa jurídica, especializado na área 
de gestão pública para realizar todos os procedimentos de ordem administrativa, que compreende a 
elaboração de editais, contratos e assessoramento na realização de licitação dos órgãos públicos deste 
município, essencial ao perfeito funcionamento da máquina administrativa, observando as exigências 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDI-
CO o seu objeto a: QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME - R$ 33.600,00.

Triunfo - PB, 22 de Janeiro de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, com recurso decorrente do Contrato de 

Repasse nº 1009556-44/2013 e MDA/PRONAT-DESENV SUST DE TERRITORIOS RURAIS, para 
suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho.. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos 
da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERA-
DA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 041/2014, Pregão Presencial nº. 032/2014 - SRP. DOTAÇÃO: 
02100.04.122.2001.1044 – 44.90.52 / 02100.04.122.2001.2095 – 44.90.52. VIGÊNCIA: Do presente 
contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandez Cordeiro e a empresa GMP 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA /Jonas Olímpio dos Santos, CNPJ 06.196.577/0001-05, com o 
valor total de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). Contrato Administrativo nº 041.001/2014/PMJ.  

Juazeirinho - PB, 12 de Dezembro de 2014.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Contratação de empresa(s) 
para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas destinadas a Festa da Luz; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENISE MOURA DO NASCI-
MENTO - R$ 48.000,00; ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - R$ 26.000,00; MEGA EVENTOS 
ESTRUTURAIS METÁLICAS LTDA - R$ 84.000,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura 
do contrato conforme o instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 22 de Janeiro de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE EDITAL
LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2015
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, designada pela 

Portaria Nº 001/2015, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Leilão 
Público no dia 11/02/2015, às 09:30 horas, no Pátio da Garagem da Prefeitura, situada à Rua Antonio 
Toscano, 46, nesta Cidade, para alienação do seguinte veículo e máquina, inservíveis à Administração 
Municipal:  Lote 01 – CAR CAMINHÃO/CARR. ABERT. Placa  DNA 2435/PB, movido a diesel, cor 
branca, ano/modelo 2004, Chassi nº 9BWBE72S54R415999, Código Renavan 823320464 e LOTE 
02 – TRATOR VALTRA 985 4X4, movido a diesel, cor amarela, COMBO 12, LÂMINA TATU e CONCHA 
ARADORA PICCIN 18,  conforme Edital de Leilão Público nº 001/2015, afixado no Quadro de Avisos 
desta Prefeitura, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro - Dona Inês/PB.

Dona Inês/PB, 22  de janeiro de 2015.
Maria Gorete da Silva
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Fundo Municipal de Sapé informa aos interessados que 

fez a seguinte retificação no edital da Pregão Presencial n.º 00002/2015 da Fundo Municipal de Sapé: 
Onde se ler “Pedro Freire de Souza Filho”, leia-se “Elaine Cunha da Silva”. 

Sapé - PB, 22 de Janeiro de 2015.
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeira Oficial

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015

A Comissão Permanente de Licitação da Fundo Municipal de Sapé informa aos interessados que 
fez a seguinte retificação no edital da Pregão Presencial n.º 00003/2015 da Fundo Municipal de Sapé: 
Onde se ler “Pedro Freire de Souza Filho”, leia-se “Elaine Cunha da Silva”. 

Sapé - PB, 22 de Janeiro de 2015.
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeira Oficial

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015

A Comissão Permanente de Licitação da Fundo Municipal de Sapé informa aos interessados que 
fez a seguinte retificação no edital da Pregão Presencial n.º 00004/2015 da Fundo Municipal de Sapé: 
Onde se ler “Pedro Freire de Souza Filho”, leia-se “Elaine Cunha da Silva”. 

Sapé - PB, 22 de Janeiro de 2015.
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeira Oficial

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

A Comissão Permanente de Licitação da Fundo Municipal de Sapé informa aos interessados que 
fez a seguinte retificação no edital da Pregão Presencial n.º 00005/2015 da Fundo Municipal de Sapé: 
Onde se ler “Pedro Freire de Souza Filho”, leia-se “Elaine Cunha da Silva”. 

Sapé - PB, 22 de Janeiro de 2015.
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob  N° 2.06.002/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR O ARCO DO PROGRAMA PRO-
JOVEM URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 21 de janeiro de 2015.
LUANNA ALEXANDRE MAIA

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015 SRP
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 004/2015 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. Data de Abertura: 04/02/2015 às 
09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José 
das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, 
no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 Hrs.

Coxixola - PB, 22 de janeiro de 2015.
José Wilas Pereira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.03.001/2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 

GRANDE, Ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.03.001/2015, cujo Objeto é a PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ sob Nº 34.028.316/0019-32, com fundamento no Artigo 25, Caput, 
da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme Análise da Comissão Permanente de 
Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica, no valor de R$600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS).

Campina Grande, 19 de janeiro de 2015.
PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2014
OBJETO: Construção do Prédio de Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado neste município.
LICITANTES HABILITADOS:
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- EULAJOSE LORDAO ROCHA.
- MAGNATA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP.
- NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - EPP.
- POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
LICITANTE INABILITADO:
- ADCRUZ CONSTRUTORES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04/01/2015, 
às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 18 de Dezembro de 2014

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA
Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos, 
material permanente e utensílios para a Cozinha Comunitária deste Município. Contrato de Repasse 
nº 0304658-71. SICONV:715025.MDS/COZINHA COMUNITÁRIA. 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 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 22 de Janeiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
de expediente diversos, destinado a prefeitura de Marcação. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 23 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 15:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa es-
pecializada pra confecção de blusas e bonés e outros diversos destinados a esta prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 23 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Aditivo para Óleo Diesel - S10. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00018/2014. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Muni-
cípio de Araruna/Federais (RECURSOS ORDINÁRIOS/RECURSOS DA SIDE/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB -OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00003/2015 - 20.01.15 - AHISIMACH FERREIRA 
DE SOUZA - R$ 205.500,00; CT Nº 00004/2015 - 20.01.15 - IRMÃOS MARTINIANO LTDA - R$ 
382.500,00 E CT Nº 00005/2015 - 20.01.15 - POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - LTDA 
- EPP - R$ 421.250,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Aditivo para Óleo Diesel - S10. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00024/2014. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios dA SE-
CRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/Federais (RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00001/2015 - 20.01.15 - AHISIMACH FERREIRA 
DE SOUZA - R$ 47.135,00; CT Nº 00002/2015 - 20.01.15 - IRMÃOS MARTINIANO LTDA - ME - 
R$ 127.500,00 e CT Nº 00003/2015 - 20.01.15 - POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA 
- EPP - R$ 352.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2014, que objetiva: Aquisição de Combus-
tíveis e Aditivo para Óleo Diesel - S10; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 205.500,00; IRMÃOS MARTINIANO LTDA - R$ 
382.500,00; POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - LTDA - EPP - R$ 421.250,00.

 Araruna - PB, 19 de Janeiro de 2015
WILMA TARGINO MARANHÃO 

  Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014
 Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2014, que objetiva: Aquisição de Combustíveis 
e Aditivo para Óleo Diesel - S10; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 47.135,00; IRMÃOS MARTINIANO LTDA - ME - R$ 
127.500,00; POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA - EPP - R$ 352.000,00.

 Araruna - PB, 19 de Janeiro de 2015
 CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

  Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE-
JAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00002/2015 - 12.01.15 - ASTEC GROUP CONTADORES 
ASSOCIADOS S/S LTDA. - R$ 61.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 16:30 horas do dia 05 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo, 
tipo pick-up derivada de automóvel entre eixos curto Carroceria com duas portas para transporte. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 23 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de carnes, 
frango e outros produtos diverso destinadas as secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 23 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transportes escolar e diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 23 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 16:00 horas do dia 06 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de 
limpeza e higiene para utilização das secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 23 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios destinados às secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 23 de Janeiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014
OBJETIVO: execução de serviço de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alírio 

Wanderley, na cidade de Patos (PB).
VENCEDOR: GL CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.635.686/0001-15.
VALOR GLOBAL: R$ 57.623,32 (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e 

dois  centavos).
PRAZO: 240 (duzentos e quarenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/MDE/OUTROS.

PATOS - PB, 15 de janeiro de 2015.
Francisca Gomes Araújo Mota

Prefeita Constitucional de Patos – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço – lance: maior percentual de desconto 
ofertado, restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 
de medicamentos diversos - de A a Z da Tabela ABCFarma , mediante solicitação diária e periódica, 
devendo a entrega ocorrer nos quantitativos solicitados pelas Secretárias: Secretaria de Saúde e 
Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, na sua sede, vinte e quatro horas após a 
respectiva solicitação.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

Duas Estradas - PB, 23 de Janeiro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

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

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 pessoa jurídica capacitada para execução de serviços 
de Contabilidade Pública; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R$ 78.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 13 de Janeiro de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO

Prefeita
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