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31o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,575  (compra) R$ 2,576  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,500  (compra) R$ 2,680  (venda)
EURO   R$ 2,906  (compra) R$ 2,908   (venda)

ALTA

06h09

18h56

0.8m

0.7m

baixa

baixa

12h28 2.0m

l 15 municípios paraibanos são incluídos no Projeto Rondon. Página 9

l Abertas inscrições da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Página 10  
 
l “Muriçoquinhas” fará homenagem a Ariano Suassuna. Página 14
 
l Fiscais resgataram 47 mil do trabalho escravo em duas décadas. Página 19

Até 18h, haviam sido 
realizadas 1,1 milhão de 
inscrições em todo o país. 
Administração é o curso 
mais procurado.  PÁGINA 3

oBsTRUÇÃo Ciclovias obstruídas agravam riscos  
de acidentes de trânsito na capital.  PágINA 13

DIREITos TRABAlhIsTAs Sindicatos protestam 
contra medidas do Governo Federal.  PágINA 14

IL
U

ST
R

AÇ
ÃO

: D
iv

ul
ga

çã
o

ALERTA

Agitada Gang para todas as idades

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Agitada Gang está
no Espaço Cultural
no final de semana

 

Estaduais começam
ao ritmo de conflitos
entre participantes

 

Peça aborda tempo
da ditadura hoje e
amanhã no Piollin
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nublado com 
chuvas ocasionais

Arrecadação federal tem 
1ª queda em cinco anos

20Caderno

Governo recolheu R$ 1,1 trilhão em impostos no ano passado, o que representa 1,79% menos do que o registrado 
em 2013. Crise econômica e desonerações tributárias foram as responsáveis pelo resultado negativo.  PágINA 18

Esportes

FOTOS: evandro Pereira

Inscrição do ProUni termina hoje

A nova lei que determina a guarda 
compartilhada tem o apoio dos entre-
vistados. Há quem ache que o Conse-
lho Tutelar deve observar.  PágINA 13

Ivonete Carmélia

Maria das Graças

Alex Fernando

Luciano Gabriel

OPINIÃO PÚBLICA 
Guarda compartilhada dos
filhos é o tema em debate

erro de português vira caso de 
polícia no município de Guarabira 

material tóxico deve
ficar longe de criança 

 

Governo discute oportunidades
de negócios entre PB e china 
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As crianças são as principais 
vítimas de intoxicação por medi-
camentos, veneno, cloro, água sa-
nitária e outros produtos. No ano 
passado, 92 foram atendidas no 
Hospital Arlinda Marques vítimas 
de intoxicação.  PágINA 14
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Mudanças no clima que causam fenô-
menos como ondas de calor ou frio inten-
so na Europa, queimadas ou nevascas  nos 
Estados Unidos, seca na Austrália, inunda-
ções em Moçambique, Tailândia e no Pa-
quistão, para não falar na crise hídrica que 
atualmente atinge todo o Sudeste brasilei-
ro, além da estiagem permanente no Ser-
tão nordestino, são sempre um lembrete de 
como a humanidade é vulnerável a condi-
ções climáticas extremas.

É fora de dúvida que esses problemas 
afetam a todos, mas as pessoas que menos 
têm recursos para arcar com as consequên-
cias serão evidentemente as que sofrerão 
mais. Agora, não resta dúvida, já estamos 
em uma era na qual a mudança climática 
não é algum tipo de hipótese futura. O pro-
cesso está em curso e já pode ser percebido 
e sentido em diversos países e regiões do 
mundo. É necessário, portanto, que os go-
vernos comecem a adotar medidas urgen-
tes de mitigação e adaptação para diminuir 
a vulnerabilidade de suas populações e dos 
setores econômicos que movem a sociedade.

No caso do Brasil, até bem pouco tem-
po imaginava-se que o problema da seca 
era algo que se restringiria, para todo o 
sempre, à região Nordeste. Não é o que se 
constata agora. Não vamos precisar espe-
rar mais 20 ou 30 anos para ver a ocorrên-
cia de eventos climáticos extremos. Eles já 
estão aí. A redução no volume dos reser-
vatórios de água parece ser a antessala de 
um indesejável, mas possível colapso no 
abastecimento. Há um esforço semântico 
para se evitar o uso da palavra raciona-
mento no fornecimento de água e de luz, 

mas esta é uma realidade da qual muito 
dificilmente o país poderá escapar.

É de se desconhecer que alguma coi-
sa vem sendo feita. O Brasil, por exemplo, 
já implantou um programa de agricultura 
de subsistência no Nordeste, visando ao 
melhoramento de plantas adaptadas às 
mudanças climáticas. E tem também se de-
dicado a conservar seus principais ecossis-
temas, como a Amazônia e a Mata Atlântica, 
por meio do estabelecimento de corredores 
biológicos. Mas os últimos acontecimentos 
na área do clima mostram que isso não é 
suficiente.  Mas falta muito a fazer. O país 
precisa insistir com ações de adaptação 
permanentes que solucionem, de forma de-
finitiva, os problemas relacionados a essas 
mudanças climáticas. E ao sofrimento que 
elas causam à população.

Em relação ao Nordeste, a Paraíba no 
meio, a expectativa é que a transposição de 
águas do Rio São Francisco esteja concluída 
até o final do ano que vem. Mas pouco se 
fala nisso hoje em dia. O “Velho Chico” tam-
bém precisa de cuidados. Entidades não go-
vernamentais, geólogos e técnicos especia-
lizados em questões hídricas manifestam 
preocupação com a redução da vazão do 
rio e a seca em suas nascentes. 

O mais curioso é que hoje, quando se 
fala em seca, não mais se vislumbra o solo 
rachado apenas na nossa região. Quando se 
aventa a criação de um programa para au-
mentar o uso de carros-pipas não é só no 
Nordeste que se pensa. É no Brasil como um 
todo. Ou seja, a Natureza mostra, mais do 
que o traçado geopolítico, que estamos to-
dos no mesmo barco. Sem água pra navegar. 

Editorial

O clima não é bom
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

Trapalhada de cinema   

Nenhum mágico, muito menos o de Oz, 
tiraria da cartola uma explicação razoável 
para a trapalhada em que o colunista se me-
teu domingo passado (“O show não pode pa-
rar”). Como explicar que um sujeito nascido 
em 1959 pudesse ser autor de uma canção 
composta para a trilha sonora de um filme 
lançado em 1939? Pois esse absurdo lapso 
está contido no trecho em que atribuí a Is-
rael Kamakawiwo’ole a autoria de “Over the 
rainbow”, interpretada por Judy Garland 
no musical “O Mágico de Oz”. E atribuí com 
direito a uma gracinha (vocês sabem que 
sou metido a engraçado): “Quem é Israel 
Kamakawiwo’ole? Ah, também fiquei curio-
so e sintonizei a Wikipedia. Resumo da ópe-
ra: um compositor havaiano (1959-1997), 
portador de obesidade mórbida, também 
conhecido como defensor dos direitos hu-
manos de nativos do seu país. Esse aí, diga-
se de passagem, entrou para a história do 
cinema em algum lugar além do arco-íris.” 
Quanta bobagem! 

Não há justificativa para o disparate, 
ainda mais cometido por quem teria a obri-
gação de saber o nome do autor de uma 
canção tão marcante, e de um musical tão 
famoso, não somasse o colunista mais de 
cinquenta anos de convivência com temas 
ligados ao cinema. Estaria ficando tão velho 
a ponto de esquecer um nome de tal qua-
lificação? Acreditem, foi justamente o que 
pensei ao recorrer à internet para identifi-
car o compositor (é claro que sempre recor-
ro para datar filmes, por exemplo). Minha 
intuição apontava para Irving Berlin, autor 
de “White Cristmans” e de outros clássicos, 
como o dançante “Cheek to cheek”, igual-
mente celebrizados na tela. A dúvida era a 

grafia, daí a consulta. Digitei “Over the rain-
bow” e dei de cara – não me perguntem por 
que cargas d’água - com o nome de Israel 
Kamakawiwo’ole, em registro que, além 
dos dados sobre nacionalidade, nascimen-
to, morte e obesidade mórbida, informava o 
seguinte:   

“Um de seus álbuns mais famosos foi Fa-
cing Future, de 1993, trabalho que o lançou 
para a fama mundial, onde consta o tema 
“Somewhere over the Rainbow/What a 
Wonderful World”, uma versão que mistura 
dois clássicos da música dos E.U.A.: “Some-
where Over the Rainbow”, do filme The Wi-
zard of Oz (br: O Mágico de Oz / O Feiticeiro 
de Oz), e “What a Wonderful World”, onde 
apenas se ouvem a sua voz suave acompa-
nhada pelo seu ukulele, que rapidamente se 
tornou um êxito mundial e que lhe rendeu 
vários prêmios.”

Confesso que ceguei. Ou surtei, sei lá, 
perdi a noção de tempo e de espaço, não 
atentei para datas, circunstâncias, nada. 
Deu um branco, enfim. Na verdade, deu no 
seguinte: o havaiano desceu na coluna de 
paraquedas e terminou destoando inteira-
mente a pretendida reverência do colunista 
à canção de Harold Arlen (letra de E. Y. Har-
burg), vencedora do Oscar de sua categoria 
em 1939.  Nem tudo se perdeu, acredito. A 
trapalhada terá servido ao menos para que 
eu não esqueça jamais este nome: Harold 
Arlen. E para que Wills Leal nunca mais co-
gite de me convidar para a Academia Parai-
bana de Cinema. Já pensaram que acadêmi-
co de cinema mais trapalhão? 

 P.S. – Em respeito aos leitores, haverá 
republicação da coluna anterior no próxi-
mo domingo, por incorreção.  

  Como explicar que um sujeito nascido em 1959 pudesse ser autor de 
canção composta para a trilha sonora de filme lançado em 1939?”

UNInforme

BOA SAÚDE

O EXEMPLO DA CAGEPA

Diante das resistências de sin-
dicalistas e parlamentares às 
medidas anunciadas pelo go-
verno, que mudam as formas 
de concessão de benefícios 
previdenciários, o governo já 
sinalizou que poderá alterar 
algumas  propostas. 
Há unanimidade dos senado-
res da base do governo quan-
to a ideia de reverter o que  
não agradou. 
Agora só falta combinar com 
quem de fato distribui as car-
tas desse jogo.

O então secretário de Estado 
da Saúde Waldson Souza está 
bem na fita. No Tribunal de 
Conta do Estado o placar pela 
aprovação das contas dele re-
ferente ao exercício de 2012 
à frente da secretaria  já tem 
marca generosa pela aprova-
ção. 3 x 0.  
O placar ainda não é definitivo 
porque o conselheiro Fernan-
do Catão  chegou na sessão 
em andamento e pediu vista 
do processo para saber mais 
detalhes.

Acredite se quiser. Quem pen-
sou que o voto impresso era 
coisa do passado, que mor-
reu e foi enterrado, esqueça, 
ele pode voltar. Está na CCJ 
do  Senado  projeto da sena-
dora Ana Amélia (PP-RS) que 
determina o acoplamento de 
mecanismos que permitam a 
impressão do voto nas urnas 
eletrônicas. Diz a senadora: 
“Não se deve confiar cega-
mente num sistema, uma vez 
que todos são, por definição, 
falíveis”. 
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

Valeu o esforço da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba 
- Cagepa - e dos usuários de 
Campina Grande e região que 
são abastecidos com a água 
do Açude Boqueirão. Um mês 
e meio após o início do racio-
namento em Campina Grande 
e mais oito cidades e dois dis-
tritos abastecidos pelo Açude 
Epitácio Pessoa o  balanço é 
positivo. De acordo com dados 
do diretor de Operação e Ma-
nutenção da Companhia José Mota Victor (foto), em dezembro,  houve redução de 18,57%  na vazão 
do manancial em relação ao mês anterior. 
Em apenas um mês de racionamento a Cagepa deixou de retirar 511 mil m³ de água, uma economia 
necessária para, gradativamente, tentar conter a queda no volume do Boqueirão. Os dados de janeiro 
estão sendo compilados e devem ser divulgados até o fim da próxima semana de fevereiro.
“Há uma contribuição muito grande por parte da comunidade e, por isso, avaliamos como extremamen-
te positivo esse primeiro mês de racionamento. Nós estamos verificando todos os pontos frágeis do 
racionamento, intensificando a fiscalização contra ligações clandestinas, verificando sangramentos de 
adutoras e tentando otimizar o conserto de vazamentos”, disse o diretor. 

ELEIÇÃO AO VIVO NA AL
A corrida para a eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e consequentemente 
toda a sua Mesa Diretora, no domingo, às 9h, começou. O atual presidente Ricardo Marcelo (PEN-PB) finge 
que não sabe se é candidato a um novo mandato, mas cabala apoios onde consegue. Já o deputado Adria-
no Galdino (PSB-PB), mais sereno, afinal tem o apoio do governador  Ricardo Coutinho, anda de peito aberto  
e se diz apto à vitória. Nos bastidores e na mídia a disputa não está cabeça a cabeça, Adriano tem algumas 
na frente. Ah, quem não for à Assembleia vai assistir tudo ao vivo pela TV Arapuan.

Na próxima terça-feira, 3 de fevereiro, 
seis itens de segurança utilizados por 
condutores e passageiros serão fiscali-
zados pelo Imeq. A Operação Especial Boa 
Viagem segue até dia 6. As ações acon-
tecem em João Pessoa, Campina Grande, 
Cajazeiras e Patos. A coordenadora de 
Metrologia e Qualidade do Imeq, Pollyana 
Nóbrega Feliciano, disse que a fiscalização 
tem foco no uso do capacete e dispositivo 
de retenção para criança.

A deputada  Nilda Gondim (PMDB-PB) levantou a voz  
esta semana na Câmara Federal pela aprovação ime-
diata do PL 4.923/13, de sua autoria, que empenha 
mais rigor na liberação  de alvarás de funcionamento 
para boates, casas de shows, bares, restaurantes e 
outros ambientes comerciais fechados. Não por aca-
so faz dois anos da tragédia da boate Kiss, em Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul, onde 242 jovens perde-
ram a vida durante um incêndio. 

EM TEMPO
IMEQ NO TRÂNSITO

RESISTÊNCIAS VOTO IMPRESSO

J.N.Ângelo
josenapoleaoangelo@yahoo.com.br
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ProUni encerra inscrição hoje e 
Administração é o mais concorrido
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No Estado da Paraíba, o 
programa está oferecendo 
2,6 mil vagas aos estudantes

Últimas

Até agora, Administra-
ção é o curso mais procurado 
no Programa Universidade 
para Todos (ProUni), segun-
do o Ministério da Educação. 
Até as 18h de ontem, o curso 
recebeu 230.657 inscrições. 
Em seguida aparece direito, 
com 208.095 inscrições; Pe-
dagogia, com 119.214; e, En-
genharia civil, com 115.544.

Ao todo, o programa, que 
seleciona estudantes para bol-
sas de ensino em instituições 
privadas, registrou 1.196.340 
inscritos. Na Paraíba, são ofe-
recidas mais de 2,6 mil vagas. 
São Paulo lidera no país com 
214.808 candidatos. O Esta-
do é seguido por Minas Ge-
rais (156.665), Rio de Janeiro 
(84.593) e Bahia (84.131).

As inscrições terminam 
hoje e podem ser feitas na pá-
gina do ProUni. O resultado da 
primeira chamada será divulga-
do no dia 2 de fevereiro. Quem 
se inscreveu no Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu) também 

pode participar do ProUni. 
Neste ano, serão oferta-

das 213.113 bolsas – 135.616 
integrais e 77.497 parciais. 
As bolsas serão para 30.549 
cursos, em 1.117 instituições 
de Ensino Superior privadas.

Podem concorrer às bol-
sas estudantes que cursaram 
o Ensino Médio na rede pú-
blica ou na rede particular, na 
condição de bolsista integral. 
É preciso comprovar renda 
bruta familiar, por pessoa, de 
até um salário mínimo e meio. 
Para as bolsas parciais, no va-
lor de 50% da mensalidade, a 
renda bruta familiar deve ser 
de até três salários mínimos.

Para se inscrever, o can-
didato deve ter participado 
do Enem de 2014 e obtido, 
no mínimo, 450 pontos na 
média das notas. Além disso, 
não pode ter tirado zero na 
redação. Outra condição é que 
ainda não tenha diploma de 
curso superior. Professores do 
quadro permanente da rede 
pública de ensino que concor-
rerem a cursos de licenciatura 
também podem participar do 
ProUni. Nesse caso, não é ne-
cessário comprovar a renda.

Rei e Rainha do 
Carnaval de CG

A Associação Campinense 
das Escolas de Samba e Troças Car-
navalescas (ACESTC) realizará neste 
sábado (31), às 22h, na SAB da Li-
berdade, baile para escolha do Rei e 
Rainha do Carnaval 2015. 

Também será realizado Desfi-
le de Fantasia com premiação para 
primeiro e segundo lugares.

No dia 4 de fevereiro, às 16 
horas, acontecerá a abertura da Ex-
posição “Relembrando os Carnavais 
Passados”, na Secretaria de Cultura 
do Município (Antigo Museu Assis 
Chateaubriand, próximo ao Terminal 
de Integração), com a apresentação 
das fantasias e adereços das agre-
miações carnavalescas.

A informação é do presidente 
José Almeida Silvano, do primeiro 
secretário José Alexandre Neto e 
do diretor de Comunicação Jose-
nildo Costa da Silva, da Associação 
Campinense das Escolas de Samba 
e Troças Carnavalescas.

Polícia apreende 
armas em Stª Rita

Policiais do Batalhão Ambien-
tal apreenderam duas armas de 
fogo, na tarde de ontem, durante 
fiscalização em um viveiro de cama-
rões, na Zona Rural de Santa Rita. 
No local, foi preso o vigilante Diogo 
Costa Ferreira, de 30 anos. De acordo 
com o cabo Jackson Douglas, quan-
do a guarnição da polícia ambiental 
chegou percebeu que o vigilante 
estava portando uma arma de fogo 
na cintura. “Com o apoio de policiais 
do 7º Batalhão cercamos toda área. 
Durante as buscas encontramos um 
revólver e uma espingarda”, contou. 
O vigilante foi conduzido até a 6ª De-
legacia Distrital onde foi autuado por 
posse ilegal de arma.

Importância da 
doação de órgãos

A Central de Transplante da Pa-
raíba, da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), realizou 140 transplantes de 
córneas e 39 de rins em 2014. Existem 
na fila de espera por córnea 216 pes-
soas e 344 aguardam um rim. “Em todo 
o país, a maior fila de espera por um ór-
gão é a do rim e aqui na Paraíba não é 
diferente. Para que haja mais doações 
é necessário que as pessoas se cons-
cientizem sobre o ato”, disse a médica 
nefrologista e coordenadora da Central 
de Transplante, Gyanna Lys Montene-
gro. A médica sugere que as pessoas 
conversem sobre o assunto entre fami-
liares, deixando claro que é um doador 
ou doadora de órgãos e tecidos. “Dessa 
forma, diante da morte o familiar vai se 
sentir seguro quanto à doação, porque 
está realizando o desejo de um ente 
querido de salvar vidas”, falou. 

Na Central, existem equipes 
para conversar com a família do poten-
cial doador em busca do consentimen-
to. Pode ser doador qualquer pessoa 
com idade entre 2 e 80 anos e que não 
apresente doença comprometedora 
do órgão ou tecido doado. Recebem os 
órgãos pacientes que necessitam de 
transplante e estão inscritos na lista 
de espera. Após a retirada dos órgãos, 
o corpo é recomposto cuidadosamen-
te e entregue à família. A médica Gya-
nna Lys Montenegro lembra que antes 
do transplante, os órgãos doados 
passam por exames e, se for detec-
tado algum problema, a exemplo de 
doença infecciosa, ou outras irregula-
ridades, como córnea mucha, rasgada 
ou sem transparência, o órgão é des-
cartado para preservar a integridade 
do paciente. O telefone da Central de 
Transplante é (083) 3244-6192.

A presença das polícias Civil e Mili-
tar em bairros de João pessoa foi tema 
de uma reunião realizada na terça-fei-
ra (27) entre o secretário da Segurança 
e da Defesa Social, Cláudio Lima, e re-
presentantes da Empresa Brasileira de 
Correio e Telégrafos, Companhia de 
Água e Esgoto da paraíba (Cagepa), 
sindicato das empresas de transportes 
intermunicipais e da sociedade civil, 
além de gestores das duas polícias.

De acordo com Cláudio Lima, o ob-
jetivo foi ouvir os gestores dessas em-
presas para traçar um plano de ação 
nas comunidades que apresentam um 
número diferenciado de ocorrências 
de crimes e onde porventura esteja 
havendo problemas em relação ao 
acesso de funcionários. “Eu pedi para 
que as empresas realizem um levanta-
mento com os seus funcionários para a 
gente se certificar se eles estão sendo 
ameaçados por bandidos quando es-
tão realizando os trabalhos nos bair-
ros de João pessoa e Campina Grande. 
Quando este relatório for encaminha-
do para a secretaria será analisado tan-
to pela polícia Civil quanto pela polícia 
Militar e os problemas apontados por 
ele vão ser discutidos em uma segunda 
reunião”, afirmou Cláudio Lima.

O diretor regional dos Correios, 
José Antônio Trajano Vasconcelos, re-
latou que em relação à empresa o pro-
blema se concentra na comunidade 
Boa Esperança e está ligado ao orde-
namento das ruas, que dificulta a lo-
calização dos endereços. “Já tivemos 
reuniões com a comunidade, que ficou 

de resolver essa questão. No que se re-
fere à segurança, não há problemas de 
acesso, mas consideramos as discussões 
produtivas pelo interesse da pasta em 
esclarecer essa questão”, explicou.

Sobre a Cagepa, o diretor adminis-
trativo da companhia, Jorge Gurgel de 
Sousa, informou que os comandantes 
da polícia Militar já estão cientes das 
áreas com dificuldade, como a do Com-
plexo de Marés, inclusive com a partici-
pação do Batalhão Ambiental. “Vamos 
fazer um levantamento das áreas onde 
há complicações e consideramos que a 
Secretaria da Segurança tem interesse 
em cumprir a sua parte de assegurar 
a manutenção dos serviços realizados 
pelos profissionais da Cagepa”, frisou.

O coronel Lívio Delgado, coman-
dante da 1ª Região Integrada de Se-
gurança pública (Reisp), disse que 
não há impedimento de acesso dos 
policiais a qualquer bairro ou comu-
nidade de João pessoa. “Hoje todos os 
quadrantes estão cobertos por viatu-
ras, inclusive com reforço da Rotam e 
da Força Tática, portanto, desconhe-
ço qualquer comunidade na área da 
Grande João pessoa que não permita 
a entrada da polícia Militar ou da polí-
cia Civil. O que é mais importante é a 
presença da polícia em todos os bair-
ros e comunidades. Esse é um traba-
lho constante e estamos fazendo todo 
o esforço possível para que bandidos 
não ocupem espaço em qualquer co-
munidade. O espaço deve ser ocupa-
do pela polícia e é isso que nós esta-
mos fazendo”, destacou.

Segurança é garantida e 
discussões são produtivas

em baIRRoS da CaPItal

FOTO: Secom-PB

Segurança se reúne com gestores de empresas para aprimorar ainda mais ações da PM e Civil 

Um convênio de parceria 
para atendimento aos consu-
midores com alto índice de 
endividamento será assinado 
hoje, às 16h, no Tribunal de 
Justiça da Paraíba, entre a pre-
sidente do TJ, desembargado-
ra Fátima Bezerra cavalcanti, 
e o prefeito de João Pessoa, 
luciano cartaxo. A primeira 
etapa do convênio começará a 
funcionar já na segunda quin-
zena de fevereiro, na sede da 
Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do consumidor 
(Procon-JP).

O secretário Helton Renê 
esclarece que o programa é 
específico para aqueles que 
se enquadrem no perfil de 
superendividados. “O con-
sumidor virá fazer sua recla-
mação normalmente, mas no 
momento da triagem, nosso 
atendente observará se ele 
se enquadra no perfil de su-
perendividado, e a partir daí 
será encaminhado para a sala 
do Pró-Endividados, onde o 
pessoal do Tribunal de Justiça 
fará o acompanhamento até o 
final do processo”, disse.

O titular do Procon-JP 
adianta que esse será mais 

um serviço oferecido pela 
Secretaria para a sociedade. 
“O Procon-JP tem know how 
em atendimento ao consu-
midor, mas algumas situa-
ções fugiam à nossa alçada. 
Agora, a partir desse convê-
nio, problemas de grandes 
endividamentos poderão ser 
resolvidos na própria Secre-
taria através dos represen-
tantes do Tribunal de Justiça”. 
Helton Renê informa que todo 
o trâmite, desde a abertura de 
reclamação até o final do pro-
cesso, deve durar cerca de 30 
dias, que é o tempo que se leva 
para atender a demanda que 
vira processo administrativo, 
hoje. “No pró-endividados, pre-
vemos também esse tempo”.

Helton Renê informa, ain-
da, que outra ação do convênio, 
em uma segunda etapa, é que o 
TJ vai adotar, junto ao Procon-
JP, um selo de qualidade para 
as empresas que se destaca-
rem na parceria resolvendo 
as pendências junto ao consu-
midor, diminuindo o número 
de reclamações contra seus 
produtos ou serviços, além de 
buscar parcerias educativas 
junto à cDl e Fecomércio.

Prefeitura e TJ vão 
ajudar consumidores

SuPeRendIvIdadoS

Uma pauta com mais 
de 100 reclamações contra a 
Organização Social Gerir foi 
conciliada na semana passada 
resultando em mais de R$ 1,5 
milhão. O acordo foi realizado 
na Vara do Trabalho de Guara-
bira pelo juiz Rodrigo Ander-
son, substituto daquela unida-
de. A Gerir era responsável pela 
administração da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de 
Guarabira. Em março de 2014 
o contrato entre Organização 
Social e a Secretaria de Saúde 
do Estado foi rescindido, o que 

resultou no grande número de 
reclamações trabalhistas.

como havia um bloqueio 
de 2,4 milhões de reais à dis-
posição do Juízo, através de 
uma Ação cautelar proposta 
pelo Sindicato dos Empre-
gados em Estabelecimento 
de Saúde da Paraíba – Sin-
desep/PB, a Gerir, acatando 
sugestão do juiz Rodrigo An-
derson, concordou em quitar 
todo o passivo existente na 
Vara de Guarabira, para que 
o saldo remanescente em seu 
favor fosse liberado.

Vara do Trabalho já 
conciliou R$ 1,5 milhão

em GuaRabIRa

O governador Ricardo 
coutinho entrega hoje 152 
unidades habitacionais cons-
truídas na cidade de Sousa 
pela Defesa civil Estadual, 
em parceria com a Defesa 
Civil Nacional, beneficiando 
mais de 600 pessoas no Ser-
tão do Estado. A solenidade 
ocorrerá às 10h, ao lado do 
conjunto Mutirão (próximo 
à Rodovia da Produção).

De acordo com o secre-
tário de Estado de Governo, 
Efraim Morais, os beneficiários 

das novas moradias integram 
152 famílias que ficaram de-
sabrigadas na enchente que 
aconteceu no ano de 2008. 
“Esse processo agora está sen-
do concluído através da Defesa 
civil do Estado e as casas já es-
tão sendo habitadas pelas pes-
soas que estavam cadastradas 
desde aquele ano”, explicou. 

Investimentos
Os investimentos na 

construção das casas soma-
ram R$ 4,8 milhões, sendo 

R$ 3,3 milhões do Governo 
Federal e R$ 1,5 milhão do 
Governo Estadual.

O Governo do Estado 
também doou terreno e pro-
videnciou a infraestrutura 
de instalação hidráulica, elé-
trica e de saneamento. “Foi 
uma parceria importante e 
o governador hoje fará a en-
trega oficial dessas 152 casas 
concluídas, fazendo com que 
essas famílias voltem a ter 
casa própria”, finalizou o se-
cretário Efraim Morais.

Governo faz entrega de casas e 
beneficia mais de 600 pessoas

no SeRtão
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Espetáculo Mercedes 
inicia temporada hoje no 
Centro Cultural Piollin

PÁGINA 7 PÁGINA 8

LITERATURA TEATRO

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2015

Projeto movimentou a capital e a cidade de Cabedelo durante o mês 
de janeiro, com uma programação teatral que priorizou peças infantis 

Risos de verão
André Luiz Maia 
Especial para A União

O Festival Janeiro Arretado 
entra em sua última sema-
na neste sábado e domingo. 
O evento, que levou atra-
ções teatrais infantis para 
as cidades de João Pessoa e 
Cabedelo, se despede com 
duas apresentações. No Tea-

tro de Arena do Espaço Cultural, a Agitada 
Gang entretém crianças e adultos com seu 
“Agitada Gang – In Concert”, enquanto a 
Cia. Mangai de Teatro leva ao Teatro San-
ta Catarina, em Cabedelo, “João e Maria e 
a Fantástica Casa de Doces”, aos sábados 
e domingos, sempre às 17h30. Amanhã, 
também há uma apresentação especial em 
escolas de Cabedelo, às 15h.

Em João Pessoa, os ingressos custam 
R$ 20 (inteira) e R$ 10 para crianças a 
partir de 2 anos, estudantes, pessoas com 
deficiência e maiores de 60 anos. Em Ca-
bedelo, os preços são menores: R$ 10 e R$ 
5, respectivamente. A peça apresentada 
no município vizinho à capital, “João e Ma-
ria e a Fantástica Casa de Doces”, traz uma 
releitura pós-moderna do clássico conto 
dos Irmãos Grimm.

“A gente viu o conto original e pensou 
em uma maneira de trazer a história para 
um contexto mais próximo da nossa reali-
dade. Ao invés de camponeses, moradores 
de uma cidade e, no lugar da bruxa, uma 
velha senhora que tenta ganhar uns tro-
cados traficando crianças”, explica Marcio 
Bacellar, que divide com Geóstenys Melo e 
Jandaciara Gicia a direção do espetáculo.

Dois irmãos se perdem numa floresta 
e abrigam-se numa casa que encontram 
no meio do caminho. A casa é habitada 
por uma misteriosa senhora, que, além 
de abrigar as crianças, pretende aprisio-

FOTOS: Divulgação

As brincadeiras dos palhaços são uma atração à parte e sempre arrancam gargalhadas da criançada que espera com ansiedade o momento de grande descontração

O espetáculo “João e Maria e a fantástica casa de doces”, da Companhia de teatro Mangai será no Teatro Santa Catarina

ná-las e ganhar algum dinheiro com essas 
novas mercadorias. Ao invés de ir para a 
panela, João é sequestrado pela velha para 
o tráfico. “Pode parecer um pouco pesado, 
mas tentamos trazer com o tema discus-
sões que preocupam os pais e que as crian-
ças precisam estar cientes. Tudo é tratado 
de maneira sutil e aí vamos introduzindo 
assuntos como a negligência paterna e os 
perigos da vida moderna”, completa Ba-
cellar.

O grupo já estava organizando a peça 
desde o ano passado, mas decidiu esperar 
um pouco mais para levá-lo à programa-

ção do Janeiro Arretado. “Nós preferimos 
deixar o espetáculo amadurecer durante 
2014, fazendo apresentações menores e 
percebendo o que poderia ser aprimorado”, 
explica o diretor. Além da apresentação re-
gular, durante os finais de semana, o grupo 
também mostra a encenação para estudan-
tes da rede pública municipal de Cabedelo.

“Esse projeto em Cabedelo tem como 
principal objetivo formar público para o 
teatro, então achamos oportuno trazer um 
clássico como ‘João e Maria’, que chama a 
atenção das pessoas, e trabalhá-lo com 
uma linguagem mais próxima do público”, 

completa Marcio Bacellar. No elenco, estão 
Marcio Bacellar, Lis Dália, Emiliano Gomes 
e Jandaciara Gicia.

Em João Pessoa, a palavra de ordem é 
a diversão. A trupe do Agitada Gang pre-
parou um espetáculo divertido, o “Agitada 
Gang – In Concert”, em que a plateia vai cair 
na risada com as performances dos  palha-
ços  Atichim, Picolé, Pipi e Dadá, além do 
som do DJ Thiago Henriques. No repertó-
rio, as músicas do grupo farão homenagens 
ao palhaço nacional Arrelia e ao escritor 
Monteiro Lobato, além de cantigas popula-
res de roda. 
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Estamos vivendo tempos sombrios em maté-
ria de qualidade do ensino, em nosso país, espe-
cialmente se considerarmos a educação pública. 
Os resultados do Enem são catastróficos. Houve 
uma queda de 7,3% no desempenho médio em 
Matemática. Na redação foi pior ainda: 9,7%. Va-
mos caminhando para o fundo do poço.

Dos 5,9 milhões de candidatos, 529 mil ti-
raram nota zero na redação sobre publicidade 
infantil. Ou seja, são estudantes que concluíram 
o Ensino Médio, sabe-se lá Deus como, mas pade-
cem dos males do analfabetismo funcional. São 
incapazes de raciocínios elementares. O que se 
pode esperar dessa geração?

Quando, num universo de quase 6 milhões 
de alunos, somente 250 tiraram a nota máxima 
(1.000), na indispensável redação, pode-se inferir 
que estamos diante de uma fase caótica, a exigir 
providências que não podem mais tardar. Só o 
discurso bonito não produz efeitos práticos.

O argumento de que houve um suave aumen-
to nas notas em Ciências Humanas, Ciências da 
Natureza e linguagens não convence. Na média, 
de um ano para o outro, houve uma diminui-
ção de 1% na nota geral. É com esse quadro que 
vamos oferecer competentes recursos humanos 
para ampliar o atendimento ao Ensino Superior? 
Todos dizem que poderíamos estar com 10 mi-
lhões de universitários (temos sete), mas de que 
vale crescer o número com pessoas literalmente 
incompetentes?

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Toques do 
dia a dia

Sabiam que há quem ache chato ou caretice 
falar de Jesus, da existência de Deus? Que se jul-
ga superior a todos os outros seres da natureza, 
inclusive a muitos dos seus semelhantes? Sabia 
que tem gente que acredita em diabo e inferno 
eterno? Pois é... Mas , para quem acredita num 
Criador Supremo, vale essas reflexões:

O sol explode vivo, bem no meio deste ve-
rão, acima do azul que se espraia por tudo que 
é lugar, do céu se estende ao mar, brilhando no 
cenário fulgurantemente belo. É a vida que não 
para, que renasce nas manhãs e nas noites de 
luar.

Mais tarde, sob os souvenires de um des-
lumbrante cenário crepuscular à beira do belo 
Atlântico, foi-se mais um dia. Segue-se um novo 
amanhecer, dando-nos novas oportunidades, 
para crescer, contribuir, aprender e prosseguir 
nesta jornada que não para, que passa rápida, e 
que se chama vida.

Na noite seguinte, o mar revolto e deste-
mido, bravio e resoluto era o protagonista, na 
tarde de lua nova. O mar, berço da origem do 
que vivo há no mundo. Decantado pela música, 
na poesia e no romance. Maravilha que encanta 
aos que enxergam a beleza, que existe neste 
mar e em todo o oceano. Seja no Mediterrâneo, 
na Ligúria ou no Adriático, tanto quanto no Pa-
cífico ou nos mares glaciais. E quando ele está 
cheio, soberano e agressivo, parece refletir ain-
da mais seu Criador. O bom mesmo é se abraçar, 
sem medo ou receio, com essas ondas espu-
mantes e ouvir seu borbulhar.

* * *
Antigamente, quando ia se aproximando o 

Natal, em meio às emoções e o clima de confra-
ternização, mais embasados no significado da 
homenagem a Jesus, vinha-nos um desconforto 
ao pensar em ser obrigado a fazer um monte de 
compras, enfrentar trânsito e shoppings entu-
pidos, sendo vítimas daquelas correrias típicas 
de fim de ano... Ainda bem que isso acabou. Há 
5 anos fizemos um pacto na família, e entre os 
melhores amigos, contra o lado comercial do 
período natalino: Ninguém compra presente de 
natal pra ninguém. Felizmente a boa ideia foi 
unanimemente aceita e adeus estresse detestá-
vel de shoppings com Simone cantando “Então 
é Nataaaal!!!” ... Só queremos rede e praia.

Quem quiser ler mais sobre o assunto, o 
cronista Carlos Romero, tem em seu blog um 
texto muito bem colocado e pertinente (http://
goo.gl/ZcjL0G).

* * *
Há quase 2 anos, ficamos alarmados com a 

divulgação de um boletim da Sudema informan-
do que as águas do mar do Cabo Branco, aquela 
enseada paradisíaca na qual temos como ponto 
culminante a Ponta dos Seixas, estava conta-
minada com coliformes fecais (com licença da 
palavra: “fezes”). Imaginem que tipo de choque 
isso causa aos admiradores da Natureza, sobre-
tudo as belezas de nosso litoral.

Pois bem, não tomamos conhecimento, ain-
da, de nenhuma providência contra essa con-
taminação, advinda de ligações clandestinas de 
esgotos às galerias pluviais que convergem para 
a praia. Preocupam-se com edificações à beira
-mar, com erosão de falésias, mas se esquecem 
do bem mais precioso do meio ambiente que é a 
água do mar!

Esta semana nos deparamos com uma pos-
tagem de uma amiga, engenheira Erika Fiquei-
redo, no Facebook, que nos deixou chocados, 
com o fato se repetindo no Cabo Branco, em que 
se viam pessoas abrindo uma vala na areia para 
escoamento de água suja para o mar.

Afinal, de que adianta termos uma paisa-
gem preservada se as águas que a banham es-
tão poluídas? Não é uma tremenda inversão de 
valores? 

Germano 
RomeroO vexame do Enem

Montes Claros é uma das 
maiores cidades do interior do 
Nordeste. É o polo do Norte de 
Minas, região hoje inserida no 
Polígono das Secas, e, portanto, 
no Nordeste Legal, ou seja, na 
área da Sudene. Sem nenhum fa-
vor. A cobertura vegetal de Mon-
tes Claros é um misto de cerrado 
e caatinga, como são algumas 
áreas do Sertão baiano. Montes 
Claros fica ao sul da Bahia, onde 
Minas faz estre-
ma com a terra de 
Castro Alves, ou de 
Rui Barbosa, se você 
preferir. A cidade 
já conta 400 mil 
almas, tem universi-
dades e uma anima-
da vida econômica. 

Juntamen-
te com o Vale do 
Jequitinhonha, que 
tem como polo a 
cidade de Teófilo 
Otoni, e o Vale do 
Mucuri, centralizado por Al-
menara (antiga Vigia, que quer 
dizer a mesma coisa), o Norte de 
Minas vem compor, com essas 
regiões, os 85 municípios minei-
ros engajados voluntariamente 
na Sudene. Somem-se esses 85 os 
27 municípios do Norte do Espí-
rito Santo, também inseridos no 
Polígono das Secas, e a Sudene 
contará com 112 municípios além 
Nordeste, perfazendo um total de 
1990 comunas, se outros distri-
tos já não foram emancipados na 
febre de captação de verbas. 

Assim, o Nordeste do inte-
lectual Antônio Conselheiro e 
do Padre Cícero conta com oito 

Estados – Maranhão, Piauí, Cea-
rá, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e Sergi-
pe –, mais as frações de Minas 
Gerais e do Espírito Santo. Não 
foi gratuitamente que chamei o 
conselheiro de intelectual; ele 
era mestre-escola, professor de 
Português, História e Geografia, 
e quiçá Latim; e requerente, que 
era o antigo advogado de ofício, 
ou dativo, o atual defensor pú-

blico. Era um 
rábula, autodi-
data em Direito 
e Humanidades. 
Bom orador sa-
cro, o Vieira do 
Sertão.

Por que es-
tava a falar em 
Montes Claros? 
Porque a capital 
do Norte de Mi-
nas é a terra do 
seresteiro João 
Chaves, autor de 

“Amo-te muito” e outras modi-
nhas imperiais. “Amo-te muito” 
foi gravada por Maria Lúcia Go-
doy, Nara Leão, Berenice Chaves 
e outras vozes brasileiras: “não te 
esqueças que te amo assim, / não 
te esqueças nunca mais de mim”. 
/Maria Lúcia Godoy foi nomeada 
por Bidu Sayão como sua suces-
sora. Já está com 90 anos, dos 
quais viveu um bom tempo com o 
maestro Isaac Karabthevsky, com 
quem foi casada. 

Ouvi “Amo-te muito” pela 
primeira vez no velório do ma-
estro Pedro Santos, na Igreja do 
Carmo, na capital da Paraíba, nas 
vozes do Coral Universitário cria-

do pelo próprio maestro. Ele era 
um fundador compulsivo; um dos 
criadores do Cinema Novo Bra-
sileiro, autor da trilha sonora dos 
documentários Aruanda, Romei-
ros da Guia e Cajueiro Nordestino. 
Não sou eu quem diz, foi Glauber 
Rocha que atribuiu à Paraíba o 
berço do nascimento do Cinema 
Novo. Depois, ouvi “Amo-te muito” 
no rádio, por voz masculina que 
não sei quem é.

Como o conselheiro, João 
Chaves era um rábula. Minas 
reconheceu o desempenho desse 
prático do Direito quando deu seu 
nome a um presídio. Homenagem 
que o rábula provavelmente rejei-
taria se pudesse opinar. A família 
do advogado Raymundo Asfora 
protestou diante de homenagem 
semelhante, quando colocaram o 
nome do tribuno no presídio de 
Campina Grande, o popular “Ser-
rotão”, no poente da cidade.

Se Minas Gerais deu o nome 
do seresteiro ao presídio, Montes 
Claros se esqueceu de registrar no 
seu sítio da Internet qualquer re-
ferência ao autor de “Teus olhos”. 
O seresteiro de “Volta’, de “Per-
dão”, e de “Segredo” não é citado 
no texto sobre a cidade, apesar 
da rubrica dedicada aos artistas 
da terra. Como se fosse um estra-
nho ao ninho. Como se não fosse 
nome de um coral que canta suas 
músicas e de outros bardos nas 
noites claras de Minas, iluminadas 
pela fria bruma das estrelas. “Não 
te esqueças nunca mais de mim”, 
Montes Claros.

(Sitônio escreve terça, quinta 
e sábado)

Amo-te muito

FAROLITO

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

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Artigo

A análise do fenômeno da redação enseja 
curiosas observações. Metade dos que tiraram 
zero foi porque houve fuga do tema. Ou seja, 
embromação. Cerca de 13 mil copiaram o texto 
motivador e ainda houve 955 que ofenderam di-
reitos humanos. Não se pode culpar a escolha do 
tema pelo resultado, pois se os alunos tivessem 
sido bem preparados, com uma boa base de leitu-
ra, certamente nada disso teria ocorrido.

Numa conversa de horas com o ex-ministro 
Ernane Galvêas, que é um profundo conhecedor 
do nosso vernáculo, dele ouvimos também crí-
ticas ao enunciado das questões. Foi taxativo: 
“Nem eu, com a minha experiência, seria capaz 
de responder a todas as perguntas sobre Língua 
Portuguesa. Fiquei abismado com a sua falta de 
objetividade. Aliás, também com a mania da pe-
gadinha, que empolgou os examinadores.”

Como se vê, há problemas em todas as frentes. 
A educação básica cresceu em números, é certo, 
mas não corresponde às expectativas no que tange 
à qualidade. Enquanto se discute o sexo dos anjos, 
os resultados concretos estão aí, diante de todos, 
mostrando que há um longo caminho a ser percor-
rido. O curioso é que pouco se fala na formação e 
no aperfeiçoamento dos professores, em todo esse 
processo. Temos quase 3 milhões deles, no Brasil 
inteiro, mas é sabido que a qualidade do que se 
ministra nos cursos de magistério deixa muito a 
desejar. Para acabar com essa vergonha, só uma 
ampla reforma.

Não te 
esqueças 
que te amo 
assim, / não te 
esqueças nunca 
mais de mim
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Roteiro

Evento

Paraíba gamer 
sim senhor!

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Os Pinguins de Madagascar

Autora planeja produção de novos projetos literários

Vindos da franquia de animação Madagascar, Capitão, Kowal-
ski, Rico e Recruta, a elite do pinguins espiões, são capturados 
em uma missão que tinha como objetivo presentear o integrante 
mais novo da tropa (Recruta) em seu aniversário. Eles caem nas 
garras do temido Dr. Otavius Brine, que se sentiu prejudicado pelo 
quarteto em um passado remoto. Agora, eles vão ter que impedir 
o maléfico plano do vilão de se vingar dos pinguins do mundo 
todo e, para isso, terão que juntar forças com uma especializada 
agência de espiões, a Vento do Norte, liderada pelo Agente Secreto. 
Enquanto isso, Recruta tenta provar seu valor como agente especial 
do time de pinguins.

BARTOLO

Humor 

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

SERVIÇO  

Comecei a jogar videogame no fim da década de 
1980. Mas em casa mesmo, como rotina diária que 
mantenho até hoje, só nos anos 90. Naquele tempo 
o encantamento vinha de um universo distante. Era 
como se aquele mundo fosse dominado apenas por 
japoneses das concorrentes Sega e Nintendo. Ainda 
criança, não imaginava que um dia a minha Paraíba se 
tornaria um polo de desenvolvimento de games. 

Pois bem. Já é! No último fim de semana a Paraíba 
participou de um evento internacional de desenvolvi-
mento de games que reuniu 60 países em uma corrida 
on-line para a criação de novos jogos. Após vencerem o 
sono e o cansaço em 48 horas ininterruptas de traba-
lho duro, o balanço final do Global Game Jam, realizado 
no Unipê, em João Pessoa, foi de 109 participantes e 
18 games inéditos desenvolvidos.

Agora a exclusividade dos japoneses fica só para 
seriados de heróis com monstros gigantes. Os parai-
banos acordaram para um mercado em expansão que 
vai muito além do entretenimento, mas com funções 
interligadas em momentos de diversão. Afinal, ex-
cluindo a sala de aula, que nunca perderá sua impor-
tância, é mais legal aprender história vendo um filme 
ou participando dentro do cenário no controle de um 
personagem?

O sentido de gamefication também tem sido 
introduzido em jogos corporativos e educativos. Você 
participa de um universo virtual onde simula situações 
cotidianas no trânsito, por exemplo, e ganha pontos a 
cada ação correta. O avanço dentro do game estimula 
o jogador a querer treinar mais, ou praticar mais ações 
corretas. Querer vencer, seja um amigo ou o computa-
dor, é natural do ser humano.

Para quem se interessa em entrar na área a Paraí-
ba oferece várias opções. Além dos cursos na área de 
Informática, onde o aluno pode começar a trilhar seu 
caminho, há também opções mais específicas, como a 
pós-graduação em Jogos Digitais, da faculdade Está-
cio/iDEZ, em João Pessoa, e uma graduação completa-
mente voltada para o desenvolvimento de jogos, o cur-
so superior de Jogos Digitais da Faculdade de Ciências 
Sociais Aplicadas (Facisa), em Campina Grande.

E os primeiros resultados já começam a aparecer 
com várias empresas despontando, entre elas: Flow-
kore, Firaga Entertainment, Yupi Studios, Kaipora e 
Mago Cinzento, só para citar algumas. Nesse caminho 
evolutivo, acredito que em breve a Paraíba será apon-
tada como um polo mundial de desenvolvimento de 
jogos para aplicações em saúde, educação, trabalho, 
treinamento, e lazer, claro! 

Melhor ainda vai ser encontrar um personagem 
nascido aqui se tornando ídolo, mundialmente famo-
so. Não duvido que um dia tenhamos um Sonic, Link, 
Mario ou Pikachu genuinamente paraibano. 

FOTOS: Divulgação

Poetisa Débora Gil Pantaleão estreia na literatura 
com lançamento de ebook hoje, no Espaço Mundo

A hierarquia entre a espécie é explorada na produção

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.com

Uma obra que retrata 
o universo poético e os sen-
timentos da própria autora. 
Assim é o primeiro ebook, inti-
tulado Se eu tivesse alma, que 
a poetisa Débora Gil Pantaleão 
lança hoje, a partir das 20h, no 
Centro Cultural Espaço Mundo, 
localizado na Praça Antenor 
Navarro, nº 53, bairro do Va-
radouro, no Centro Histórico 
de João Pessoa. Na ocasião, 
ainda dentro da programação, 
o público também vai poder 
apreciar - gratuitamente - a ex-
posição coletiva denominada 
Ilustra se eu tivesse alma, que 
permanecerá aberta até 3 de 
fevereiro, além de assistir e ou-
vir a discotecagem da DJ Kylt. 
A propósito, o livro eletrônico 
da autora será liberado neste 
mesmo dia, mas desde 20 de 
janeiro já vem sendo disponi-
bilizado em pré-venda no mer-
cado.

Lançado pela editora pau-
lista Cia do eBook, que está no 
mercado editorial há menos de 
dois anos, Se eu tivesse alma 
tem 40 poesias, distribuídas 
em cerca de 43 páginas, que 
abordam diversos temas, a 
exemplo de relações humanas, 
solidão e desafios. “Eu ainda 
prefiro o livro impresso, mas 
optei por publicar a obra em 
formato eletrônico porque a 
leitura é rápída. Além disso, 
ainda acho que o ebook ainda 
tem muito para evoluir. A capa 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: Comé-
dia. Duração: 108 min. Classificação: 14 anos. 
Direção:  Roberto Santucci. Com  Ingrid Guima-
rães, Tatá Werneck, Márcio Garcia Cinebiografia 
Malu (Ingrid Guimarães) tem 40 anos e trabalha 
como secretária de Samuel (Márcio Garcia), 
o homem de sua vida. Apesar de estarem 
namorando há três anos, não há o menor indício 
de que um pedido de casamento esteja por 
vir. Um dia, Malu percebe que faltam algumas 
camisinhas no estoque pessoal do namorado 
e logo deduz que ele tem uma amante. Após 
contratar um detetive particular, ela descobre 
que há mais duas mulheres na vida de Samuel: 
a dançarina de boate Lúcia (Suzana Pires) e 
a fanática religiosa Maria (Tatá Werneck). É 
claro que as três irão disputar a preferência 
do amado.   Manaíra 4:  13h45, 16h, 18h30 e  
21h  Tambiá5: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40

A MULHER DE PRETO 2 (EUA 2015). Gênero: 
Terror, Drama. Duração: 98 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Tom Harper (III). Com Phoebe 
Fox, Jeremy Irvine, Helen McCrory. Durante 
a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio 
destrói a cidade de Londres, forçando diversas 
crianças a buscarem abrigo em cidades menores 
da Inglaterra. Edward (Oaklee Pendergast) é 
uma destas crianças traumatizadas, que acaba 
de perder os pais e não pronuncia uma palavra 
sequer. Ele é acolhido pela governanta Jean 
(Helen McCrory) e pela professora Eve (Phoebe 
Fox) na Mansão do Pântano. O abrigo está 
caindo aos pedaços, mas serve como refúgio 
ao pequeno grupo. Aos poucos, no entanto, 
uma série de acontecimentos assustadores 
passam a afetar os novos hóspedes.Manaíra2: 
14h, 16h30, 19h e 21h15  Tambiá 2: 14h50, 
16h50, 18h50 E 20h50

ÊXODOS: DEUSES E REIS (EUA 2014). Gênero: 

Épico. Duração: 149 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Ridley Scott. Com Christian Bale, 
Joel Edgerton e John Turturro. Exodus é uma 
adaptação da história bíblica do Êxodo, segundo 
livro do Antigo Testamento. O filme narra a vida 
do profeta Moisés (Christian Bale), nascido entre 
os hebreus na época em que o faraó ordenava 
que todos os homens hebreus fossem afogados. 
Moisés é 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:  22h Manaíra6: 17h e 20h15 . CinEspaço 3: 
21h10. Tambiá 6/3D: 20h30. 

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 (Famke 
Janssen) é assassinada. Acusado de ter 
cometido o crime, ele entra na mira da polícia 
de Los Angeles. Desolado e caçado, ele tenta 
encontrar os verdadeiros culpados e proteger 
a única coisa que lhe resta: a filha Kim (Maggie 
Grace). Cinespaço4: 14h30, 16h50, 19h10 e  
21h30  Manaíra 1: 14h15, 16h45, 19h15  e 
21h45Tambiá 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 inusitado 
trabalho no Museu de História Natural de Nova 
York. Determinado dia, descobre que a peça que 
faz os objetos do museu ganharem vida está 

sofrendo um processo de danificação. Com isso, 
todos dos amigos de Larry correm o risco de não 
ganharem mais vida. Para tentar salvar a turma, 
ele vai para Londres pedir a orientação do faraó 
(Ben Kingsley) que está em exposição no museu 
local. Manaíra 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 pin-
guins espiões, são capturados em uma missão 
que tinha como objetivo presentear o integrante 
mais novo da tropa (Recruta) em seu aniversário. 
Eles caem nas garras do temido Dr. Otavius Brine, 
que se sentiu prejudicado pelo quarteto em um 
passado remoto. Agora, eles vão ter que impedir 
o maléfico plano do vilão de se vingar dos pinguins 
do mundo todo e, para isso, terão que juntar forças 
com uma especializada agência de espiões, a Vento 
do Norte, liderada pelo Agente Secreto. Enquanto 
isso, Recruta tenta provar seu valor como agente 
especial do time de pinguins. Manaíra 5: 12h30, 
14h45, 17h e 19h30 Manaíra6: 13h30 e 15h45 
CinEspaço 3:  13h50, 15h40, 17h30 e 19h20. Tam-
biá1: 14h35 Tambiá6/3D: 14h30, 16h30 e  18h30

INVENCÍVEL (EUA, 2014). Gênero: guerra, biografia. 
Duração: 137 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Angelina Jolie Com  Jack O’Connell, Domhnall Gle-
eson, 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 7: 
17h45 e 20h45

O SEGREDO DOS DIAMANTES (BRA, 2015). Gênero: 
aventura. Duração: 86 min. Classificação: 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 punha-
do 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 

CAMINHOS DA FLORESTA (EUA 2014). Gênero: 
Fantasia, musical. Duração: 124 min. Classi-
ficação: 12 anos. Direção: Rob Marshall. Com 
Meryl Streep, James Corden, Emily Blunt. Um 
padeiro e sua mulher (James Corden e Emily 
Blunt) vivem em um vilarejo, onde lidam com 
vários personagens famosos dos contos de 
fadas, como Chapeuzinho Vermelho (Lila 
Crawford). Um dia, eles recebem a visita da 
bruxa (Meryl Streep), que é sua vizinha. Ela 
avisa que lançou um feitiço sobre o casal 
para que não tenha filhos, como castigo 
por algo feito pelo pai do padeiro, décadas 
atrás. Ao mesmo tempo, a bruxa avisa que 
o feitiço pode ser desfeito caso eles lhe 
tragam quatro objetos: um capuz vermelho 
como sangue, cabelo amarelo como espiga 
de milho, um sapato dourado como ouro e um 
cavalo branco como o leite. Eles têm apenas 
três dias para encontrar tudo, caso contrário 
o feitiço será eterno. Decididos a cumprir o 
objetivo, o padeiro e sua esposa adentram na 
floresta.Manaíra8:  13h15, 16h15, 18h45 e 
21h30 CinEspaço 2: 14h, 16h30, 19h e 21h30

do meu livro é colorida, mas, 
dependendo de onde seja aber-
to, aparece em preto & branco. 
E também acho que a formata-
ção de parágrafos ainda precisa 
melhorar”, disse a autora para o 
jornal A União.     

Natural de João Pessoa, 
Débora Gil Pantaleão acrescen-
tou que já está debruçada em 
mais dois projetos literários, 
ambos previstos para publica-
ção como livro impresso em 
2016, em produção indepen-
dente. Um é no gênero roman-
ce. O outro em HQ. No caso da 
história em quadrinhos, ela an-
tecipou que o título será Febril 

e a protagonista da trama uma 
professora de literatura, que vai 
enfrentar algumas situações. A 
capa da obra será ilustrada por 
Lívia Costa, a mesma artista 
que criou o desenho para a do 
ebook.    “Sempre foi muito difí-
cil se viver da escrita, mas pre-
tendo seguir a carreira literária 
exercendo, simultaneamente, 
como professora, pois sou for-
mada em Letras pela Universi-
dade Federal da Paraíba”, disse 
a autora.       

“Se eu tivesse alma é um 
convite para fazer parte de 
uma história que se conta em 
primeira pessoa, mas que nos 

Cristovcam Tadeu

apresenta, também, outras 
diversas personagens: Pedro, 
Tereza, Pâmella, Ela, Avó, Cúm-
plice, Pai... e nós, que passamos 
a fazer parte da história, ao nos 
aproximarmos dela.”, disse a 
poetisa e professora Gláucia 
Machado, que participará - 
como convidada, ao lado de 
Ana Adelaide Peixoto, ambas 
da UFPB -, de um bate-papo 
com a autora sobre o conteúdo 
do livro, mediado pela mes-
tranda em Letras Joselayne 
Ferreira. Já Murilo Franco fará 
a leitura de alguns poemas. 

No intuito de apresentar 
o ebook da poetisa Débora Gil 
Pantaleão - uma apaixonada 
por teatro, literatura e cinema, 
que é licenciada e mestranda 
em Letras pela Universidade 
Federal da Paraíba, com pes-
quisas na área de dramaturgia 
irlandesa -, a exposição cole-
tiva será realizada contendo 
ilustrações inspiradas nos te-
mas tratados em versos cons-
tantes na própria obra, produ-
zidas por Danielle Costa, Lívia 
Costa, Priscila Lima, Paola 
Catherine e Vanessa Cardoso. 
E, para embalar a noite, a dis-
cotecagem da DJ Kylt. 

O ebook ilustra Se eu 
tivesse alma já pode ser ad-
quirido pelo sistema de pré-
venda, ao preço de R$ 15, na 
Livraria Cultura (http://bit.
ly/15K85Q0), no site Ama-
zon (http://bit.ly/1yLyFUG) 
e, ainda, nos aplicativos Kobo 
e Google Play (http://bit.
ly/15K7iP5).  
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Morreu na última terça-feira a atriz Suzana de 
Moraes, a filha mais velha do poeta Vinicius

Espetáculo ‘Mercedes’, está em cartaz hoje e amanhã no Centro Cultural Piollin

A atriz e cineasta Suzana de Mo-
raes, de 74 anos, filha mais velha do 
poeta Vinícius de Moraes (1913-1980), 
morreu na última terça-feira no Rio, 
aos 74 anos. Ela sofria de câncer no 
endométrio e estava internada desde o 
último dia 5, na Clínica  São Vicente, na 
Gávea, zona sul do Rio, devido ao agra-
vamento de seu estado.

O corpo foi velado no Cemitério São 
João Batista, em Botafogo e cremado no 
Memorial do Carmo, no Caju, zona norte 
da cidade. Filha de Tati, a primeira mulher 
de Vinicius, Suzana cuidava há anos do 
espólio do pai.

Em 2005,  a cineasta produziu o 
documentário cinebiográfico Vinicius, 
dirigido por Miguel Faria Jr. Como atriz, 

atuou em dez filmes, entre eles Garota 
de Ipanema (1967), de Leon Hirzsmann, e 
Perfume de Gardênia (1992), de Guilher-
me de Almeida Prado.

Em nota à imprensa, a secretária 
estadual de Cultura do Rio de Janeiro, 
Eva Doris Rosenthal, lamentou a morte 
de Suzana de Moraes. “Mais uma ar-
tista se vai, um elo importante de uma 
linhagem fundamental para a cultura 
brasileira, uma atriz e cineasta irrequie-
ta e uma das principais responsáveis 
pelo valiosíssimo legado de Vinicius”, 
disse a secretária. Suzana dirigiu 
os shows Público e Adriana Partim-
pim, da cantora e compositora Adriana 
Calcanhotto, sua companheira há mais 
de 25 anos.

Resistência em cena
Lucas Duarte
Especial para A União

FotoS: Wênio Pinheiro

O espetáculo ‘Mer-
cedes’ comemora 
um ano de estreia 
do espetáculo e se 
apresenta no Cen-
tro Cultural Piollin 
hoje e amanhã em 
João Pessoa. Guian-

do essa Mercedes a peça tem a 
atuação das atrizes Suzy Lopes, 
Nyka Barros e Raquel Ferreira, do 
ator e cantor Jorge Felix, do gui-
tarrista Luan Brito e texto e dire-
ção de Paulo Vieira. O valor dos 
ingressos são: de R$ 20 inteira e 
R$ 10 meia, mas  o grupo Galha-
rufas Companhia de Teatro está 
com uma promoção se  enviar um 
e-mail para galharufas.teatro@
hotmail.com paga meia. É bom 
correr, pois o número é limitado, 
apenas 60 pessoas.

A temporada é uma parceria 
do Galharufas Companhia de Te-
atro com o Centro Cultural Piollin 
e foi um trabalho de quase seis 
meses repensando cada cena e 
reinventando, o que para os envol-
vidos foi um grande desafio, pois 
era preciso praticar o desapego de 
muitas coisas para que fosse pos-
sível o renascimento de um novo 
espetáculo, mesmo que ainda 
fosse o mesmo. O espetáculo con-
templado pelo Edital FIC – Augus-
to dos Anjos através da Secult es-
treou em janeiro de 2014. Passou 
por um processo de remontagem, 
o que resultou em mudanças no 
texto, na cena e no elenco. A peça 
foi apontada pela imprensa como 
o destaque do teatro paraibano 
de 2014, mesmo com os teatros 
fechados, o espetáculo realizou vá-
rias temporadas ao longo do ano e 
todas com plateia lotada. 

Em entrevista a reportagem 
do jornal A União Suzy Lopes, 
atriz e produtora do espetáculo, 
fala sobre as mudanças de ‘Mer-
cedes’. “As alterações que foram 
feitas no espetáculo agradou o 
público que já havia visto a peça 
e que retornou para conferir. As 
mudanças cresceram o espetácu-
lo, e tornou muito mais homogê-
neo e orgânico, afirmando a ca-
pacidade que a arte tem, quando 
não engessada, de transformar-
se”, disse.

O autor e diretor da peça, 
Paulo Vieira afirma que seus mé-
todos de trabalho são diferentes, 
porque os atores ficam bem a 
vontade. “E finalmente conse-

Cenas da peça que faz uma reflexão sobre 
o período da ditadura militar e as relações 
conflituosas de quem viveu esta época 
marcante na história política do Brasil

Suzana era responsável pela conservação do legado deixado pelo pai

guimos chegar a um final que se 
aproximasse ao que todos almeja-
vam, pois nunca ficamos satisfei-
tos de como terminávamos a peça. 
E o mais interessante é que essa 
descoberta só foi possível depois 
de uma temporada inteira e veio 
por meio de laboratório, o que faz 
com que os atores tenham bas-
tante propriedade em cena, pois 
foram eles mesmo que criaram, 
eu apenas costurei, e fiquei muito 
satisfeito com a nossa descoberta. 
Esperamos que o público goste 
também , como eles costumam 
brincar entre eles: é igual, mas é 
diferente, o meu método de tra-
balho e de direção proporciona 

liberdade absoluta para que o 
ator seja o dono da cena, eu sir-
vo como guia de finalização, mas 
como mesmo falou Artaud: Teatro 
é a arte do ator. E ao fim que esta-
mos satisfeitos com nossas desco-
bertas e esperamos que o público 
goste também”,  conclui o autor.

O espetáculo
Mercedes é um nome e uma 

fantasia ao mesmo tempo, trata 
da história de uma militante do 
partido popular de libertação que 
luta contra a ditadura militar no 
Brasil, mas também é uma aman-
te, a peça utilizando uma lingua-
gem cênica randômica, a Galharu-

n Espetáculo: ‘Mercedes’

n Local: Centro Cultural Piollin na Rua 

Professor Sizenando Costa, S/N, Róger

n Data e Hora: Hoje e amanhã às 20h

n Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Serviço

fas Companhia de Teatro resolve 
contar a história dessa mulher 
que entregou mais do que sua 
vida à luta armada, mas desco-
briu na própria pele que poderia 
lutar contra tudo, menos contra 
o tempo que é senhor de todas as 
coisas. 

A peça acontece em dois 
tempos, desta forma presente e 
passado se confundem no mes-
mo tempo, mostrando que tudo 
depende de um ponto de vista e 
tudo é relativo, até mesmo a rea-
lidade. Mercedes, que é um nome 
e uma fantasia ao mesmo tempo, 
fala de tempo e de vidas huma-
nas que vão se traçando e entre-

laçando. Em uma teia cênica que 
estimula o espectador a descobrir 
essa trama que envolve os anos 
de chumbo, como escreveu Chico 
Buarque ‘Um tempo, página in-
feliz da nossa história, Passagem 
desbotada na memória das nos-
sas novas gerações’. 
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Projeto Água Doce começa 
a ser implantado em 
municípios da Paraíba

Projeto Rondon
Estado apoia ações que vão beneficiar 15 municípios

Quinze municípios paraibanos 
estão incluídos na Operação Porta 
do Sol, do Projeto Rondon, que vai 
mobilizar 299 rondonistas volun-
tários e 30 instituições de Ensino 
Superior em atividades de cultura, 
educação, saúde, direitos huma-
nos e justiça, tecnologia, trabalho e 
meio ambiente que serão realizadas 
até o dia 7 de fevereiro. A abertura 
do projeto ocorreu no sábado (24) 
e o secretário Educação, Aléssio 
Trindade, representou o Governo 
do Estado na solenidade realizada 
na Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Arte, em João Pessoa.

As atividades vão enfocar a va-
lorização da cultura local e promo-
ver o intercâmbio de informações; 
de direitos humanos e justiça, capa-
citando gestores municipais, conse-
lheiros e lideranças comunitárias 
em gestão de políticas públicas, 
particularmente no setor de desen-
volvimento social, enfrentamento 
das situações de trabalho infantil e 
exploração sexual, dinamizando ou 
criando os conselhos municipais.

No campo da educação, o Pro-
jeto Rondon capacita educadores 
sobre técnicas de ensino e apren-
dizagem, motivação, relacionamen-
to e educação inclusiva. Na saúde, 
busca a capacitação de agentes em 
saúde da família, bucal, ambiental, 
sexual de adolescentes, na pre-
venção da prostituição infantil, da 
violência contra mulher, crianças e 
adolescentes e prevenção ao uso do 
álcool e drogas, além do incentivo 
ao esporte, lazer e nutrição saudá-
vel com alimentos regionais.

As atividades da Operação 
Porta do Sol no tema comunicação 
visam capacitar agentes multiplica-
dores na produção e difusão de ma-
terial informativo para a população 
usando as rádios comunitárias. No 
tocante ao meio ambiente, tem por 
objetivo mobilizar campanhas de 
saneamento. Já na área do traba-

lho, o projeto capacita produtores 
locais e incentiva o cooperativismo 
e empreendedorismo, promovendo 
ações que desenvolvam o potencial 
turístico e, por fim, no setor de tec-
nologia, visa disseminar soluções 
autossustentáveis que melhorem a 
qualidade de vida das comunida-
des.

Criado em 1967, já levou mais 
de 12.000 rondonistas a cerca de 
800 municípios. Trata-se de um 
projeto de integração social que en-
volve a participação voluntária de 
estudantes universitários na busca 
de soluções que contribuam para 
o desenvolvimento sustentável de 
comunidades carentes e ampliem o 
bem-estar da população.

Suas regiões prioritárias de 
atuação são aquelas com maiores 
índices de pobreza e exclusão so-
cial, bem como áreas isoladas do 
território nacional que necessitem 
de maior aporte de bens e serviços, 
por isso, prioriza as regiões Norte e 
Nordeste do país.

O Projeto Rondon é realizado 
em parceria com diversos ministé-
rios e tem o apoio das Forças Arma-
das, que proporcionam o suporte 
logístico e a segurança necessários 
às operações. Conta, ainda, com a 
colaboração dos Governos Estadu-
ais, das Prefeituras Municipais e de 
empresas socialmente responsáveis.

O projeto tem como objetivos 
contribuir para a formação do uni-
versitário como cidadão, integrar o 
universitário ao processo de desen-
volvimento nacional, por meio de 
ações participativas sobre a realida-
de do país, consolidar no universi-
tário brasileiro o sentido de respon-
sabilidade social, coletiva, em prol 
da cidadania, do desenvolvimento e 
da defesa dos interesses nacionais 
e estimular no universitário a pro-
dução de projetos coletivos locais, 
em parceria com as comunidades 
assistidas. Estudantes da Faculdade Maurício de Nassau mostram entusiasmo logo após a solenidade de abertura do Projeto Rondon

Elas são pequenas, mas quan-
do se trata de defender a sua “casa” 
viram uma fera. Pesquisadores do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa/MCTI) reali-
zaram um estudo para investigar 
se a presença de colônias de for-
migas árboreas da espécie Pseu-
domyrmex viduus tem capacidade 
de evitar a predação das sementes 
por macacos, papagaios, araras e 
esquilos. Elas vivem nas árvores 
conhecidas vulgarmente por ara-
pari (Macrolobium acaciifolium), 
uma leguminosa.

Os pesquisadores perceberam 
que os araparizeiros carregados 
de frutos abrigavam muitas formi-
gas. Já outras árvores de arapari, 
que não possuíam muitos frutos, 
eram alvos de predadores. “Des-
cobrimos que a presença de for-
migas reduziu, significativamente, 
as taxas de visitação e de remoção 
das sementes pelo primata uacari-
de-costas-douradas (Cacajao me-
lanocephalus ouakary) e também 
por outros predadores, como pa-
pagaios (gênero Amazona), araras 
(gênero Ara) e o esquilo vermelho 
da Amazônia [Sciurus igniven-
tris]”, explica o pesquisador bolsis-
ta Adrian Barnett, do Programa de 
Capacitação Institucional do Con-
selho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq/
MCTI) no Inpa, Coordenação de 
Biodiversidade.

Ele conta que as formigas ár-
boreas se comportam instintiva-
mente com o objetivo de defender 
as árvores onde habitam, e desen-
volvem uma relação especializada 
com essas plantas. 

“Essas árvores podem ser al-
vos de predadores, e estes tam-
bém podem destruir a principal 
fonte de alimentação das formi-
gas”, diz o pesquisador, que é dou-
tor em antropologia biológica, 
pelo Centro de Investigação em 
Antropologia Evolutiva e Ambien-
tal da Universidade de Roehamp-
ton, no Reino Unido.

Barnett explica que esse ali-
mento é uma secreção expelida de 
bichinhos conhecidos por “inse-
tos de escama”, da ordem Hemip-
tera, geralmente classificados na 
superfamília taxonômica Coccoi-
dea. Eles são do tamanho de uma 
cabeça de fósforo e vivem perma-
nentemente grudados nas folhas 
e galhos finos das plantas. “Esses 
insetos, quando estimulados pe-
las formigas, fabricam em seus 
corpos uma espécie de néctar do 
qual elas se alimentam”, conta o 
pesquisador.  

O estudo, foi publicado na 
sexta-feira (15), no Biological 
Journal of the Linnean Society, foi 
realizado por um grupo de pes-
quisadores anglo-brasileiros, que 
há oito anos desenvolvem traba-
lhos no Parque Nacional do Jaú.

Inpa estuda a defesa das 
formigas contra predadores

Mais de 1,2 mil estudantes de 
Engenharia, que representam 70 
instituições de Ensino Superior do 
Brasil (16 Estados e Distrito Fede-
ral), e uma equipe dos Estados Uni-
dos, estão em contagem regressiva 
para colocar à prova 76 veículos of-
f-road. Eles irão disputar a 21ª Com-
petição Baja SAE Brasil - Petrobras, 
entre 5 e 8 de março, no Esporte 
Clube Piracicabano de Automobilis-
mo (ECPA), em Piracicaba (SP). Em 
2014, foram 72 equipes inscritas. 
Uma equipe da Universidade Fede-
ral da Paraíba vai concorrer com o 
carro 42, o UFPBaja Inelutável.

“Desenvolver nos futuros enge-
nheiros as principais capacidades 
requeridas pelo mercado, como li-
derança, trabalho em equipe e ges-
tão de projetos, é o grande objetivo 
dos programas estudantis da SAE 
Brasil”, ressalta o engenheiro Frank 
Sowade, presidente da SAE Brasil. 

Os Estados Unidos voltam a ser 
representados na Baja SAE Brasil - 
Petrobras, desta vez com equipe do 
Rochester Institute of Technology, 
de Nova York.  Além dos EUA, a com-
petição possui inscritas 22 equipes 
de São Paulo. Minas Gerais conta 
com 11 equipes, o Rio de Janeiro 
com 10, Paraná, sete, Rio Grande do 
Sul, cinco, Espírito Santo, quatro e 
Pernambuco, três. Já Rio Grande do 

Equipe da UFPB mais uma vez 
participa da SAE Brasil - Petrobras

tecnologia no enduRo de Resistência

Norte, Santa Catarina e Distrito Fe-
deral possuem duas equipes cada. 
Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Mato Grosso e Piauí serão represen-
tados por uma equipe cada.  As pro-
vas começam no dia 5, quinta-feira, 
com as inspeções técnicas, verifica-
ções de motor, conforto e freios. No 
dia 6, haverá apresentações de pro-
jetos, e continuação das inspeções 
técnicas. 

Para o dia 7 estão previstas as 
provas dinâmicas, que avaliam as-
pectos como dirigibilidade, conforto, 
aceleração, velocidade, robustez da 
suspensão e capacidade de tração. 

No mesmo dia, haverá apresenta-
ções de projetos e repescagens de 
segurança, conforto e freios. No dia 
8, os carros enfrentam o Enduro de 
Resistência, com quatro horas de du-
ração, realizado em terreno bastante 
acidentado. Essa é a prova mais es-
perada e a única aberta ao público.

 As três instituições de ensino 
que alcançarem as melhores pon-
tuações na soma geral de todas as 
provas poderão representar o Brasil 
na competição Baja SAE Maryland, 
que será realizada entre os dias 7 e 
10 de maio, na cidade de Baltimore, 
Maryland, nos Estados Unidos.  

Veículos Baja SAE disputam prova de resistência em campo de Piracicaba (SP)

Foto: Reproducao/Facebook

Foto: Reproducao/Internet
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Projeto inicia obras na Paraíba
água doce no SeMiárido

Iniciativa tem como meta a 
recuperação e implantação de 
sistema de dessalinização

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

l arTeSanaTo 
“Joias em Osso” é o nome do quiosque instalado há 33 

anos no Farol do Cabo Branco que tem chamado a atenção de 
turistas pela qualidade do artesanato comercializado. Além da 
bijuteria confeccionada com o osso bovino, o local tornou-se 
atrativo turístico para as vendas do artesanato produzido na 
madeira, conchas e cerâmica. Informações 8738-1838.

l ilha
Aos amantes do lazer ecológico uma ótima opção 

nesse período do verão é a Ilha da Restinga, cuja proposta 
é a educação ambiental, com visitação turística associada 
à sustentabilidade e a interação com a natureza. Além da 
visitação, o local oferece casa para hospedagem com energia 
solar e a utilização de água da chuva como principal fonte 
de abastecimento, ajudando, dessa forma, na prática da 
sustentabilidade. A ilha tem uma área de 540 hectares, dos 
quais 360 são de propriedade da família Maroja Limeira. Essa 
parte é administrada por Evelina Maroja Limeira e seu irmão 
Pedro, que recebem visitantes nos segundos domingos de 
cada mês para um “Day use”, que inclui o traslado no barco da 
família, com embarque na Praia do Jacaré, café da manhã, trilha 
e almoço. O barco acomoda vinte pessoas. O horário de saída 
é às 9 horas e o retorno às 16. Preço: R$ 70,00 por pessoa. 
Informações pelos telefones: 8834-0444 e no site WWW.
ilhadarestinga.com.br.

l cafuçu
O Bloco Cafuçu realiza no próximo sábado 31 a 21a 
edição do Baile do Cafuçu, às 22h no Centro Cultural 
Piollin, para eleger o casal Cafuçu 2015. O baile é um 
esquenta ao bloco que sai no dia 13 de fevereiro, no 
Centro Histórico da cidade, nas Praças Ponto de Cem 
Réis, Praça do Bispo e Praça Rio Branco. A animação 
fica por conta da banda “Brega e Você” e dos DJs Naza 
e 10 Anos. Um detalhe importante para os participantes 
é caprichar no figurino, com aquela blusa brilhante 
sem uso por falta de ocasião ou com as roupas que o 
Brechó Piollin separou exclusivamente para o baile. 
O Centro Cultural Piollin fica na Rua Professor 
Sizenando Costa - Roger, João Pessoa. Os ingressos 
custam R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

l fecoMércio
Pesquisa do Turismo da Fecomércio- PB revela que 
96% dos turistas desejam retornar à Paraíba e 
96,03% revelarem a vontade de retornar à Região 
Metropolitana de João Pessoa (RMJP). Além disso, 
95,71% dos entrevistados indicaram a Paraíba como 
roteiro. Estes números fazem parte da décima edição 
da Pesquisa sobre o Desempenho do Turismo na Região 
Metropolitana de João Pessoa, a maior e mais completa 
análise do perfil do turista que visita o Estado, realizada 
pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Econômicas 
e Sociais da Paraíba. Entre as principais razões da 
escolha da RMJP como destino estão: a beleza das 
praias, citada por 55,56%; a indicação de parentes 
ou amigos (52,38%), a visita a familiares ou amigos 
(43,65%); gostar dos atrativos naturais (16,98%); e 
pela proximidade com seus Estados de origem (14,76%). 
A propaganda da Paraíba pela Internet (13,02%) e a 
indicação de agências de viagem (5,87%) também 
apareceram entre os motivos.

FOTO: Divulgação 

FOTO: Divulgação 
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l VlT 
O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) começará a 
trafegar diariamente na Região Metropolitana de João 
Pessoa a partir do dia 2 de fevereiro, em horários 
intermediários. O investimento para a chegada do 
VLT atingirá a cifra de R$ 280 milhões até o ano de 
2017, com a construção de quatro novas estações 
e dois viadutos, além do remodelamento e aumento 
dos trilhos. Totalmente climatizados, os novos 
trens terão capacidade para o embarque de 40 mil 
passageiros por dia. 

O Programa Água Doce 
(PAD) começa o ano com 
obras no município de Pau-
lo Afonso, na Bahia. Ação do 
Governo Federal, coordena-
da pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), a iniciativa 
tem como meta a recupera-
ção, implantação e gestão de 
1.200 sistemas de dessalini-
zação até 2016, com investi-
mentos de R$ 235 milhões. 
As obras para a construção do 
sistema já começaram no Rio 
Grande do Norte e na Paraíba. 
Até dezembro serão entre-
gues nas capitais de oito Es-
tados nordestinos e em Belo 
Horizonte.

O sistema de dessalini-
zação é composto por poço 
tubular profundo, bomba do 
poço, reservatório de água 
bruta, abrigo de alvenaria, 
chafariz, dessalinizador, re-
servatório de água potável, 
reservatório e tanques.

Depois de captada, a 
água bruta passa por proces-
so de osmose inversa, com 
a contenção do sal em filtro 
de membranas. Em seguida, 
é feito o armazenamento da 
água potável, para distribui-
ção às moradias. A dessali-
nização significa a retirada 
do sal das águas salobras do 
subsolo. A metodologia do 

l Bloco 
O Maluco Beleza, bloco que surgiu da ideia de fãs do 

compositor Raul Seixas, em homenagem ao irreverente 
cantor, completa a sua 11a edição no Folia de Rua 2015 e 
sai às ruas no próximo dia 5 de fevereiro. De acordo com 
Giucelia Figueiredo, organizadora, neste ano o bloco resolve 
inovar trazendo outras atrações e ampliando o público, 
tendo a participação da Orquestra de Frevo do Maestro 
Luiz, que irá animar os foliões na concentração além de 
grupos de maracatu. A concentração será a partir das 
19h na Rua Professor José Coelho 61 ( em frente à loja 
Karmelia e do SINTEP ), Centro, e o bloco vai percorrer as 
ruas até a concentração do Bloco Confete e Serpentina e 
a do Anjo Azul, retornando para a concentração do Folia de 
Rua 2015 no Ponto de Cem Réis

l dindiM 
O bloco infantil Dindin de Manga abre a temporada 

da 28a edição do projeto Folia de Rua, no dia 5 de 
fevereiro próximo, animando as ruas do Centro de João 
Pessoa. A exemplo de anos anteriores, o anfitrião da 
festa será o boneco do Dindin de Manga e o estandarte, 
que este ano é assinado pelo artista plástico e ator Dadá 
Venceslau, além de homenagear os “100 anos do Carnaval 
Tradição”, também traz a figura de um círculo de crianças 
com as mãos dadas.

PAD vai atender 2.947 comu-
nidades rurais em 232 muni-
cípios, que foram apontados 
como os mais críticos do Se-
miárido em levantamento rea-
lizado em 2013 e 2014.

Entre os meses de mar-
ço e julho, começam as obras 
para a construção dos siste-
mas nos Estados da Bahia, 
Ceará, Sergipe, Alagoas, Piauí, 
Pernambuco e Minas Gerais. 

O programa já beneficiou 
100 mil pessoas no Semiárido 
brasileiro, nos nove Estados 
do Nordeste e em Minas Ge-
rais. Lançado em 2004, em 
2011, o PAD passou a integrar 
o Programa Água para Todos, 
no âmbito do Plano Brasil 
sem Miséria, com a constru-
ção de cisternas de sistemas 
coletivos de abastecimento. 
Para atingir as metas previs-
tas, especialmente em face à 

seca que atinge a região nos 
últimos três anos, o Programa 
Água Doce vem sendo moni-
torado pelo Sistema de Infor-
mação e Gestão para a Gover-
nabilidade (Sigob/MMA), pelo 
Comitê Gestor do Programa 
Água para Todos (Ministério 
da Integração Nacional) e pela 
coordenação do Plano Bra-
sil sem Miséria no Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 

O programa foi considera-
do pelo Tribunal de Contas da 
União (acordão 2462/2009) 
como medida de adaptação às 
mudanças climáticas e para a 
segurança hídrica. E também 
atende à Resolução da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU – 64/292 de 2010), que 
declarou o acesso à água lim-
pa e segura como direito hu-
mano essencial.

Ação visa a retirada do sal das águas salobras do subsolo

Estão abertas as inscrições para a 
18ª edição na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA). O 
prazo termina em 15 de março e os exa-
mes acontecem em fase única, no dia 
15 de maio. A OBA é voltada a todos os 
estudantes dos Ensinos Fundamental e 
Médio. Escolas públicas ou particulares 
que ainda não participam já podem se 
cadastrar pelo portal da OBA ou por 
meio das fichas enviadas a todas as insti-
tuições de ensino.

“O objetivo da olimpíada é levar a 
maior quantidade de informações sobre 
as ciências espaciais para a sala de aula, 
despertando o interesse nos jovens”, diz 
o coordenador nacional do evento, o as-
trônomo João Batista Garcia Canalle.

Segundo ele, a iniciativa não tem a 
intenção de criar rivalidade entre esco-
las ou promover a competição entre ci-
dades ou Estados: “Queremos promover 
a disseminação dos conhecimentos bási-
cos de forma lúdica e cooperativa entre 
professores e alunos, além de mantê-los 
atualizados”. Somando todas as edi-
ções, a OBA contabiliza mais 6 milhões 
de participantes. Em 2014, contou com 
a participação de 772.257 estudantes e 
distribuiu 43 mil medalhas, um aumen-

to de 26% em relação à edição anterior. 
Foram 10.412 de ouro, 14.451 de prata 
e 17.693 de bronze. A OBA é dividida 
em quatro níveis - os três primeiros são 
para alunos do Ensino Fundamental e 
o quarto, para os do Ensino Médio - e 
a prova é composta por dez perguntas, 
sendo sete de astronomia e três de as-
tronáutica. A maioria das questões é de 
raciocínio lógico. As medalhas serão dis-
tribuídas conforme a pontuação obtida. 
Os melhores classificados representarão 
o Brasil na Olimpíada Internacional de 
Astronomia e Astrofísica e na Olimpíada 
Latino-Americana de Astronomia e As-
tronáutica de 2016.

Os participantes desta edição tam-
bém irão concorrer a vagas nas Jornadas 
Espaciais, que acontecem em São José 
dos Campos (SP) e em Natal (RN). Nelas, 
os estudantes recebem material didáti-
co e assistem a palestras de especialistas. 
A OBA é coordenada por uma comissão 
formada por membros da Sociedade As-
tronômica Brasileira (SAB) e da Agência 
Espacial Brasileira (AEB). Desde 2009, a 
coordenação da Olimpíada organiza os 
Encontros Regionais de Ensino de Astro-
nomia (Ereas), sendo que são promovi-
dos entre 10 e 12 encontros por ano.

Olimpíada Brasileira faz 
as inscrições de escolas

aSTronoMia e aSTronáuTica

foTo: Divulgação/MMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de São João 
do Tigre. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 049/2014, 
Pregão Presencial nº. 028/2014. DOTAÇÃO: 01.010.04.122.202.2004 – 44.90.52 – 33.90.30 / 
02.000.04.124.2010.2008 – 44.90.52 – 33.90.30  / 03.000.12.361.2017.1001 – 44.90.52 – 33.90.30  /   
04.000.10.301.2006.2052 – 44.90.52 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre/José Maucélio Barbosa e a empresa: CONECTEWIN COMERCIO 
E EQUIPAMENTOS DE INFOR. E TELECOMINICAÇÕES LTDA - ME, CNPJ 09.175.028/0001-34, 
com o valor total de R$ 36.558,50 (Trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 
centavos). Contrato Administrativo nº 028.01/2014.  

São João do Tigre - PB, 28 de Novembro de 2014.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.
 

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “FELIPE LEMOS E FORRÓ DO BEM”, para se apresentar 
na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz, no dia 29 de Janeiro de 2015. LOCAL: Parque do 
Poeta Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00010/2015. DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter 
Atividades de Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e GUS-
TAVO MARQUES DE AZEVEDO – CT Nº 00022/2015 – 15.01.2015 - R$ 6.000,00– Seis Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
  EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00010/2015.
OBJETO: Contratação da Banda “FELIPE LEMOS E FORRÓ DO BEM”, para se apresentar na 

tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz, no dia 29 de Janeiro de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/01/2015.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00010/2015

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 
IN00010/2015, que objetiva: Contratação da Banda “FELIPE LEMOS E FORRÓ DO BEM”, para 
se apresentar na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz, no dia 29 de Janeiro de 2015, no 
Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO – CNPJ: 19.743.701/0001-49 
- R$ 6.000,00– Seis Mil Reais.

Guarabira - PB, 14 de Janeiro de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 
10h00min do dia 10 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação, Insta-
lação, Remoção de Palco, Sonorização Profissional, Grupo Gerador, Iluminação Cênica, Banheiros 
Químicos e Mini trio elétrico, destinados as Festividades Carnavalescas do Município de Baía da 
Traição/PB - 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 28 de Janeiro de 2015
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 
10h00min do dia 10 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação, Insta-
lação, Remoção de Palco, Sonorização Profissional, Grupo Gerador, Iluminação Cênica, Banheiros 
Químicos e Mini trio elétrico, destinados as Festividades Carnavalescas do Município de Baía da 
Traição/PB - 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 28 de Janeiro de 2015
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial
 

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2015/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DO EVENTO DENOMINADO “ACAMPON”, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO 
DE 2015. PARTES: SEDE/PMCG E ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA. VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00. 
DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2082; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: 
LUIZ ALBERTO LEITE E MARLI MARIA DE SOUSA ALBUQUERQUE.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N.º 001/2015

A Prefeitura Municipal de Olho D´água, Estado da Paraíba, CONVOCA os candidatos aprova-
dos no Concurso Público realizado no dia 24 de fevereiro de 2013, e homologado pelo Decreto 
n.º 006/2013, de 13 de maio de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba na edição 
de 24 de maio de 2013, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, para comparecerem na sede da 
Prefeitura Municipal - Secretaria de Administração, sita à Rua Fausto de Almeida Costa s/n Centro, 
CEP: 58.760-000-Olho D´água-PB, para apresentarem os documentos e habilitações exigidos, 
conforme Capítulo VIII do Edital 001/2012, de 10 de outubro de 2012, e tomarem posse em seus 
respectivos cargos, a saber. 

CARGO: MOTORISTA D
Inscrição Nome do Candidato  Posição
665  Gabriel Medeiros Laurindo  7º
CARGO: TRATORISTA
Inscrição Nome do Candidato  Posição
934  Ricardo Morais de Medeiros 2º

Olho D´água-PB, 02 de janeiro de 2015. 
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
Comissão Especial de Licitação

Concorrência 003/2014
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO FASE DA HABILITAÇÃO

A Comissão Especial de Licitação torna público aos participantes da Concorrência 03/2014, 
que os recursos administrativos impetrados pelas empresas: CASA FORTE ENGENHARIA LTDA; 
LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e TCL LIMPEZA URBANA LTDA conforme entendimento 
da Comissão Especial de Licitação e Procuradoria Jurídica, tiveram os resultados de julgamento 
abaixo descriminados: 

• TCL LIMPEZA URBANA LTDA E LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA: Recursos  re-
conhecidos tempestivamente e PROVIDO EM PARTE, conforme Pareceres acostados aos autos;

• CASA FORTE ENGENHARIA LTDA: Recurso reconhecido tempestivamente e  IMPROVIDO, 
conforme Pareces acostados aos autos.

A comissão Especial de Licitação após análise dos recursos interpostos e emissão de pareceres 
decidiu pela INABILITAÇÃO de todas as empresas participantes deste Certame.

INABILITAÇÃO DOS LICITANTES – DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO
A Comissão Especial de Licitação,comunica a decisão por unanimidade de inabilitar as empresas 

participantes da Concorrência 003/2014, pelos motivos abaixo descriminados:
• TCL LIMPEZA URBANA LTDA: Descumpriu o subitem 12.4.5 alíneas “a” e “c” e o subitem 

12.4.14, alínea  “d”, “f”, “g”, “h” e “i”   do edital, e descumprimento da alínea “c” do subitem 12.3.1 
– Não apresentou prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS);

• PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTO LTDA: Não atendeu o item 12.4.14 alínea “a”, “d”, 
“e”, “f” e “h”  do ato convocatório.

• LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA: Não atendeu ao item 12.4.14 alínea “d” do ato 
convocatório;

• CASA FORTE ENGENHARIA LTDA – Não atendeu ao item 12.4.5, alínea “d” do edital do ato 
convocatório.

• ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA – Não atendeu ao item 12.4.1.1 - inscrição ou 
Registro no CREA devidamente atualizado, subitem 12.4.5.3 – Declaração nos termos do ato 
convocatório, contendo inclusive quantitativos de veículos, máquinas e equipamentos, e descum-
primento do subitem 12.4.5 alínea “a”. 

Assim,com fundamento no parágrafo 3º do Artigo 48 da Lei 8666/93, fica concedido o prazo 
de 08(oito) dias úteis para apresentação da documentação que os levaram à inabilitação com os 
respectivos vícios sanados, ficando estabelecido a data de 10 de fevereiro do corrente ano as 
10:00hs a reabertura da sessão e recebimentos dos novos documentos livres das causas que os 
levaram à inabilitação.   A presente sessão será realizada  no  mesmo local  da  primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas  junto  a  Comissão Permanente  de  Licitação, Rua  
João  Pires  de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 e das 
14:00 as 18:00 dos dias úteis.Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br 
Site:www.cabedelo.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
Comissão Especial de Licitação

Concorrência 003/2014
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO FASE DA HABILITAÇÃO

A Comissão Especial de Licitação torna público aos participantes da Concorrência 03/2014, 
que os recursos administrativos impetrados pelas empresas: CASA FORTE ENGENHARIA LTDA; 
LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e TCL LIMPEZA URBANA LTDA conforme entendimento 
da Comissão Especial de Licitação e Procuradoria Jurídica, tiveram os resultados de julgamento 
abaixo descriminados: 

• TCL LIMPEZA URBANA LTDA E LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA: Recursos  reco-
nhecidos tempestivamente e DEREFIDOS EM PARTE, conforme Pareceres acostados aos autos;

• CASA FORTE ENGENHARIA LTDA: Recurso reconhecido tempestivamente e  INDEFERIDO, 
conforme Pareces acostados aos autos.

A comissão Especial de Licitação após análise dos recursos interpostos e emissão de pareceres 
decidiu pela INABILITAÇÃO de todas as empresas participantes deste Certame.

INABILITAÇÃO DOS LICITANTES – DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO
A Comissão Especial de Licitação,comunica a decisão por unanimidade de inabilitar as empresas 

participantes da Concorrência 003/2014, pelos motivos abaixo descriminados:
• TCL LIMPEZA URBANA LTDA: Descumpriu o subitem 12.4.5 alíneas “a” e “c” e o subitem 

12.4.14, alínea  “d”, “f”, “g”, “h” e “i”   do edital, e descumprimento da alínea “c” do subitem 12.3.1 
– Não apresentou prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS);

• PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTO LTDA: Não atendeu o item 12.4.14 alínea “a”, “d”, 
“e”, “f” e “h”  do ato convocatório.

• LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA: Não atendeu ao item 12.4.14 alínea “d” do ato 
convocatório;

• CASA FORTE ENGENHARIA LTDA – Não atendeu ao item 12.4.5, alínea “d” do edital do ato 
convocatório.

• ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA – Não atendeu ao item 12.4.1.1 - inscrição ou 
Registro no CREA devidamente atualizado, subitem 12.4.5.3 – Declaração nos termos do ato 
convocatório, contendo inclusive quantitativos de veículos, máquinas e equipamentos, e descum-
primento do subitem 12.4.5 alínea “a”. 

Assim,com fundamento no parágrafo 3º do Artigo 48 da Lei 8666/93, fica concedido o prazo 
de 08(oito) dias úteis para apresentação da documentação que os levaram à inabilitação com os 
respectivos vícios sanados, ficando estabelecido a data de 10 de fevereiro do corrente ano as 
10:00hs a reabertura da sessão e recebimentos dos novos documentos livres das causas que os 
levaram à inabilitação.   A presente sessão será realizada  no  mesmo local  da  primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas  junto  a  Comissão Permanente  de  Licitação, Rua  
João  Pires  de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 e das 
14:00 as 18:00 dos dias úteis.Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br 
Site:www.cabedelo.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

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

de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 27 de Janeiro de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

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

de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PROEJA E PROJOVEM DO CAMPO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Email: cplsume@gmail.com

Sumé - PB, 27 de Janeiro de 2015
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
AQUISIÇÃO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE 
DE ALMEIDA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Email: cplsume@gmail.com

Sumé - PB, 27 de Janeiro de 2015
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Primeiro 

de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 27 de Janeiro de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº. 00001/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através da comissão de licitação, torna público para conhecimento dos 

interessados que fica ADIADA a abertura da Tomada de Preços  nº 00001/2015, do dia 30.01.2015 às 09:00 horas, 
PARA o dia 13.02.2014 às 09:00 horas. Demais informações a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 28 de Janeiro de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 
VISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
Proc. Administrativo nº 043/2015
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Emas-PB, comunica aos 

interessados que o Pregão Presencial nº 006/2015, objetivando a Contratação De empresa para fornecimento 
de material de construção, hidráulico e elétrico, conforme Termo de Referência do Edital, com abertura prevista 
para o dia 28.01.2015, às 11horas, FICA ADIADO para o dia 03.02.2015, às 11 horas, na sala da CPL, no Setor 
de Licitação sede da Prefeitura, por razões de haver outras licitações marcadas para a mesma data e horário. 
INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista 
nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 26 de janeiro de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO         

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.012/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2453/14
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/097209
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA, através da sua 

Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 655 torna público para conhecimento dos interessados 
em participar da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 07.012/2014, que tem como objeto: Aquisição de 
Materiais para Serviços de Zeladoria de Praças, Canteiros, Passeios, Jardins e Logradouros.

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

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

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

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

s/acabamento e s/polimento.
LOTE 8: Aquisição de grama esmeralda.
que a data para entrega dos envelopes fica mais uma vez adiada para o dia 13 de fevereiro de 2015, imprete-

rivelmente às 9h. Este adiamento se dá por modificações de preços nas planilhas orçamentárias como também no 
Edital.  A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir desta segunda 
feira dia 02/02/2015, na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio 
Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba mediante a entrega de um CD-ROOM/ e ou DVD 
no horário das 13H30 às 17H30. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

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

João Pessoa, 28 de janeiro de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA
                                                             

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO

PREFEITURA MUICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE CADASTRAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO/PB torna público para conhecimento de quantos possam 
interessar que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços está permanentemente aberto 
as novas inscrições, bem como para a renovação dos já cadastrados conforme o caso, tudo em conformidade ao 
Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, sediada à Rua José Alípio de Santana, 
371 - Fone/Fax (83) 3284 – 1081 - CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão - PB - E-mail: cpl.caja@hotmail.
com – www.caldasbrandao.pb.gov.br, no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis. 

Caldas Brandão, 28 de Janeiro de 2015.
NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 13.375/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.003/2015
DATA DE ABERTURA: 11/02/2015 - ÀS 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeira Oficial, Sr. Chrystiano Madruga 

Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Presencial, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João 
Pessoa–PB. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS, SUS e TRANSF. DE REC. ESTADO PROG. SAÚDE. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos Municipais nºs. 
4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 28 de Janeiro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO ANEXO A E.M. E.F. TANCREDO NEVES, NESTE MUNICI-
PIO. LICITANTES HABILITADOS: - CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP. - CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE 
LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME. - COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME. - POLIGONAL PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA. - QUALIFICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ZENAIDE E PORTO 
ENGENHARIA LTDA. LICITANTES INABILITADOS: - BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - CINTA 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME . - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 06/02/2015, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Zeferino de 
Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3396-1020. 
Email: aroeiraslicitacao@gmail.com.

Aroeiras - PB, 06 de Novembro de 2014
JOSE CARLOS COSME DE LIRA - Presidente da Comissão

  
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO ANEXO A E.M. E.F. JOSE COSME IRMÃO, NESTE MUNICI-
PIO. LICITANTES HABILITADOS: - CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP. - CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE 
LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME. - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA - COSIMAR CONSTRUTORA 
SINCERA LTDA – ME - POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - QUALIFICA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ZENAIDE E PORTO ENGENHARIA LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se 
que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 06/02/2015, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com.
Aroeiras - PB, 06 de Novembro de 2014

CILENE SOARES FRANCELINO MARINHO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física ou Jurídica para loca-
ção de veículos de grande porte destinados ao recolhimento de entulhos, materiais e resíduos sólidos, 
conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. 
Email: natubalicitacao@gmail.com

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

Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 11:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou Jurídica(s) para 
prestação de serviços assessoria e operação (alimentação, alteração e manutenção) dos Sistemas Sócio 
Assistenciais e preparatórios para o Selo UNICEF, deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. 
Email: natubalicitacao@gmail.com

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

Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 13:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA COM BASE NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES-
COLAR - PNAE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 28 de Janeiro de 2015
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA -

Pregoeira Oficial

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

Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de pneus (nacionais) e câmaras de 
ar, destinados a frota de veículos deste Município. 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 ho-
ras dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 28 de Janeiro de 2015
MARCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

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

Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE VEICULO 
PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 29 de Janeiro de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Show artístico da seguinte atração: Michelle Ribeiro & Forró Vem Chamegar, 
para abrilhantar a Festa de Formatura da Rede Municipal Escola Menino Jesus do Município de Riachão/
PB no dia 31 de Janeiro de 2015 - Show com duração mínima de 03 (três) horas, a partir das 22:00 horas. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2014: 
Recursos Próprios do Município de Riachão: 0206 - Secretaria de Educação e Cultura - 13.392.2017.2026 - 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00004/2015 
- 28.01.15 - ARIADNE MICHELLE RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA - R$ 5.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2015. OBJETO: Contratação do Show artístico da 

seguinte atração: Michelle Ribeiro & Forró Vem Chamegar, para abrilhantar a Festa de Formatura da Rede 
Municipal Escola Menino Jesus do Município de Riachão/PB no dia 31 de Janeiro de 2015 - Show com 
duração mínima de 03 (três) horas, a partir das 22:00 horas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Planejamento. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/01/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA 
FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES COM CARROÇÃO E VEÍCU-
LOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 28 de Janeiro de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2015
OBJETO: Aquisição de cadernos padronizados, destinados aos alunos do Ensino Fundamental do Mu-

nicípio. Data e Local, às 08:00 horas do dia 11/02/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos 
de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 28 de Janeiro de 2015.
Francisco Lopes de Lima

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2015
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a diversas secretarias do Muni-

cípio. Data e Local, às 09:00 horas do dia 11/02/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos 
de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 28 de Janeiro de 2015.
Francisco Lopes de Lima

Pregoeiro.

CECIDA – Cerâmica Santa Celilia LTDA, Cnpj: 09.353.418/0001-57, torna público que requereu à SUDEMA 
–Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação de Licença de Operação para Lavra 
de Argila, situado no Sitio Contento, no Município de Guarabira, estado da Paraíba. Processo 2015-000164

PARAIBA COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA = CNPJ Nº 70.112.313/0001-89 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 2498/2014 em João Pessoa, 12 de agosto de 2014 – Prazo: 365 dias. para atividades de: 
PUBLICIDADE VOLANTE: Veículo  VW/KOMBI – PLACA MMZ 6798. Na AV. Dr. PEDRO FIRMINO = Nº 
93 = CENTRO. Município: PATOS/PB. PROCESSO Nº 2011-006572/TEC/LO-2057

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA – CAGEPA - JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação n°234/2015 em João Pessoa, 27 de Janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Operação da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Pedreira 7. Na(o) BAIXO ROGER; Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 2014-008931/TEC/LO-9124.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 218/2015 – através do 
Proc.2015-000103/TEC/LI-3764, COND. SÃO RAFAEL II – 256 UHS – JOÃO PESSOA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 215/2015 – através do 
Proc.2015-000100/TEC/LI-3761, COND. SÃO RAFAEL III – 192 UHS – JOÃO PESSOA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 217/2015 – através do 
Proc.2015-000102/TEC/LI-3763, GALANTE -104 UHS – CAMPINA GRANDE - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 219/2015 – através 
do Proc.2015-000187/TEC/LI-3773, (ADUTORA E PAVIMENTAÇÃO CONJ. ITATIUNGA - PATOS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 216/2015 – através do 
Proc.2015-000101/TEC/LI-3762, SOUSA 268 UHS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE PRÉVIA Nº 168/2015 – através do Proc.2014-
008981/TEC/LP-2312, PEDRAS DE FOGO - PB.

PLANC ANITA MALFATTI EMP. IMOB. SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.186.741/0001-50 – Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 18/2015 em João Pessoa, 7 de janeiro de  2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação resi-
dencial vertical multifamiliar com 120 (cento e vinte) unidades habitacionais distribuídos em 30 pavimentos 
tipo, pavimento semi subsolo, mezanino e pilotis com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede 
pública de coleta de esgotos sanitários (CAGEPA). Na (o) Rua Josemar Rodrigues de carvalho – Com 
a Rua Maria Jacy da Costa, Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2014-007910/TEC/LI-3613.

EDUARDO JOSÉ G. DA NÓBREGA – CNPJ/CPF Nº 10.308.192/0001-51 – Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4657/2014 em 
João Pessoa, 15  de dezembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EXTRAÇÃO DE GRANITO 
DE FORMA MANUAL E MECANICA COM BENEFICIAMENTO. REFERENTE AO PROCESSO (DNPMO 
Nº 846.491/2008. Na (o) – Sítio Catolé, s/n – Zona Rural – Município: Cajazeiras – UF: PB. Processo: 
2014-004599/TEC/LO-8087.

SUENIA DA SILVA VIEIRA – ME – CNPJ/CPF Nº 07.300.703/0001-84 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4327/2014 em 
João Pessoa, 21 de novembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Beneficiamento de Granito 
para uso na Construção Civil, em Forma de Brita. Realizada por Suenia da Silva Vieira – ME. Na (o) – Sítio 
Lagoa de Favela,s/n – Zona Rural – Município: Patos – UF: PB. Processo: 2014-005520/TEC/LO-8254.

SUENEIA DA SILVA VIEIRA – ME – CNPJ/CPF Nº 07.300.703/0001-84 – Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4326/2014 em 
João Pessoa, 21 de novembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de :  LAVRA DE GRANITO 
PARA PRODUÇÃO DE BRITA, ÁREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.247/2012. Na (o) – Sítio 
Lagoa de Favela, s/n – Zona Rural – Município: Patos -  UF: PB. Processo: 2014-005519/TEC/LO-8253.

EVILAZIO DE ARAÚJO SOUTO – CNPJ/CPF Nº 873.580.934-53 – Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa nº 53/2015 
em João Pessoa, 7 de janeiro de 2015 – prazo: 730 dias. Para atividade de: LAVRA EXPERIMENTAL DE 
GESSO E CAULIM NO  PROCESSO DNPM Nº 846.176/2013, num área de 10 hectares. Na (o) – Sítio 
Várzea do Cariri, Município: Tenório – UF: PB. Processo: 2014-007869/TEC/LOP-0215.

VALDEMIR AZEVÊDO PEREIRA – CPF Nº 053.334.404-25 – Torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Construção de Galpão 
para Criação de Aves – AC: 5.500m² - INV. 900.000 EMP 02 Loc. Atv. Faz. Lagoa do Monteiro – Itabaiana 
– PB. Processo nº 2015-000433/TEC/LI-3804.

SALOG – SERVIÇOS AUXILIARES DE LOGÍSTICA LTDA – CNPJ Nº 04.698.760/0001-75 – Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação 
– Construção de um Galpão Industrial – AC: 2009,60m² - INV.90348027 – EMP 15 Loc. Atv. R. Projetada 
24/22, Sem Nome Qd. 40 . LT 1784 – Distrito Industrial – PB – PB. Processo nº 2015-000361/TEC/LO-9293.

GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI – CNPJ Nº 16.938.548/0001-17 – Torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental para Coleta e Transporte 
de Resíduos de Serviços de Saúde – Veículo Placa NQA 1954 PB – em todo o Estado da Paraíba. Nº do 
Processo: 2015-000415/TEC/AA-3352.

BRUNET INDUSTRIA E COMÉRICO DE CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ Nº 11.900.180/0004-27 , IE 
Nº 16.129.831-1 – Comunica que foram extraviados dois Talões de Notas Fiscais sendo modelo 1 com 
numeração de nº 000.001 a 000.100 e outro e modelo 2 série D com numeração de 000.001 a 003.750. 
Conforme CERTIDÃO datada de João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

CIPATEX DO NORDESTE S/A – CNPJ/CPF Nº 02.007.875/0001-40 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 203/2015 em João 
Pessoa, 21 de janeiro de 2015 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: FABRICAÇÃO DE LAMINADOS 
PLANOS/TUBULARES PLÁSTICOS. Na (o) – Rod. BR230/201 – Km 322 – Manguinhos – Município: 
Bayeux – UF: PB. Processo: 2014-003750/TEC/LO-7838.



Sras. Gláucia Silveira, 
Lenira Barreiro e Núbia 
Gonçalves, médicas Da-
nielle Benevides Martins, 
Paula Francinete Lacerda 
Almeida e Itamara Farias, 
professores Francisco de 
Sales Gaudêncio e Pedro 
Quirino Ferreira Neto, 
executivos Waldo Tomé e 
Aurélio Aquino,  empresá-
rio Lucas Paiva.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2015
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Parabéns

Dois Pontos

  A atriz Emma Watson vai 
viver Bela, de "A Bela e a Fera", 
na nova produção da Disney 
com atores reais.

  O filme, que é um clássi-
co, terá direção assinada por 
Bill Condon, que fez “A Saga 
Crepúsculo; Amanhecer I e II”.

Zum Zum Zum
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Ditadura

O PRODUTOR 
cinematográfico 
Cláudio Kahns, que 
dirigiu o documentário 
“Mamonas para Sem-
pre” sobre o famoso 
grupo musical morto 
em acidente aéreo em 
1996, vai restaurar e 
lançar em DVD filmes 
produzidos durante a 
ditadura militar.

A coleção será 
composta de 23 
títulos feitos por 
cineastas e lideranças 
políticas da época.

Gláucia Silveira é a festejada aniversariante de hoje

“As calamidades são de 
duas espécies: a desgraça 
que nos acontece e a 
sorte que acontece 
aos outros”

“As pessoas sempre 
chamam de sorte 
quando você age mais 
sensatamente do 
que elas”

AMBROSE BIERCE ANNE TYLER

Nova turma
A COACH Aline 

Davis estará de volta a 
João Pessoa para minis-
trar mais uma turma 
do curso “Pensamento 
e Ação”, com apoio da 
Della´s Iluminação. A 
primeira etapa será em 
abril e a segunda fase, 
em maio. Maiores in-
formações no telefone 
9342-1719.

FOTO: Goretti Zenaide

Médica Paula Francinete Lacerda Almeida está hoje aniversariando

   Flávio Aquino e Ana Carla, com os filhos, comemoraram o aniversário dela, na 
última terça-feira, na cidade do Recife. À noite, reuniu familiares para jantar.

Danielle Benevides Martins, que hoje aniversaria, e a arquiteta Gilma Fernandes

FOTO: ArqiovoFOTO: Goretti Zenaide

Em noite elegante Neuda e José Cassildo Pinto

Concurso
FOI ASSINADO, 

esta semana, pela de-
sembargadora Fátima 
Bezerra um termo de 
contrato entre o TJPB 
e o Centro de Seleção 
e de Promoção de 
Eventos, órgão que in-
tegra a Fundação Uni-
versidade de Brasília. 

O objetivo é a 
realização do 53o 
Concurso para juiz 
substituto no Poder 
Judiciário.

Feira de Turismo
FOI ABERTA ontem a 35a edição da Feira Internacional 

de Turismo de Madri - Fitur, na Espanha, reunindo 34 
co-expositores brasileiros entre companhias aéreas, 
receptivos, redes hoteleiras e destinos.

Além da Paraíba estão participando do estande da 
Embratur as cidades de Foz do Iguaçu-PR, Rio de Janeiro 
e Angra dos Reis-RJ e os estados de Pernambuco, Bahia, 
Sergipe, Rio de Janeiro e Amazonas. 

FOTO: Dalva Rocha

Casais amigos: Joãozito Dantas e Edilma, Gilvan Burity e Isony na Maison Blu´nelle

Empreendedores

O PRÊMIO Edu-
cação Empreendedora do 
Sebrae está inscrevendo 
até o próximo domingo, 
projetos desenvolvidos 
que incentivam crianças 
e jovens a investirem 
em seu próprio negócio.  
Na Paraíba, a cidade de 
Cajazeiras, no Sertão 
paraibano, tem duas 
escolas com projetos que 
poderão ser reconhecidas 
nacionalmente. 

Trata-se das escolas 
de Ensino Fundamental 
Costa e Silva e Galdino Pires 
Ferreira que aplicaram em 
2014, o programa Jovens 
Empreendedores Primei-
ros Passos, ensinando 
os estudantes sobre o 
mundo dos pequenos 
negócios.

Lei Antifumo
O COMITÊ de Controle do Tabagismo da Asso-

ciação Médica da Paraíba, com apoio da Unimed JP, está 
realizando esta semana uma série de atividades para 
divulgar a lei federal 12.546, a Lei Antifumo, sancionada 
em dezembro passado.

Através da arte do grafite, hoje à tarde, será pintada 
a logomarca da campanha, inspirada na Bandeira Nacional, 
no muro da Secretaria Municipal de Saúde e no Terminal 
Rodoviário da Integração, no Varadouro. 

   O cabeleireiro Gera Pereira segue neste sábado para Recife onde participa, 
como faz todos os anos, do Bal Masqué no Clube Internacional. Para ele,  é um dos bailes 
mais chiques do carnaval nordestino, onde as fantasias são exuberantes e luxuosas.

A ESCOLA de Conselhos da Paraíba, vinculada a Secre-
taria de Desenvolvimento Humano e a Escola de Conselhos 
de Pernambuco firmaram parceria para a realização do 
projeto “25 Anos do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente: conquistas e desafios”.

Para isso, será realizado hoje um encontro na Casa 
dos Conselhos da Paraíba, em frente ao Palácio do Bispo, 
em João Pessoa, reunindo cerca de 30 participantes para 
discutir o projeto.

25 anos do ECA

   A advogada Socorro Brito comanda mesa amanhã no Baile do Vermelho e Branco. 
Com ela estarão Stella Barros, Graça Meira e esta  colunista.

MORRI de inveja do colega José Alves que foi con-
vidado para uma viagem inaugural do VLT, o bacana trem 
urbano que a CBTU estará disponibilizando, a partir desta 
segunda-feira, para a população de João Pessoa.

Se dona Creusa Pires estivesse viva, com certeza já 
faria um tour com a gloriosa turma da Melhor Idade para 
uma animada viagem no moderno veículo.

Trens urbanos
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Erro de português
vira caso de polícia
em Guarabira
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Semob estuda projeto 
de extensão que deve 
contemplar vários bairros

Estrutura precária para pedalar
ciclovias E ciclofaixas

A cidade de João Pessoa 
possui cerca de 50 km de ci-
clovias e ciclofaixas, e a pre-
visão da Prefeitura Municipal, 
através da Superintendência 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob), é aumentar a extensão 
das ciclovias em aproximada-
mente 100 km. O problema 
é que enquanto o projeto de 
extensão de ciclovias não sai 
do papel, os ciclistas que tran-
sitam pela Avenida João Mau-
rício, em Manaíra, arriscam a 
vida dividindo espaço com os 
veículos ou com os pedestres 
quando vão pela calçadinha. 
Em ambos os casos, os ciclis-
tas infringem a lei de trânsito. 

Os ciclistas que praticam 
o saudável esporte de pedalar 
todos os dias na Avenida João 
Maurício esperam uma deci-
são da Semob. Para eles, o mais 
viável seria a prefeitura retirar 
o estacionamento de veículos 
ao lado da calçadinha e cons-
truir a ciclovia. “Os carros po-
deriam ser estacionados nas 
ruas paralelas ou transver-
sais”, disse o comerciante Fer-
nando Elias, que pedala todos 
os dias dividindo espaço com 
os carros e ônibus.

A ciclovia da Avenida 
Tancredo Neves há muitos 
anos se transformou em esta-
cionamento de veículos e está 
totalmente esburacada e cheia 
de lixo. Os ciclistas reclamam, 
mas não existe nenhuma fisca-
lização na localidade e os co-
merciantes da área preferem 
não falar para não afugentar 

a clientela que estaciona seus 
veículos na ciclovia.

O pedreiro Carlos Rodri-
gues, que utiliza sua bicicleta 
como meio de transporte para 
trabalhar e mora em Manda-
caru, disse que todos os dias 
utiliza a ciclovia da  Tancredo 
Neves para ir ao trabalho, mas 
revelou que tem que dividir o 
espaço com os veículos esta-
cionados. “Além dos veículos 
que impedem a passagem, o 
lixo e a buraqueira tomaram 
conta da ciclovia. Muitas vezes 
quem vem de bicicleta precisa 
sair da ciclovia e pedalar pelo 
asfalto porque os carros esta-
cionados não permitem a livre 
pedalada”, disse o pedreiro. 

Projeto cicloviário
Segundo informações da 

assessoria da Semob, um pro-
jeto cicloviário para a cidade 
contemplando diversos bair-
ros já está em estudos e o ob-
jetivo é integrá-lo ao sistema 
de transporte. A previsão é de 
mais de 100 Km de ciclovias, 
ciclofaixas ou vias comparti-
lhadas no plano cicloviário, 
que se encontra em estudo 
para definição do tipo de es-
trutura mais adequada para 
cada via.

Dos corredores exclusi-
vos de transporte público, as-
sim como as grandes interven-
ções planejadas para a capital, 
estão incluídas as ciclovias e 
ciclofaixas como forma de in-
centivar o uso da bicicleta, não 
só como meio de lazer, mas 
como meio de locomoção no 
cotidiano das pessoas. Exem-
plo disso são os terminais de 
integração do BRT, que con-
tarão com bicicletários, pro-
movendo assim a integração 
entre a bicicleta e o sistema de 
transporte coletivo.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Maria das Graças de oliveira
Comerciária

alex fernando de lima
Balconista

luciano Gabriel
Vendedor

luzia fidélis
Enfermeira

ivonete carmélia
Operadora de caixa

lúcia Brito
Dona de casa

Maria ferreira
Comerciária

Rosinete da silva Ramos
Universitária

FOtO: Evandro Pereira

Pessoense aprova guarda compartilhada
EnquEtE 

Entrou em vigor a lei que 
regulamenta a guarda com-
partilhada no país. A lei foi 
sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff e publicada 
no Diário Oficial da União. 
Com a nova lei, a Justiça de-
verá conceder guarda com-
partilhada aos pais mesmo 
quando não houver acordo 
entre eles quanto à guarda do 
filho. Pela enquete realizada 
pela reportagem de A União, 
os pessoenses se mostraram a 
favor da lei. Para os entrevis-
tados a lei beneficia os filhos.

O texto prevê que o tem-
po de convivência com os fi-
lhos deve ser dividido de for-
ma "equilibrada" entre mãe e 
pai. Eles serão responsáveis 
por decidir em conjunto, por 
exemplo, forma de criação e 
educação da criança; autori-
zação de viagens ao exterior 
e mudança de residência para 
outra cidade. O juiz deverá 
ainda estabelecer que o local 
de moradia dos filhos deve 
ser a cidade que melhor aten-
der aos interesses da criança.

“Sou a fa-
vor da guarda 
compartilhada 
porque o pai e 
a mãe têm que 

saber dosar esse 
problema para fa-

vorecer o filho. Para mim, o casal 
pode se separar, mas manter a paz 
quando o assunto são os filhos e 
eles precisam ter o direito de es-
colher com quem ficar, mesmo os 
pais estando em conflito sobre a 
questão”.

“Sou total-
mente a favor 
a essa nova 
lei, até porque 
a criança vai 

ficar bem mais 
tranquila. Acho 

que a própria criança vai poder 
expressar seus desejos sobre 
com quem deve morar ou passar 
um final de semana, mesmo que 
o pai ou a mãe discordem da opi-
nião dela”.

“Sou a favor 
porque uma mãe 
não faz os filhos 
sozinha, mas 
querem ter di-

reito total sobre  
eles. Os pais tam-

bém têm direito à guarda e acho 
que essa lei vai trazer mais paz para 
as crianças que estiverem em meio 
às brigas de seus pais. Sou a favor 
que os dois compartilhem todos os 
gastos e direitos sobre os filhos”.

“Uma criança 
de forma alguma 
deve pagar pelo 
erro dos pais, 
por isso sou a 

favor da guarda 
compartilhada, mes-

mo quando não houver acordo entre 
os pais. Quando acontece uma sepa-
ração, geralmente a mãe não aceita 
que o filho fique sobre a guarda do 
pai, mas com essa nova lei, acho que 
a criança vai viver melhor”.

“Sou a favor 
que o filho esco-
lha com quem 
ficar. Agora po-
derá escolher. 

Pelo menos é o 
que entendi dessa 

lei. Entendi que mesmo os pais não 
permitindo, ele terá o direito de 
escolher entre ficar com a mãe ou 
com o pai, mesmo por um período 
limitado. Afinal, é o filho que sabe 
quem é melhor para ele”.

“Os filhos 
sempre têm que 
estar na pre-
sença dos pais, 
mesmo que 

haja separação. 
Agora, acho neces-

sário que a pessoa que vai ficar 
com o filho, seja por uma semana 
ou por um mês, tenha condições 
de cuidar e educar a criança. O que 
quero dizer é que quem abrir mão 
da guarda tenha total condição de 
atender os interesses da criança”.

“No meu pon-
to de vista essa 
questão tem 
que estar sem-
pre sendo vigia-

da pelo Conselho 
Tutelar. Dependen-

do da idade da criança, acho que ela 
deveria ter sempre a fiscalização do 
Conselho Tutelar para que não fique 
correndo risco. Se o pai ou a mãe 
tem problema com álcool ou droga, 
por exemplo, acho necessário a fis-
calização na guarda compartilhada”.

“Acho que 
cabe aos filhos 
terem o direito 
de escolha em 
caso de sepa-

ração. Sou to-
talmente a favor 

d e s t a nova lei e acredito que os 
filhos serão os grandes beneficia-
dos. Deve haver sempre um acor-
do para o bem do filho. Muitas ve-
zes ele é obrigado a ficar com o pai 
ou com a mãe, mas naquele mo-
mento, não era o que ele queria”.

José Alves
zavieira2@gmail.com

árEaS ExcluSivaS

l João Pessoa também conta com mais 13 quilômetros 
de espaço exclusivo para os ciclistas com a ciclofaixa de 
lazer implantada aos domingos na avenida Epitácio Pes-
soa,  ligando a orla ao Parque Solon de lucena (lagoa), no 
centro da cidade.

veja as ruas que já contam com ciclovias:
l Geisei/cuiá (rua adalgisa carneiro cavalcanti)
l valentina (rua Mariângela l. Peixoto, rua inspetora 
Emilia de Mendonça e rua avalina dos Santos); e Paratibe 
(nova Mangabeira)
l Mangabeira (rua Francisco Porfírio ribeiro; rua cel Be-
nevuto Gonçalves da costa, rua Severino Mascena Dantas 
e rua Prefeito luiz alberto Moreira coutinho)
l Mangabeira/cidade verde (rua ten. antonio lima Pessoa 
e rua sem nome)

l José américo/Mangabeira (av. Hilton Souto Maior (viadu-
to - rotatório de Mangabeira/rotatória de Mangabeira – PB 
008);
l cabo Branco (Orla do cabo Branco e tambaú);
l altiplano (av. João cirylo);
l quadramares (av. antonio Mariz);
l timbó (av. João crisóstomo);
l Manaíra (av. Flávio ribeiro coutinho);
l Bessa (av. Paulo roberto accioly)

saiba mais
l ciclovia – É uma pista própria destinada à circulação de 
ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. 
l ciclofaixa – É parte da pista de rolamento destinada 
à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização 
específica.

Ciclistas da capital reclamam por ter que dividir o espaço com veículos ou pedestres; lixo e buracos também impedem a passagem

fotos: Evandro Pereira
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Perigos dentro de casa que podem 
causar intoxicações nas crianças 
O Complexo Pediátrico 
Arlinda Marques atendeu 
92 casos em 2014

Crianças estão entre as 
principais vítimas das cha-
madas intoxicações exóge-
nas, aquelas decorrentes 
de exposição a substâncias 
químicas encontradas no 
ambiente ou isoladas. Entre 
elas estão  medicamentos, 
drogas lícitas e ilícitas, ve-
neno, cloro, sabão em pó, 
água sanitária e plantas. 
No ano passado, 92 casos 
dessas intoxicações foram 
atendidos no Complexo de 
Pediatria Arlinda Marques, 
que integra a rede estadual 
de saúde.

De acordo com a coor-
denadora do núcleo de 
epidemiologia do hospital, 
Thaisa Marta Pereira dos 
Santos Chaves, analisando 
os dados constata-se que o 
maior número de notifica-
ções por intoxicação exó-
gena foi motivado por me-
dicamento, com registros 
de casos em quase todos 
os meses do ano. A maior 
incidência foi em janeiro 
e julho, com 12 e 16 casos, 
respectivamente. Esses pe-
ríodos correspondem às 
férias escolares, quando as 
crianças passam mais tem-
po em casa.

A intoxicação resulta 
do contato com substâncias 
psicoativas e se caracteriza 
por distúrbios no nível de 
consciência, cognição, per-
cepção, julgamento, afeto ou 
comportamento, ou outra 
resposta ou função psicofi-
siológica. Os distúrbios são 
associados aos efeitos far-
macológicos e respostas às 
substâncias e os efeitos de-
saparecem com o decorrer 
do tempo, até a recuperação 
completa, exceto quando há 
lesões teciduais ou outras 
complicações.

O tratamento de into-
xicação exógena compõe-se 
de observação clínica para 
verificar a involução ou não 
dos sintomas e terapia de 
suporte. Para intoxicações 
por ingestão, acrescenta-
se a lavagem gástrica, so-
mente se realizada em até 
uma hora após a ingestão, 
e a administração de carvão 
ativado. Provocar vômito é 
totalmente contraindicado 
em qualquer caso.

Prevenção
As crianças não têm ca-

pacidade de avaliar o perigo 
oferecido por objetos que 
encontram em casa e que 
na sua visão podem trans-
formar-se num brinquedo 
muito interessante.

Botões, tampas e rolhas 

de garrafas, moedas, pregos 
pequenos, parafusos e até 
brinquedos com peças de-
masiado pequenas são uma 
atração irresistível para 
crianças de até 3 anos, que 
gostam de levar tudo à boca. 
O grande risco dessas peças 
é provocar engasgamento e  
sufocamento.

Causas dos acidentes
As quedas são a prin-

cipal causa de acidentes 
domésticos com crianças. 
Seguem-se os cortes, as quei-
maduras e as intoxicações.

Atitudes podem salvar
Não se limite a proibir 

as crianças de fazerem isto 
ou aquilo; deve-se procurar 
ensiná-las e alertá-las para 
os riscos que certos atos en-
volvem, para que elas pos-
sam desenvolver a noção do 
que é o perigo e do que são 
comportamentos perigosos. 
Mesmo quando as crianças 
são pequenas e a explicação 
requer muita paciência. 

E, sobretudo, dê o 
exemplo: as crianças imitam 
os adultos.

Sempre que necessário, 
explique à criança, porque 
as suas ações lhe são permi-
tidas a si e a ela não, apon-
tando razões de idade, ca-
pacidade, responsabilidade, 
segurança, etc.

Representantes sindicais da Paraí-
ba se reuniram ontem no Ponto de Cem 
Réis, em João Pessoa, para protestar 
contra as medidas do Governo Federal 
que atingem diretamente os direitos 
dos trabalhadores. Segundo os repre-
sentantes das entidades sindicais a ma-
nifestação teve como objetivo a prepa-
ração para a grande marcha nacional 
marcada para o dia 26 de fevereiro, em 
São Paulo, quando será mostrada a in-
satisfação da classe trabalhadora.

Antônio Erivaldo de Sousa, da Nova 
Central dos Trabalhadores do Brasil, dis-
se que durante a campanha presidencial 
foi entregue a Dilma Rousseff pedido 
de audiência após a eleição, que não 
aconteceu, mesmo assim ela havia pro-
metido que não mexeria nos direitos 
trabalhistas. “O que estamos vendo é 
o contrário, com aumento de energia, 
água, combustíveis e mudança no siste-
ma financeiro, entre outros”, disse.

Francisco de Assis Pereira, da Cen-
tral Geral dos Trabalhadores, afirmou 
que o aumento da energia elétrica e 
outras decisões atingem diretamente o 
povo brasileiro. Apesar das críticas,  os 
sindicalistas são contra o afastamento 
ou mesmo um possível impeachment 
da presidente Dilma. “Atualmente 
não tem ninguém para substituí-la”, 
questionou.

Em um documento distribuído on-
tem no Ponto de Cem Réis os sindicalistas 
pedem a revogação ou retirada das me-
didas provisórias, fim do fator previden-
ciário, manutenção da política de valori-
zação do salário mínimo, entre outros.

De acordo com eles, todas as cen-
trais sindicais estão unidas para o em-
bate que acontecerá este ano.  Após as 
eleições, a presidente optou por imple-
mentar uma pauta conservadora e bai-
xou duas Medidas Provisórias que tiram 
direitos adquiridos pelos trabalhadores 
ao longo dos anos, além  de aplicar me-
didas econômicas recessivas, que ocasio-
nará demissões de trabalhadores.

Sindicalistas protestam contra 
decisões do Governo Federal 

DIREITOS DOS TRABALHADORES

Todos os medicamentos devem ser guardados fora do alcance das crianças, em lugares altos e, de preferência, em armários ou 
caixas bem fechadas;

As escadas devem ter um corrimão de apoio e o piso não deve ser liso (escorregadio); 

Se tem crianças pequenas, coloque proteções e barreiras (portões) em todos os acessos da casa às escadas;

Coloque grades ou redes de proteção em todas as janelas e varandas. 

Nunca deixe a criança sozinha perto de uma piscina, mesmo que esta seja própria para ela;

Nunca deixe uma criança sozinha na piscina, seja em que circunstância for. 

Esteja atento às brincadeiras das crianças na água;

Coloque braçadeiras ou coletes às crianças que não sabem nadar.

Se tem piscina em casa, coloque uma vedação ou tela de proteção à volta, de forma a impedir que a criança tenha acesso à água.

Não deixe crianças sozinhas na cozinha;

Guarde facas e objetos cortantes em locais pouco acessíveis;

Não deixe os bicos do fogão ligados quando acabar de cozinhar;

Vire os cabos das frigideiras para o interior do fogão

Pode remover os botões do fogão quando este não estiver em uso;

Guarde bem os fósforos, pois as crianças não têm medo do fogo e certas brincadeiras podem provocar incêndios;
Torradeiras, bules, garrafas térmicas e outros equipamentos devem ser mantidos fora do alcance das crianças;

Cuidado ao utilizar panelas de pressão. Cumpra sempre as indicações do fabricante;

Guarde produtos de limpeza e outros produtos tóxicos  em locais inacessíveis a crianças e a animais;

Há fechos e protetores (inclusive cadeados) que impedem a abertura de armários e gavetas da cozinha ou de outros locais;

Se possível, todas as tomadas devem ter ligação terra;

Instale protetores adequados em todas as 
tomadas da casa, para evitar choques elétricos;

Facas, tesouras, chaves-de-fenda e outros objetos perfuradores nunca devem ser dados às crianças para elas brincarem. Mantenha 
esses objetos em locais fechados e a que a criança não tenha acesso. 

Nunca deixe o ferro ligado com o fio desenrolado e ao alcance das crianças. 

Não tenha armas em casa. Se tiver, arrume-as ou guarde-as longe do alcance das crianças;

Nunca tenha as armas carregadas em casa;

Nunca deixe as munições junto à arma. Guarde-as em local seguro e inacessível às crianças.

Nunca deixe bebidas alcoólicas ao alcance de crianças;

Anote os números dos telefones do seu pediatra, do hospital, dos centros de envenenamento e de outros centros de ajuda em local 
bem visível (por exemplo, ao pé do telefone);

Cuidados 

Quatro audiências pú-
blicas acontecem, nesta se-
mana, nos municípios de 
Queimadas, Esperança, Ala-
goa Nova e Areial para de-
bater as ações de regulariza-
ção fundiária no Território 
da Borborema. O trabalho 
é coordenado pela Gestão 
Unificada da Emater, Emepa 
e Interpa. Ontem o evento 
aconteceu na Câmara Muni-
cipal de Esperança.

O objetivo é orientar os 
agricultores com relação ao 
cadastro e georreferencia-
mento (medição de terra via 
satélite) que será iniciado no 
dia 2 de fevereiro, benefician-
do mais de oito mil famílias 
com a titulação de terras. A re-
gularização fundiária no Terri-
tório da Borborema teve início 
em 2012, com os municípios 
de Lagoa Seca e Remígio. Ago-
ra, ocorre simultaneamente 
em Queimadas, Esperança, 
Alagoa Nova e Areial, com pre-
visão de término ainda para o 
primeiro semestre deste ano.

“Depois, outros municí-
pios vão passar pelo mesmo 
processo. Ao todo, serão 21 
cidades atendidas até 2016”, 
declarou Nivaldo Magalhães, 
presidente da Gestão Unifi-
cada – EEI. De acordo com 

ele, esse trabalho de regula-
rização fundiária é feito gra-
ças a um convênio firmado 
entre o Governo da Paraíba 
e o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, que pretende 
universalizar a regularização 
no território, beneficiando 
39 mil famílias de agriculto-
res que vivem na região.

Alagoa Nova realiza 
hoje a audiência pública que 
antecede a regularização 
fundiária. O evento aconte-
ce no ginásio de esportes do 
município. Amanhã,  é a vez 
de Areial, no Clube Esporti-
vo e Social do município. O 
primeiro município a reali-
zar o debate foi Queimadas, 
na última terça-feira.

Programa
Criado em 2003, o Pro-

grama de Cadastro de Terras 
e Regularização Fundiária tem 
como objetivo promover a re-
gularização fundiária de áreas 
devolutas estaduais, viabili-
zando, por meio da titulação, a 
permanência dos agricultores 
na terra e o desenvolvimento 
local. Coordenado pela Secre-
taria de Reordenamento Agrá-
rio (SRA/MDA), o programa é 
executado em parceria com os 
Institutos de Terras Estaduais.

Audiências discutem 
regularização fundiária

TERRITÓRIO DA BORBOREMA ‘Muriçoquinhas 
do Miramar’ faz
homenagem a 
Ariano Suassuna  

A turma das “Muriçoqui-
nhas do Miramar 2015”, ‘pré-
via infantil’ do desfile oficial 
das Muriçocas, tomam conta 
do Corredor da Folia no dia 9 
de fevereiro. O artista plástico 
paraibano Adriano Dias assina 
o estandarte do bloco que tem 
como tema este ano “Lugar de 
Criança é na Escola”, e home-
nageia o escritor paraibano 
Ariano Suassuna.

Essa é a 23ª edição das 
Muriçoquinhas. Segundo Elia-
ne Holanda, uma das organi-
zadoras, a expectativa é de que 
cerca de 350 mil pessoas parti-
cipe do bloco, cuja concentração 
começa às 16h, na Praça das 
Muriçocas, descendo a Epitácio 
Pessoa rumo à Tambaú. “Lá es-
tará montado um palco, onde 
vai acontecer a apresentação 
da Orquestra Armorial Ariano 
Suassuna, do Colégio Marista 
Pio X, encerrando com o show 
de Robério Jacinto, que vai tocar 
marchinhas e frevos dos antigos 
carnavais”. A personagem Bar-
bie, interpretada pela cantora 
Diana Miranda, e o Palhaço Pipi, 
animarão as Muriçoquinhas du-
rante todo o percurso, que con-
tará com quatro trios elétricos.

FOtO: Edson Matos

Manifestação teve também o objetivo de divulgar a marcha nacional de 26 de fevereiro

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com



Erro de português em anúncio 
de celular termina na delegacia 
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Consumidor de Guarabira 
queria comprar aparelhos
celulares por R$ 1 Pela cidade

Previsão
Além da péssima notícia, uma previsão feita pelo 

presidente do Sindicato dos Proprietários de Postos 
de Combustíveis de Campina Grande causou ainda 
mais preocupação. Bruno prevê que outros reajustes 
devem acontecer até o fim deste o ano.

l Timorenses
A Universidade Estadual da Paraíba recebeu esta 

semana os novos estudantes do Timor Leste que vão 
cursar graduação na instituição a partir deste ano. Os 
alunos foram recepcionados pelo reitor Rangel Junior e 
por integrantes da administração central. 

l PreParação:
De acordo com as informações da UEPB, ao 

todo, 19 timorenses passarão por um curso pré-
acadêmico com duração de seis meses para que 
possam ter um reforço escolar em Língua Portuguesa, 
Matemática, História e Cultura paraibana, nordestina e 
brasileira.

não quero 
Sem dar detalhes, o vereador Sargento Régis 

(PMN), um entusiasta aliado do governo Romero 
Rodrigues (PSDB), disse à imprensa que não aceitaria 
o convite para assumir um cargo no primeiro escalão. 
Ele era cotado para a Superintendência de Trânsito. 
Extraoficialmente, Régis sempre admitiu o real 
interesse em se licenciar para assumir o comando da 
STTP. Especulações sobre sua ida para a autarquia 
repercutem desde o ano passado. Não se sabe se o 
vereador teria cansado de esperar. 

Protesto
Por falar na STTP, agentes de trânsito realizaram 

ontem pela manhã um protesto em frente ao Palácio 
do Bispo, sede do governo municipal. Eles ocuparam 
a escadaria na entrada do gabinete, para pressionar o 
prefeito a sancionar o PCCR da categoria.

Plano
De acordo com representantes do segmento, 

os agentes de trânsito da STTP vêm pleiteando do 
prefeito Romero Rodrigues a implantação do Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração, que trará um 
imediato ajuste salarial da ordem de 6% para a 
categoria.

À bala
O impasse gerado pela desapropriação do 

terreno do aeroclube, em Campina Grande, e sua 
cessão à empresa Stratus, que deve instalar no local 
uma fábrica de aviões, chegou a um limite perigoso, 
envolvendo agressões físicas e até mesmo ameaça 
de solução à bala. Essa semana, um proprietário 
da empresa e o advogado do aeroclube trocaram 
denúncias de agressões e ameaças, que foram, 
inclusive, formalizadas junto à Polícia Civil.

Confusão
Após formalizado o processo de desapropriação e 

feito o depósito financeiro referente ao processo pela 
PMCG, a direção do aeroclube, localizado no distrito de 
São João da Mata, teria desistido da negociação. Não 
aceitando a desistência, o Município recorreu à Justiça 
e conseguiu manter a desapropriação, de acordo com 
informações da Procuradoria Geral. Mas, o impasse 
parece longe de acabar e vem tomando proporções 
temerárias. 

reajuste
O presidente do Sindicato dos Proprietários de 

Postos de Combustíveis de Campina Grande, Bruno 
Agra, confirmou uma notícia nada agradável para os 
motoristas da Rainha da Borborema: a gasolina terá um 
aumento superior a R$ 0,30 na cidade.

na bomba
De acordo com as informações de Bruno Agra, a 

partir do próximo domingo, 1, a gasolina estará custando 
pelo menos R$ 0,34 centavos em Campina Grande, com 
valor médio de R$ 3,35. O Gás Natural Veicular (GNV) 
sofrerá reajuste de R$ 0,15.

Propaganda enganosa é 
enquadrada no artigo 37 do 
Código de Defesa do Consu-
midor. Foi baseado nesse di-
reito que o professor Aurélio 
Damião queria adquirir qua-
tro ‘chips’ que “deveriam es-
tar acompanhados” de qua-
tro aparelhos celulares.

O professor se baseou 
em um cartaz que dizia 
“Imperdível, chip Vivo por 
R$ 1 com celular”. Aurélio 
Damião fotografou o car-
taz, entrou na loja e pediu 
os produtos. Ao solicitar os 
chips e os quatro celulares 
a vendedora tentou explicar 
e chamou ainda o professor 
de ‘aproveitador’. O caso 
aconteceu em loja de Gua-
rabira, que não teve o nome 
revelado e foi parar na Dele-
gacia de Polícia. 

Após bate-boca entre o 
dono da empresa, o profes-
sor e funcionária houve um 
acordo na delegacia: Damião 
recebeu a doação de um vale 
de R$ 100 para aquisição de 
um aparelho com chip. 

O Governo do Estado, 
através da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros, vai 
disponibilizar mais de mil 
integrantes das duas institui-
ções para garantir a seguran-
ça na Festa da Luz, que será 
realizada hoje até o próximo 
domingo (1º), na cidade de 
Guarabira.

O esquema de segurança 
conta, no total, com 900 po-
liciais militares na área dos 
shows e no entorno da festa, 

inclusive com a Cavalaria rea-
lizando abordagens nas áreas 
de estacionamento. 

O policiamento vai con-
tar ainda com câmaras de 
monitoramento e a 14 pon-
tos de observação policial 
(POPs). Equipes do Batalhão 
Ambiental farão fiscaliza-
ções para coibir a poluição 
sonora.

PROIBIDO
O comandante do 4º Ba-

talhão, tenente-coronel Aríl-
son Valério, informou que na 
área da festa não será per-
mitida a entrada de espetos 
e nem de garrafas de vidros. 

O Corpo de Bombeiros 
vai utilizar 30 bomens por 
noite, além de 10 viaturas 
nas diversas modalidades, 
como combate a incêndio, 
atendimento pré-hospitalar, 
além de uma ambulância 
para os atendimentos de pri-
meiros-socorros. 

O Departamento de 
Apreensão de Animais, 
da Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur) recolheu 
687 animais das ruas de 
João Pessoa no ano de 
2014. “As denúncias de 
animais de grande porte 
em condições irregulares 
na cidade são recorren-
tes. Os proprietários de-
vem manter seus animais 
em local adequado, visto 
que soltos nas vias públi-
cas causam transtorno 
para toda a população”, 
explica o superintenden-
te Lucius Fabiani.

Os animais em situa-
ção irregular são recolhi-
dos e levados para o Cen-
tro de Manejo, localizado 
no Bairro das Indústrias 
(Cidade Verde), onde 
passam por um processo 
de pesagem, atendimen-

to veterinário, recebem 
alimentação específica e 
suplementação alimen-
tar. O serviço recolhe 
equinos, bovinos, porcos 
e caprinos. 

O levantamento do 
setor aponta que no ano 
passado foram apreen-
didos 544 equinos (ca-
valos), sendo 47 filhotes; 
– 113 muares (jumentos) 
e 30 bovinos (boi). Os 
pontos onde se concen-
tram o maior número 
de animais apreendidos 
são nos bairros de Man-
gabeira, Bairro das In-
dústrias (Cidade Verde), 
Valentina e Bancários 
(Timbó).

Os proprietários po-
dem retirar os animais 
mediante pagamen-
to de taxas de serviço: 
muares R$ 30,00; suíno; 
caprino; ovino; asinino 

R$ 50,00; eqüinos e bo-
vinos R$ 100,00. Em se 
tratando de filhote o 
custo para liberação cai 
50% do respectivo valor. 

Cumulativamente ao 
valor da liberação do ani-
mal apreendido o pro-
prietário pagará R$ 3,00 
de diária pelo período 
em que permaneça no 
Centro de Manejo sob a 
guarda do Poder Público.

De acordo com por-
taria publicada pela Pre-
feitura, após 10 dias da 
apreensão, caso o pro-
prietário não faça a reti-
rada do animal, o bicho 
estará disponível para 
doação a instituições 
públicas cadastradas. O 
proprietário deverá estar 
munido de documentos 
de identificação pessoais 
com foto e comprovante 
de residência.

Emlur bate recorde na apreensão 
de animais; foram 687 em 2014 

QUem É o Dono?

Foto: Secom/JP

Os jumentos ocupam o segundo lugar na lista dos animais mais apreendidos pelo departamento

É grave o estado de saúde 
de José Adilson dos Santos, 68 
anos, trabalhador da constru-
ção civil que caiu na manhã de 
ontem do sexto andar de um 
prédio em construção no Bair-
ro do Altiplano Cabo Branco, 
em João Pessoa.

Segundo boletim divul-
gado às 11h pela Assessoria 
de Comunicação do Trauma, 

José Adilson passou por pro-
cedimentos médicos de emer-
gência e segue em observação 
no setor de ortopedia. Até as 
16h30 o trabalhador estava 
passando por cirurgia.

Segundo informações, o 
homem trabalhava quando 
caiu do último andar em cons-
trução (6º). Ele se desequi-
librou e foi parar no terceiro 

andar. De acordo com o oficial 
do Corpo de Bombeiros, te-
nente Antônio, a vítima sofreu 
uma pancada na cabeça e teve 
fratura exposta. Ele foi condu-
zido para o Trauma por uma 
ambulância do Samu. Os pri-
meiros atendimentos foram 
feitos por uma equipe de so-
corro da empresa responsável 
pela construção.

JP registra primeiro acidente 
de trabalho na construção civil

PM e Bombeiros disponibilizam 
mil homens para a segurança 

em 2015

FesTa Da LUZ

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande

Palestra sobre 
resíduos sólidos 
será realizada 
amanhã em CG

O Centro de Ação Cul-
tural – CENTRAC realizará 
amanhã, 29, das 8h às 17h, 
a oficina: “Gestão munici-
pal dos resíduos sólidos e 
inclusão socioeconômica 
de catadores e catadoras 
de materiais recicláveis 
na efetivação da Política 
Nacional de Resíduos Sóli-
dos”. O evento acontecerá 
no Centro de Tecnologia 
Professor Severino Lopes 
Loureiro, localizado na Rua 
Santa Clara s/n, Largo de 
Açude Novo, no Centro de 
Campina Grande-PB.

A oficina faz parte das 
ações do Projeto “Coope-
rar para melhor coletar”, 
por meio de convênio ce-
lebrado entre o CENTRAC 
e o Ministério do Trabalho 
e Emprego por intermédio 
da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária - SE-
NAES. 

O objetivo da oficina 
é sensibilizar os gestores 
públicos para a inclusão 
socioeconômica dos/as 
catadores na efetivação do 
plano municipal de gestão 
dos resíduos sólidos. 

Participarão da ativi-
dade cerca de 40 catado-
res e catadoras dos quatro 
empreendimentos solidá-
rios da categoria existen-
tes em Campina Grande: 
Catamais (Cooperativa de 
Catadores e Catadoras de 
Materiais Recicláveis de 
Campina Grande), Arensa 
(Associação de Catadores 
de Materiais Recicláveis da 
Comunidade Nossa Senho-
ra Aparecida), Cotramare 
(Cooperativa de Trabalha-
dores de Materiais Reciclá-
veis) e Cavi (Associação de 
Catadores e Recicladores 
de Materiais Vítreos).
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PB recebe consulado chinês
PreParativos Para missão Brasil-China
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mais de 47 mil pessoas 
foram resgatadas da 
escravidão em 20 anos
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Foram apresentadas 
potencialidades turísticas 
e econômicas do Estado

O governador Ricardo 
Coutinho participou ontem 
de uma reunião com o cônsul 
da China no Nordeste, Wang 
Xian, e com a vice-consulesa, 
Zhang Re. Durante o encon-
tro, o governador apresentou 
as potencialidades econômi-
cas e turísticas da Paraíba. 
No mês de abril, represen-
tantes do governo e empre-
sários paraibanos participa-
rão da missão Brasil-China 
durante a Feira Internacio-
nal, que ocorrerá na cidade 
de Guangzhou. O objetivo é 
fechar negócios e parcerias 
com a segunda potência eco-
nômica do mundo e o maior 
parceiro comercial do Brasil 
nos últimos cinco anos.

O encontro do gover-
nador Ricardo Coutinho 
com as autoridades chine-
sas ocorreu no Sesc Cabo 
Branco, local da primeira 
reunião anual da Câmara de 
Turismo da Paraíba, na qual 
foram discutidas as poten-
cialidades e oportunidades 
de negócios entre a Paraíba 
e a China. A reunião foi pre-
sidida pelo presidente da 
Federação do Comércio da 
Paraíba, Marconi Medeiros, 
e pela coordenadora da Câ-
mara de Turismo, Manoelita 
Hardman.  

O governador enfatizou 
que a Paraíba tem interes-
se em se aproximar mais da 

China e, assim, aproveitar as 
oportunidades de negócios 
com a segunda maior econo-
mia do mundo. “A China ain-
da é o maior parceiro comer-
cial do Brasil e uma potência 
econômica. Por isso, interes-
sa muito à Paraíba firmar 
parcerias no setor de hotéis 
e investir no turismo, assim 
como no Porto de Cabedelo e 
no setor industrial”, afirmou 
Ricardo.

 Para o cônsul da China 
no Nordeste, a Paraíba é um 
Estado importante para o for-
talecimento da relação Brasil-

China. “Nossa responsabilida-
de é de estreitar as relações 
comerciais entre o Nordeste 
e a China. A realização de 
missões para o nosso país é 
de fundamental importância 
neste processo”, destacou.  

Wang Xian considera o 
Nordeste, e especificamente 
a Paraíba, como uma grande 
potencialidade econômica 
ainda a ser explorada. Ele 
citou como exemplo o turis-
mo que, na região, é pouco 
explorado pelos chineses.  “O 
Nordeste cresce num ritmo 
maior que o Brasil pelo perfil 

empreendedor do seu povo”, 
pontuou.  

Participaram ainda do 
encontro com as autorida-
des chinesas o secretário de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômicio do Estado, Lapla-
ce Guedes, a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, a presi-
dente da Cinep, Tatiana Do-
miciano, e o gestor do Centro 
de Convenções, Ferdinando 
Lucena.

Olimpíada 2016
Ricardo Coutinho, du-

rante a reunião, colocou à 

disposição da China a Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho 
como centro de treinamento 
para as equipes esportivas 
do país, que participarão da 
Olimpíada de 2016.

Segundo o governador, 
Espanha e Estados Unidos 
já procuraram o Estado para 
ocupar a Vila Olímpica nos 
treinamentos de suas res-
pectivas equipes. “Estaremos 
inaugurando a Vila Olímpica 
no mês de março e o centro 
esportivo está preparado 
para receber atletas de alto 
rendimento”, disse.

Governador Ricardo Coutinho enfatizou que a Paraíba tem interesse em se aproximar da China para estreitar as relações de negócios

O Tribunal de 
Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB) emi-
tiu parecer contrário à 
aprovação das contas 
de 2012 apresentadas 
pelo ex-prefeito de 
Água Branca, Arou-
do Firmino Batista, a 
quem impôs o débito 
de R$ 1.414.869,66 por 
despesas não compro-
vadas, conforme voto 
do conselheiro Fer-
nando Catão. O então 
gestor do Fundo Mu-
nicipal de Saúde, Edí-
sio Francisco da Silva, 
também teve as con-
tas de 2012 desaprova-
das pelo TCE, que a ele 
imputou o débito de 
R$ 70.000,00. Os dois 
ainda podem recorrer 
dessa decisão.

Despesas também 
não comprovadas 
acarretaram a repro-
vação das contas de 
2012 do ex-prefeito 
de Bom Jesus, Manoel 
Dantas Venceslau.

TCE impõe 
débito de
R$ 1,4 mi a 
ex-prefeito

O juiz Gustavo Procópio Bandeira, 
da 5ª Vara Mista de Santa Rita, deferiu 
pedido de liminar contra a Prefeitura de 
Santa Rita, determinando o bloqueio 
de até 60% do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb), exclusivamente para 
pagamento dos salários dos servidores 
da Educação, e de até 54% dos recursos 
do Fundo de Participação dos Municí-
pios – FPM e SUS, para serem utilizados 
no pagamento dos servidores da Saúde.

O magistrado deferiu a liminar 
após apreciar o Mandado de Segurança 
Coletivo com Pedido Liminar impetrado 
pelo Sindicato dos Funcionários Públi-
cos do Município de Santa Rita (Sinfesa) 
contra a Prefeitura de Santa Rita. Con-
forme o processo, os servidores da Edu-
cação e da Saúde estão sem receber o 
salário de dezembro de 2014, apesar de 
o sindicato ter buscado o diálogo com o 
gestor do município para evitar o atraso 
dos salários.

Ao ser indagado pela Justiça sobre 
a situação, o procurador-geral do muni-
cípio, através de petição, informou que 
nos últimos meses, a Prefeitura de Santa 
Rita passou por “uma forte instabilida-
de política, na qual o atual gestor ficou 
oito meses afastado do cargo, até que 
uma liminar do Tribunal de Justiça da 
Paraíba determinou o seu reingresso no 
comando da municipalidade”.

Na decisão, Gustavo Procópio res-
saltou que a prova documental juntada 
pelo Sindicato é firme e demonstra o 
descompromisso da Administração em 
garantir a atualidade dos vencimentos 
dos seus servidores. O magistrado desta-
cou ainda que o representante judicial 

Justiça bloqueia contas da 
Prefeitura de Santa Rita

PaGamento De salÁrios atrasaDos

do Município de Santa Rita não justifi-
cou a retenção dos salários dos servido-
res.

“A necessidade da medida igual-
mente se impõe para garantia da dig-
nidade humana dos servidores e para 
evitar o agravamento da situação vexa-
tória que vivenciam com a privação de 
recursos necessários ao sustento”, asse-
verou Gustavo Procópio.

Em nota, a Prefeitura de Santa Rita 
alegou que “os recursos do Fundeb 2014 
foram insuficientes para quitar esse dé-
bito, por terem sido mal gerenciados 
pelo vice-prefeito, sendo utilizados 
para outros fins. Por lei, os recursos do 
Fundeb de um ano vigente (2015) não 
podem ser aplicados para o pagamento 
de um exercício anterior (2014)”, e que 
“estuda uma forma de complementar 
essa folha com recursos próprios”.

Prefeito Reginaldo Pereira vai pagar atrasados

FOTO: Ortilo Antônio

FOTO: José Marques/Secom-PB

O presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, 
Lucélio Cartaxo, viaja hoje a 
Brasília para acompanhar o 
andamento dos projetos de 
modernização do Porto de 
Cabedelo. “Vamos com ex-
pectativa positiva, entusias-
mo no sentido de fazer com 
que a gente possa alcançar 
esse objetivo”, declarou Lu-
célio Cartaxo.

Em Brasília, além da 
agenda administrativa no 
Ministério da Pesca e Aqui-
cultura, e em outros órgãos 
até a próxima sexta-feira, 30, 
o gestor do Porto de Cabe-
delo também terá encontro 
com parlamentares da ban-
cada paraibana para tratar o 
apoio aos projetos do Gover-
no do Estado relacionados à 
modernização do porto.

De acordo com Lucélio 
Cartaxo, uma das ações es-
senciais será o calado, que 
ficará mais profundo. “O 
que precisamos é aprofun-
dar ainda mais o calado para 
que o porto receba navios de 
grande porte e, com isto, a 
gente possa aumentar a nos-
sa receita e o porto realize o 
seu papel de ser um indutor 
de desenvolvimento econô-
mico da Paraíba”, ressaltou.

Lucélio lembrou que o 
governador Ricardo Couti-
nho já tratou do assunto com 
a presidente Dilma, que tem 
conhecimento dos projetos, 
que superam R$ 400 mi-
lhões. No dia a dia, o porto 
segue com suas ações rece-
bendo navios que realizam 
embarques e desembarques 
de cargas.

Lucélio deve assegurar 
R$ 400 mi em projetos

Porto De CaBeDelo

Presidente da Companhia Docas também visitará a bancada federal

ALPB prepara 
transmissão ao 
vivo da posse 
dos deputados

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) prepara a 
cobertura jornalística para a 
solenidade de posse dos de-
putados eleitos e a eleição 
da nova Mesa Diretora, que 
acontecem no próximo do-
mingo (1°), às 9h30, no Ple-
nário Deputado José Mariz. 

A TV ALPB fará a cober-
tura das solenidades direto 
do estúdio, com a apresen-
tação do jornalista Marcelo 
José. Durante a transmissão,  
haverá  flashes ao vivo direto 
do plenário, com informa-
ções sobre a posse, e entre-
vistas com os parlamentares, 
antes do início da sessão.

A partir das 9h30, a TV 
Assembleia passa a fazer a 
cobertura ao vivo da sessão 
de posse e eleição da Mesa 
Diretora. Além dos canais 
40.2 da TV aberta ou 11 da 
NET TV, é possível assistir a 
transmissão pelo portal da 
Assembleia (al.pb.gov.br).

O Portal da Assembleia 
Legislativa também trará a 
cobertura completa da posse 
e da eleição da Mesa Direto-
ra, assim como o Twitter e a 
página da ALPB no Facebook.

De acordo com o artigo 
6º do regimento interno da 
ALPB, a eleição da Mesa Di-
retora ocorre em sessão pre-
paratória, sempre no dia 1º 
de fevereiro, no ano inicial de 
cada legislatura, após a posse 
dos deputados eleitos. O man-
dato é de dois anos, permitida 
a recondução para o mesmo 
cargo na eleição subsequente.

FOTO: Divulgação



O baixo crescimento da 
economia e as desonerações 
fizeram a arrecadação fede-
ral encerrar 2014 com a pri-
meira queda real em cinco 
anos. Segundo dados divul-
gados ontem pela Receita Fe-
deral, a União arrecadou R$ 
1,188 trilhão em 2014, valor 
1,79% menor que o regis-
trado em 2013 descontada 
a inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).

A queda foi maior que 
a prevista pelo Fisco. Até o 
mês passado, a Receita pre-
via que a arrecadação encer-
raria 2014 com queda real 
– descontado o IPCA – de até 

Arrecadação federal encerra 2014 
com primeira queda em cinco anos
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Brasil invertebrado
Em junho de 2013 os brasileiros tomaram 

as ruas e assombraram o mundo. O país cordial, 
carnavalesco e paradisíaco cedia lugar a um 
país tomado por protestos e reivindicações das 
mais variadas. O país do futebol não queria mais 
estádios, mas hospitais e escolas. O estopim das 
manifestações de 2013 foi o aumento no preço 
da tarifa de transporte público. Mas afinal, o que 
aconteceu?! A presidente foi reconduzida para 
um segundo mandato e o Congresso Nacional 
não foi renovado. Os mesmos nomes ou seus 
descendentes figuram em seus feudos políticos. 

Em janeiro de 2015 o quadro geral é bem 
mais catastrófico do que junho de 2013. Temos 
uma crise de abastecimento de água, uma crise 
energética que já registra um apagão nos Esta-
dos do Sul-Sudeste. Sem esquecer que a carga 
tributária será reforçada no bolso do contribuin-
te brasileiro. No entanto não se vê o menor sinal, 
a menor sombra de clamor social que lembre 
junho de 2013, afinal o gigante nem sequer acor-
dou, aquilo foi um mero espasmo de um corpo 
sonâmbulo. 

Enquanto o mundo caminhava de mãos 
dadas em favor da liberdade de imprensa pelas 
ruas de Paris, a presidente da República nem 
sequer sinalizou reunir-se com as lideranças glo-
bais contra o atentado que vitimou os jornalistas 
do Charlie Hebdo, enquanto a cúpula da econo-
mia mundial se reúne em Davos, Dilma preferiu 
prestigiar a posse do demagógico presidente da 
Bolívia que vai para o seu terceiro mandato con-
secutivo. Se não bastasse a percepção medíocre 
da presidência em matéria de política externa, 
no plano interno as investigações da Operação 
Lava-Jato só apontam a cada dia para aquilo que 
se afigura como o maior escândalo de corrupção 
da história da humanidade, sem exagero, pois 
nada se compara às cifras envolvidas nos des-
vios de recursos da Petrobras. 

As políticas populistas do Partido dos Tra-
balhadores têm um preço que mais cedo ou 
mais tarde iria bater na porta do contribuinte 
brasileiro. Vive-se hoje não apenas um momento 
ruim na economia nacional, vive-se a constata-
ção de que política se faz com gestão profissio-
nal, planejamento e seriedade, não com demago-
gia e corrupção. Elevar a corrupção, que sempre 
existiu, ao patamar de uma categoria  de “fazer 
política” para se perpetuar no poder, resultou 
em um apagão energético, em um reforço da 
carga tributária em sacrifício de direitos tra-
balhistas e previdenciários, em uma economia 
debilitada. 

O problema não está na falta de chuvas ou 
no calor excessivo, não está na dinâmica da eco-
nomia internacional, no preço do petróleo... Mas 
na vitalidade da elite política que rege os desti-
nos da nação. A nossa civilização do espetáculo, 
do “facebook” e da “selfie” também produz uma 
elite política espetaculosa e medíocre que tem o 
poder de desarticular todo um país. A excelência 
moral e intelectual da elite política é a expressão 
de vitalidade que conduz o povo, a nação para 
uma era de ouro, ou o inverso, uma elite política 
medíocre e corrupta conduz uma nação inteira 
para o buraco negro do caos. 

Enquanto não pensarmos a política e a 
construção de uma elite política como uma 
questão de sobrevivência nacional, corremos o 
risco de fazer do Brasil um país invertebrado... 
Sem vértebras e articulações que nos permitam 
remodelar e enfrentar os desafios da vida polí-
tica e econômica, assim como Ortega y Gasset 
descreveu uma “Espanha invertebrada” e sujeita 
à ditadura franquista, nossa versão em pleno sé-
culo XXI de um Brasil invertebrado, abre espaço 
para o oportunismo político, mais corrupção e 
desapego por valores edificantes como a demo-
cracia e a educação para a cidadania. 

Um terço do total da dívida pública federal corresponde aos aportes do Tesouro Nacional ao banco

FOtO: Divulgação/BNDES

Impostos somaram
R$ 1,1 trilhão, 1,79%
menos que em 2013

O juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pela in-
vestigação da Operação Lava 
Jato, disse ontem que a prisão 
dos executivos das empreitei-
ras investigadas é uma adver-
tência para mudar a forma de 
fazer negócios com a admi-
nistração pública. Moro tam-
bém reafirmou que a prisão 
cautelar dos acusados tem 
objetivo de “prevenir a con-
tinuidade do ciclo delituoso” 
na Petrobras.

As declarações de Moro 
estão em uma manifestação 
enviada ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), que vai jul-
gar o mérito dos habeas cor-
pus de quatro presos ligados 
à OAS. No início deste mês, 
o ministro Newton Trisotto 
negou pedidos de liberda-
de de José Adelmário Filho, 
presidente da OAS, Agenor 
Franklin Magalhães Medei-
ros, diretor-presidente da 
Área Internacional, de José 
Ricardo Nogueira Breghirolli 
e Mateus Coutinho, funcioná-
rios da empreiteira.

No entendimento do juiz, 
sem a prisão dos acusados não 
há como afastar o risco de re-
petição dos crimes. “A prisão 
cautelar do paciente [investi-
gado] se impõe, lamentavel-
mente, para prevenir a con-
tinuidade do ciclo delituoso, 
alertando não só a ele, mas 
também à empresa das conse-
quências da prática de crimes 
no âmbito de seus negócios 
com a administração pública. 
Necessário, infelizmente, ad-
vertir com o remédio amargo 
as empreiteiras de que essa 
forma de fazer negócios com 
a administração pública não 
é mais aceitável - nunca foi, 
na expectativa de que abando-
nem tais práticas criminosas”, 
disse Moro.

Além de executivos das 
OAS, estão presos na Supe-
rintendência da Polícia Fe-
deral em Curitiba diretores 
e funcionários da  Engevix, 
Galvão Engenharia, Mendes 
Júnior, Camargo Correa e 
UTC Engenharia. 

Prisões da Lava 
Jato são formas 
de advertir, diz 
Sérgio Moro

Impulsionada pelas emis-
sões ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), a dívida pú-
blica federal (DPF) encerrou 
2014 em R$ 2,296 trilhões. O 
montante é 8,15% maior que 
o registrado no fim de 2013 
(R$ 2,123 trilhões).

Somente no ano pas-
sado, a DPF subiu R$ 173 
bilhões. Aproximadamente 
um terço deste total – R$ 60 
bilhões – correspondeu aos 
aportes do Tesouro Nacio-
nal ao BNDES, feitos em duas 
etapas: R$ 30 bilhões em ju-
nho e R$ 30 bilhões em de-
zembro. Por meio desse me-
canismo, o Tesouro empresta 
títulos ao BNDES. O banco de 
fomento vende os papéis no 
mercado para aumentar o 
capital e emprestar mais re-
cursos a empresas.

Apesar de ter subido, a 

Dívida Pública Federal, en-
cerrou 2014 dentro dos limi-
tes estabelecidos pelo Tesou-
ro Nacional. O Plano Anual 
de Financiamento, documen-
to apresentado todos os anos 
pelo órgão, previa que a DPF 
chegaria ao fim do ano pas-
sado entre R$ 2,17 trilhões e 
R$ 2,32 trilhões.

A dívida pública mobiliá-
ria (em títulos) interna saltou 
3,98% no mês passado, de 
R$ 2,1 trilhões em novembro 
para R$ 2,184 trilhões em de-
zembro. Isto ocorreu porque o 
Tesouro emitiu R$ 62 bilhões 
em títulos públicos a mais do 
que resgatou e por causa da 
incorporação de R$ 21,6 bi-
lhões em juros.

O reconhecimento de 
juros ocorre porque o valor 
que o Tesouro se comprome-
te a pagar aos compradores 
de títulos públicos no venci-

mento dos papéis é incorpo-
rado gradualmente ao total 
da dívida.

A dívida pública exter-
na também apresentou forte 
crescimento em dezembro, 
aumentando 3,06% e encer-
rando 2014 em R$ 112,29 
bilhões. A alta foi provocada 
principalmente pela valori-
zação de 3,75% do dólar em 
dezembro.

Por meio da dívida pú-
blica, o Tesouro Nacional 
pega recursos emprestados 
de investidores para hon-
rar compromissos no curto 
prazo. Em troca, o governo 
compromete-se a devolver 
o valor no vencimento dos 
papéis, acrescidos de alguma 
correção, que pode ser pré-
-fixada (definida com antece-
dência) ou seguir a taxa Selic 
(juros básicos da economia), 
inflação ou o câmbio. 

Dívida pública tem crescimento 
impulsionado graças ao BNDES

André Richter
Repórter da Agência Brasil

Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil

1% . O recuo foi o primeiro 
registrado desde 2009, auge 
da crise econômica, quando 
a arrecadação tinha apresen-
tado queda real de 2,66%.

A estagnação da econo-
mia, que se refletiu em retra-
ção do consumo, da produção 
industrial e da lucratividade 
das empresas, foi a principal 
responsável pela queda real 
da arrecadação em 2014. A 
arrecadação do Programa de 
Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade So-
cial (Cofins), tributos que re-
fletem as vendas, caiu 3,47% 
além da inflação. O processo 
refletiu a queda de 1,21% 
nas vendas em 2014, além da 
decisão judicial que reduziu 
o PIS/Cofins de produtos im-
portados.

Os tributos cuja receita 
mais caíram, no entanto, fo-
ram o Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica (IRPJ) e a Contri-

buição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Co-
fins). Ligada à lucratividade 
das empresas, a arrecadação 
dos dois tributos caiu 4,58% 
em 2014, além da inflação. 
Apesar da queda da produ-
ção industrial, a arrecadação 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) subiu 
5,1% acima da inflação por 
causa da recomposição das 
alíquotas do IPI de veículos, 
de móveis e de produtos da 
linha branca (geladeiras, fo-
gões, tanquinhos e máquinas 
de lavar).

As desonerações tam-
bém provocaram perdas 
expressivas na arrecadação 
no ano passado. Segundo a 
Receita, o governo deixou 
de arrecadar R$ 104,04 bi-
lhões em 2014 com as re-
duções de tributos. As me-
didas com maior impacto 
nos cofres públicos foram a 
desoneração da folha de pa-

gamento (R$ 21,6 bilhões), 
a redução a zero dos tribu-
tos federais sobre a cesta 
básica (R$ 9,33 bilhões) e 
a decisão judicial sobre o 
PIS/Cofins dos importados 
(R$ 3,64 bilhões).

A queda só não foi maior 
por causa do Refis da Copa, 
programa de renegociação de 
dívidas federais reaberto no 
ano passado. A reabertura do 
parcelamento reforçou o cai-
xa do governo em R$ 19,949 
bilhões entre agosto e dezem-
bro. O valor ficou dentro das 
estimativas do Fisco, que pro-
jetava arrecadação entre R$ 
19 bilhões e R$ 20 bilhões.

Em dezembro, a arre-
cadação federal somou R$ 
114,748 bilhões, com queda 
real de 3,06% em relação a 
dezembro de 2013. Os prin-
cipais responsáveis pela que-
da mensal também foram o 
IRPJ/CSLL, o PIS/Cofins, e o 
Imposto de Importação.
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Foram realizadas 1.724 
operações em 3.995
propriedades rurais

Fiscais resgataram do trabalho
escravo 47 mil em duas décadas

As operações de fiscali-
zação para combater o tra-
balho escravo ou análogo à 
escravidão resgataram, em 
duas décadas, mais de 47 
mil trabalhadores submeti-
dos a condições degradan-
tes e a jornadas exaustivas 
em propriedade rurais e 
em empresas localizadas 
nos centros urbanos.

De acordo com dados 
da Divisão de Fiscalização 
para Erradicação do Tra-
balho Escravo, obtidos pela 
Agência Brasil com exclusi-
vidade, desde 1995, quando 
o país reformulou seu siste-
ma de combate ao trabalho 
escravo contemporâneo, fo-
ram realizadas 1.724 opera-
ções em 3.995 propriedades 
e aplicadas multas indeniza-
tórias cujo valor supera os 
R$ 92 milhões.

Em 1995, o Brasil re-
conheceu a existência e a 
gravidade do trabalho aná-
logo à escravidão e implan-
tou medidas estruturais 
de combate ao problema, 
como a criação do Grupo de 
Fiscalização Móvel e a ado-
ção de punições adminis-
trativas e criminais a em-
presas e proprietários de 
terra flagrados cometendo 
esse crime. A política tam-
bém criou restrições econô-
micas a cadeias produtivas 
que desrespeitam o direito 
de ir e vir e submetem tra-

O risco relativo de um 
adolescente negro ser vítima 
de homicídio, em 2012, era 
quase três vezes maior que 
o de um branco. A conclusão 
é dos responsáveis por uma 
pesquisa feita pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef), o Observatório 
de Favelas e o Laboratório de 
Análise de Violência da Uni-
versidade do Estado do Rio.

De acordo com a pesqui-
sa, os jovens negros de 12 a 18 
anos correm 2,96 vezes mais 
risco de ser vítimas de homicí-
dio. A taxa de risco é obtida da 
relação entre a taxa de homicí-
dios em adolescentes brancos 
e negros. Em 2011, o número 
ficou em 3,08.

A ministra da Secretaria 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, Nilma Lino 
Gomes, participa da divulgação 
da 5 edição do Índice de Homi-
cídios na Adolescência (IHA)
(Tânia Regô/Agência Brasil)

 A diferença é a segunda 
menor da série iniciada em 
2005. A maior foi em 2008, 
quando a possibilidade de 
homicídio era quatro vezes 
maior para negros. A pesqui-
sa divulgada hoje (28) tem 
como base o banco de dados 
do DataSUS e os indicadores 
populacionais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

A ministra de Políticas 
de Promoção da Igualdade 
Racial, Nina Gomes, diz que 
a situação é complexa e en-
volve o enfrentamento do ra-
cismo: “Esse dado reafirma a 
urgência do debate sobre a 
igualdade racial e o enfren-
tamento do racismo. É uma 
questão de Estado, e não de 
municípios ou de determina-
dos grupos.”

A ministra da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, Ideli Sal-
vatti, durante a divulgação da 
5 edição do Índice de Homi-
cídios na Adolescência (IHA).
(Tânia Regô/Agência Brasil)

 A ministra Ideli Salvat-
ti, da Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos, considera 
os números preocupantes: “A 
desigualdade está caracteri-
zada de forma muito clara no 
mapa da violência. Há desi-
gualdade de raça, de gênero 
e com um corte de classe.”

A pesquisa mostra que 
os adolescentes do sexo mas-
culino têm 11,92 vezes mais 
chances de ser mortos do 
que os do sexo feminino. A 
diferença cresceu em relação 
a 2011, quando era 10,3.

Outra conclusão do estu-
do é que as chances de mor-
rer vítima de arma de fogo é 
4,67 vezes maior do que por 
outros instrumentos, o me-
nor patamar da série inicia-
da em 2005. Em 2009, o risco 
era 6,17 vezes maior.

Homicídios atingem 
mais os jovens negros

ESTUDO DO UNICEF

Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil

Belén, Costa Rica (AFP) 
- Os governantes de América 
Latina e Caribe iniciaram on-
tem, na Costa Rica, uma cúpu-
la onde impulsionarão ações 
contra a pobreza e tentarão 
estimular o presidente Barack 
Obama a acelerar o fim do em-
bargo na normalização de re-
lações com Cuba.

A 3ª Cúpula da Comunida-
de de Estados da América Lati-
na e do Caribe (Celac) teve iní-
cio pela manhã, em Pedregal, 
a 15 km a oeste da capital San 
José, com a presença de chefes 
de Estado e delegados dos 33 
países do bloco, entre eles o 
presidente cubano Raúl Castro.

“Não há prioridade maior 
do que garantir a sustentabi-

lidade das políticas públicas 
que, nos próximos anos, nos 
conduzam finalmente a derro-
tar a fome e a miséria na nossa 
região”, disse na inauguração o 
presidente Luis Guillermo So-
lís, que entregará hoje a presi-
dência da Celac ao seu colega 
do Equador, Rafael Correa.

Dos 33 governantes do 
bloco só estarão ausentes os 
da Argentina, do México, do 
Paraguai e do Peru.

“Estamos vivendo novo 
ciclo geopolítico regional, esta-
mos no tempo da nossa Améri-
ca Latina e Caribenha. É a união 
na diversidade o que nos faz 
mais fortes”, disse o presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro, 
ao chegar à Costa Rica.

Celac vai impulsionar 
o combate à pobreza

NA AMÉRICA LATINA

Belém, Costa Rica 
(EFE) - O presidente 
de Cuba, Raúl Castro, 
exigiu ontem que os 
Estados Unidos aca-
bem com seu bloqueio 
econômico à ilha e 
advertiu que Havana 
não vai fazer conces-
são política alguma no 
processo de normali-
zação de relações com 
Washington.

“Os EUA admitiram 
o fracasso de sua políti-
ca em relação a Cuba” 
e a decisão de seu pre-
sidente, Barack Obama, 
de normalizar as rela-
ções com Havana, é um 
“triunfo” do povo cuba-
no, assegurou Castro na 
3ª Cúpula da Comunida-
de de Estados Latino-A-
mericanos e Caribenhos 
(CELAC), realizada em 
Costa Rica.

“Estas mudanças 
são o resultado de qua-
se um século e meio de 
luta do povo cubano”, 
disse Castro, asseguran-
do que “a revolução 
cubana seguirá sendo 
fiel a seus princípios”.

“O bloqueio deve 
cessar”, declarou con-
tundentemente o pre-
sidente cubano, ao 
mesmo tempo em que 

defendeu “o princípio 
de não ingerência nos 
assuntos internos de 
um país e o direito ina-
lienável de cada povo 
de escolher seu próprio 
sistema político”.

Em nome desse 
mesmo princípio, Cas-
tro expressou sua so-
lidariedade e apoio à 
Venezuela e ao gover-
no de Nicolás Maduro e 
manifestou “uma con-
denação” à “contínua 
intervenção externa” 
que, segundo disse, so-
fre esse país.

Além de reiterar 
seu “respaldo à revo-
lução bolivariana” na 
Venezuela, repudiou 
“os ataques dos fundos 
especulativos” contra o 
governo de Cristina Kir-
chner na Argentina, cuja 
reivindicação de sobera-
nia sobre as Ilhas Malvi-
nas também respaldou.

O presidente cuba-
no também teve pa-
lavras de apoio para 
o governo de Rafael 
Correa e seu processo 
contra a companhia 
petrolífera Chevron pe-
los danos causados por 
essa multinacional à 
“anatomia ambiental” 
do Equador.

Castro exige o fim 
do bloqueio dos EUA

EMBARGO A CUBA

Embora a pobreza seja 
tema oficial da cúpula, Cuba 
centraliza a atenção interna-
cional. Raúl Castro tem seu 
primeiro encontro com os 
seus colegas latino-america-
nos desde o histórico anún-
cio de 17 de dezembro sobre 
a reconciliação entre Cuba 
e Estados Unidos, depois de 
meio século de hostilidades.

Segundo o chanceler da 
Costa Rica, Manuel González, 
Castro pode informar sobre 
os resultados da reunião que 
tiveram há uma semana em 
Havana altos funcionários 
cubanos e americanos para 

o restabelecimento das rela-
ções diplomáticas, rompidas 
em 1961.

Uma das 25 declarações 
especiais que sairão da Costa 
Rica condenará o embargo 
mantido pelos Estados Uni-
dos contra Cuba desde 1962, 
como tem feito a Celac desde 
que foi criada.

“A Celac fará um pedido 
ao presidente Obama para que 
continue com as medidas ad-
ministrativas que está impul-
sionando para a normalização 
das relações com Cuba”, adian-
tou o vice-chanceler costa-ri-
quenho, Alejandro Solano.

Foco sobre Obama e Raúl

balhadores a condições de 
trabalho desumanas.

Passados 20 anos da 
adoção de medidas que in-
tensificaram o combate ao 
trabalho escravo, o chefe da 
Divisão de Fiscalização para 
Erradicação do Trabalho Es-
cravo, do Ministério do Tra-
balho, Alexandre Lyra, disse 
à Agência Brasil que houve 
uma migração do ambiente 
onde se pratica esse tipo de 
crime, das zonas rurais para 
as cidades.

“No ano passado, por 

exemplo, fizemos resgate 
em navio de cruzeiro de 11 
tripulantes submetidos a 
jornada exaustiva. Temos 
agora a construção civil 
que, em 2013, foi o que 
mais apresentou resulta-
do, temos o setor têxtil, em 
São Paulo. Então, temos 
uma mudança no ambien-
te em que está ocorrendo 
esse trabalho, mas a fisca-
lização, após 20 anos, está 
preparada para atuar”, ex-
plicou Lyra.

Para ele, a aprovação da 

Emenda Constitucional do 
Trabalho Escravo pelo Con-
gresso foi mais um avanço. 
Lyra, contudo, alertou para 
a importância da regula-
mentação da emenda e para 
a possibilidade de mudança 
no atual conceito de traba-
lho análogo à escravidão. 
Com a migração da prática 
do trabalho escravo do cam-
po para as cidades, carac-
terizar esse crime apenas 
pela restrição de liberdade, 
como querem alguns seto-
res no Congresso, em espe-

cial a bancada ruralista, se-
ria um “retrocesso”.

“O que a bancada ru-
ralista quer, agora com o 
apoio de outros setores, 
como o da construção civil, 
é que o trabalho escravo 
fique tão somente carac-
terizado quando houver 
a supressão de liberdade, 
que é uma ideia antiga, que 
perdurou até 2003, quan-
do houve uma inovação 
legislativa na qual foram 
ampliadas as hipóteses 
de trabalho análogo ao de 

escravo no Código Penal”, 
alertou Lyra.

Avanços
Para o procurador-geral 

do Trabalho, Luís Antônio 
Camargo, o país ainda deve 
lamentar a existência do tra-
balho escravo, mas também 
reconhecer que houve avan-
ços na enfrentamento do 
problema. “Não podemos di-
zer que a situação está resol-
vida, mas avançamos muito 
desde 1994, 1995. Hoje, es-
tamos muito mais organiza-
dos, muito mais articulados, 
mas ainda temos um cami-
nho muito longo. Temos que 
lamentar o fato de um país 
rico como o nosso ainda ter 
uma chaga desse tamanho, 
que é o trabalho escravo con-
temporâneo, mas comemo-
ra-se o combate ao crime”. 
Para ele, a articulação entre 
os diversos órgãos públicos 
e organizações da socieda-
de civil possibilitou ao país o 
reconhecimento e o respeito 
mundial no que se refere ao 
combate a esse crime. A cria-
ção do grupo móvel de fis-
calização e o lançamento do 
plano de erradicação do tra-
balho escravo foram “funda-
mentais” e “contribuem para 
um avanço significativo” no 
enfrentamento do problema.

Ontem, Dia Nacional de 
Combate ao Trabalho Escra-
vo, Lyra lembrou que qual-
quer pessoa pode denun-
ciar situações em que um 
trabalhador esteja submeti-
do a situações degradantes 
usando o Disque 100. 

As fiscalizações ao trabalho escravo estão sendo intensificadas; multas indenizatórias aplicadas desde 1995 somam R$ 92 milhões

FOTO: Reprodução/Internet
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Flamengo demite Felipe 
e goleiro agora reivindica 
salários atrasados

Os três primeiros gols 
com a camisa do Botafogo, na 
goleada contra o Alecrim-RN 
(6 a 0), no último sábado, 
motivaram o atacante Rafael 
Oliveira para brigar pela ar-
tilharia do Campeonato Pa-
raibano. Após a contusão no 
início da temporada, que dei-
xou o atleta fora das quatro 
linhas, além da boa exibição 
e os gols marcados no último 
compromisso da pré-tempo-
rada, foram suficientes para 
garantir vaga no time titular. 
Não é à toa que foi o artilheiro 
(8 gols) e melhor jogador do 
Treze na Série C do Brasilei-
rão/2014, mesmo o time sen-
do rebaixado para a Série D. 

Contratado pelo rival 
para ser o substituto do ar-
gentino Frontini, o mais novo 
“xodó’ da galera alvinegra 
quer fazer história no bicam-
peão Estadual (2013 e 2014). 
“Será outro desafio na carrei-
ra que desejo vencer nesta 
temporada de grandes desa-
fios para o Botafogo. Sonhar 
com artilharia é o desejo de 
todos que têm a obrigação de 
marcar gols”, avaliou. Sobre 
a preparação da equipe para 
as competições que terá pela 
frente - Estadual, Nordestão, 
Copa do Brasil e Série C do 
Brasileirão - Rafael aposta 
que o grupo tem totais con-
dições de brigar por títulos e 
conseguir o acesso a Segun-
dona/2016. 

Segundo ele, o primei-
ro desafio será o Estadual, 
quando o Belo vai estrear 
no próximo sábado, diante 
do Miramar de Cabadelo, às 
16h, no Almeidão, rumo ao 
tricampeonato. O jogo terá 
transmissão da TV Interativo 
para todo o Brasil. “Vencer a 
primeira é sempre importan-
te para dar moral ao grupo. O 
Botafogo conta com jogado-
res experientes que podem 
fazer a diferença em campo”, 
observou o atacante.

RAFAEL OLIVEIRA

Motivação após três gols
Ex-atacante do Treze 
quer ser artilheiro do 
Estadual pelo Botafogo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

No ano passado, Rafael Oliveira foi o artilheiro do paraibano e agora que voltar a fazer história

Uma das posições 
mais acirradas no Treze 
deve ser o setor ofensivo, 
que conta com cinco ata-
cantes para duas vagas no 
time titular. Estão à dispo-
sição da comissão técnica, 
Marcelo Maciel, Fabrício, 
Conrado, Araújo e Térsio, 
com os quatro primeiros 
contratados, enquanto 
o último das divisões de 
base. Nos treinamentos 
da semana da estreia do 
time no Paraibano, dian-
te do Santa Cruz de Santa 
Rita, no próximo domin-
go, às 16h, no Estádio 
Presidente Vargas, o ata-
que vem sendo forma-
do por Marcelo Maciel e 
Fabrício. Na avaliação do 

treinador galista, Everton 
Goiano, não existe joga-
dor com vaga garantida 
na equipe, sendo convo-
cado aquele que estiver 
melhor no momento. 
Segundo ele, cada um 
tem um potencial dife-
renciado, deixando a co-
missão técnica com boas 
opções para escalar a 
melhor formação. 

“São profissionais 
que estão no grupo com 
o objetivo de colaborar e 
buscar as vitórias neces-
sárias na disputa. Alerto 
aos jogadores que todos 
podem entrar de primei-
ra, depende do esforço 
e rendimento de cada 
um”, observou.

Briga intensa para 
vaga no ataque 

TREZE

O Lucena deve fazer a es-
treia do atacante Du no jogo 
contra o Auto Esporte, no 
próximo domingo, às 16h, o 
Estádio Almeidão, pela quar-
ta rodada do Estadual. A mais 
recente contratação do Tuba-
rão do Norte está integrada ao 
grupo desde o início da sema-
na e vem treinando para ficar 
à disposição da comissão téc-
nica. Um reforço de peso para 
quem almeja a reabilitação da 
derrota para o Sousa (2 a 1) no 
último domingo, no Marizão. 
Com o ex-atacante do Nacio-
nal de Patos à disposição o 
treinador Ramiro Sousa terá 
a força máxima para obter o 
resultado positivo “Trata-se 
de um atleta talentoso que 

sabe atuar nos dois lados do 
campo, com deslocamentos 
rápidos e artilheiro. Torço 
que tenha sorte e ajude o time 
a vencer os desafios”, frisou. 

Ramiro solicitou a dire-
toria a contratação de mais 
quatro reforços - um lateral es-
querdo, um volante, um meia e 
um atacante - setores que estão 
em falta no elenco. A previsão é 
que até o final de semana possa 
chegar pelo menos duas aqui-
sições, já que existe a dificulda-
de de encontrar os atletas indi-
cados. “São posições carentes 
que estamos aguardando para 
os próximos jogos. Apesar das 
dificuldades a diretoria está 
correndo atrás para solucionar 
o problema”, avaliou Ramiro.

Lucena deve utilizar Du 
contra o Auto Esporte

NO DOMINGO

Apesar de focar as aten-
ções para a estreia no Esta-
dual, no próximo domingo, às 
16h, contra o Centro Sportivo 
Paraibano (CSP), no Estádio 
Amigão, o Campinense come-
ça a planejar a estrutura para 
a Copa do Nordeste. Com es-
treia prevista para a próxima 
quarta-feira (4), diante do 
Bahia, às 20h, no Estádio da 
Fonte Nova, na capital baiana, 
a Raposa deve desembarcar 
possivelmente na véspera do 
jogo ou até na segunda-feira 
para dar tempo ao descanso 
dos atletas. De acordo com 
o gerente de futebol, Dorgi-
val Pereira, o planejamento 
ocorrerá até o próximo sá-
bado, com os horários e alo-
jamento da delegação, com 
possibilidade de realizar um 
recreativo em solo baiano. 

“Já tivemos conversas 
preliminares, mas nada oficial 
com relação o planejamento 
da viagem a Salvador. Acredito 
que até o final de semana es-
taremos definido a programa-
ção de viagem e o que faremos 
até o dia do jogo em Salvador”, 
avaliou. Sobre o confronto 
contra o Tigre o treinador 
Francisco Diá poderá ter o 
desfalque do zagueiro Joé-
cio. O problema é que o Atlé-
tico-PE, clube que detém os 
direitos do jogador passou a 
exigir uma maior compensa-
ção financeira do que ficou 
acertado entre as duas partes 
no ano passado. “Iremos con-
versar com os pernambucanos 
para se chegar a um acordo. Es-
pero contar com o zagueiro na 
temporada”, comentou o presi-
dente William Simões.

Campinense estreia pensando na Copa do Nordeste
CONTRA O CSP

Os raposeiros continuam treinando firme para o primeiro jogo no paraibano, no entanto, pensando também na Copa do Nordeste

FOTO: Ortilo Antônio
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FPF espera liberar os jogos no
Estádio Teixeirão em fevereiro
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Reformas continuam em 
ritmo acelerado, segundo 
o presidente da Federação

Sem organizadas

Os grandes, finalmente,
vão mostrar a cara

Neste fim de semana o Campeonato Paraiba-
no vai ganhar mais interesse por conta da parti-
cipação dos grandes clubes. Estou me referindo 
a Botafogo, que começa no sábado enfrentando 
o Miramar; o Campinense que enfrenta o CSP, no 
Amigão; e ainda ao Treze que, no seu terreiro, o 
Estádio Presidente Vargas, pega o Santa Cruz. 
Esses clubes detém mais de 90 por cento dos 
torcedores do Estado e voltam às arquibancadas e 
cadeiras esperançosos de ver a sua equipe forte e 
séria candidata ao título.

O Botafogo, mais uma vez, começou melhor 
o seu planejamento, antecipando a apresentação 
dos jogadores, mantendo a base de 2014 e se 
reforçando com nomes bem conhecidos do torce-
dor paraibano, casos de Bismarck e Roberto Dias, 
campeões pelo Campinense na Copa do Nordeste 
de 2013. Fez alguns amistosos e deixou o técnico 
Marcelo Vilar altamente preocupado, principalmen-
te pelo leque de opções. O Belo está pronto para 
brigar por mais um título e chega como grande 
favorito.

A dupla de Campina Grande tenta se recompor. 
Ambos não foram bem em 2014. O Galo caiu para a 
terceira divisão do futebol brasileiro e no Estadual 
ficou em sétimo lugar, atrás de CSP, Auto Espor-
te, Sousa e Atlético, ficando à frente apenas do 
Santa Cruz, se a gente não considerar os rebaixa-
dos Queimadense e Sport Campina. Passa por uma 
grande reformulação e só depois da bola rolar é 
que a gente vai poder ver o seu poder de fogo.

O mesmo se aplica ao Campinense que, mesmo 
sendo vice no Estadual em 2014 não convenceu o 
seu torcedor. No Brasileiro, pela Série D, foi só de-
cepção. Como se vê, o Belo chega bem mais forte.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Quem está de volta ao CSP 
é o atacante Carlos Caaporã 
que passou um bom período 
no Bahia, onde se destacou, 
mas não houve acordo para 
a permanência do jogador. 
Caaporã reforça a equipe no 
Estadual de 2015.

Carlos Caaporã

Epitácio Dantas, da Secretaria de Esportes do Município, 
é quem está cuidando da Vila Olímpica Ivan Thomaz, no 
Valentina de Figueiredo. Ele vem trabalhando diariamente 
para adequar a praça esportiva aos ajustes solicitados 
pelos órgãos de segurança e o Ministério Público.

Na útima terça-feira, 
árbitros paraibanos do 
quadro nacional, estiveram 
na Maravilha do Contorno 
fazendo palestras aos 
jogadores do Botafogo 
antes do início do Campe-
onato Paraibano.

Arbitragem

Vila Olímpica do Valentina

A Copa Pernambuco de Novos Talentos, na categoria Sub-13, 
foi vencida pelo Paraíba, de Pedras de Fogo, que conseguiu 
superar Garotos Revelação, times pernambucanos e o 
União da Gávea. A competição foi disputada na cidade de 
Nazaré de Mata e terminou no último fim de semana.

Paraíba ganha torneio

O presidente da Fede-
ração Paraibana de Futebol, 
Amadeu Rodrigues, disse on-
tem que acredita na liberação 
do Estádio Teixeirão, em San-
ta Rita, para sediar os próxi-
mos jogos do Santa Cruz em 
fevereiro. Ele esteve visitando 
as obras de reformas do está-
dio, em companhia do diretor 
técnico da FPF, Antônio Car-
los de Andrade (Basa), e ficou 
satisfeito com o que viu. “Es-
tamos vendo aqui que as exi-
gências da Comissão de Com-
bate e Prevenção a Violência 
nos Estádios da Paraíba estão 
todas sendo cumpridas , en-
tão vamos marcar uma visto-
ria oficial para a próxima se-
mana, e acredito plenamente 
que o local será liberado sem 
problemas”, disse Amadeu, 
em visita a praça de esportes.

Segundo Amadeu, a 
cerâmica já está sendo co-
locada nos vestiários, jun-
tamente com um forro, e o 
alambrado está numa altu-
ra considerada satisfatória 
para garantir a segurança 
contra invasão de campo. 
Outros pequenos detalhes 
deverão ser concluídos até 
o início da próxima sema-
na. Mas apesar do otimis-
mo, ele não quis garantir a 
data para a reabertura do 
estádio.

“Nós ainda não pode-
mos assegurar que será re-
aberto, nem precisar uma 
data, mas pela nossa expe-

riência, o local será liberado 
em breve”, disse Amadeus. 
O próximo jogo com mando 
de campo do Santa Cruz será 
no dia 4 de fevereiro, contra 
o Auto Esporte. Esta partida 
deverá ser disputada numa 
rodada dupla no Estádio Al-
meidão. No dia 7, a Cobra Co-
ral enfrentará o Sousa. Esta 
partida poderá ser disputada 
no Teixeirão. Caso não seja 
possível, a reabertura do es-
tádio deverá acontecer no 
dia 14 de fevereiro, na parti-
da entre o Santa Cruz e Cam-
pinense.

Além do Teixeirão, o 
presidente da FPF acredita 
que os estádios da Graça e 
do Centro de Treinamento 
Ivan Tomaz, no Valentina de 

Figueiredo, deverão ser libe-
rados para sediar jogos de 
pequeno porte do Campe-
onato Paraibano, já a partir 
do dia 7 de fevereiro. “Com 
todos estes estádios, nós po-
deremos reprogramar os jo-
gos para que o campeonato 
termine antes, ou no dia 17 de 
maio. Vamos corrigir também 
aqueles prazos enormes sem 
jogos para algumas equipes”, 
enfatizou Amadeu.

Para o vice-presidente e 
diretor de futebol do Santa 
Cruz, César Wellington, fi-
nalmente as autoridades es-
tão reconhecendo o esforço 
da Prefeitura de Santa Rita 
em atender todas as exigên-
cias do Estatuto do Torcedor. 
“Nós estamos cumprindo 

tudo o que foi pedido. O es-
tádio está um canteiro de 
obras e esperamos jogar aqui 
já contra o Sousa”, disse o di-
rigente otimista.

Sobre o futuro do Santa 
Cruz na competição, César 
disse que a torcida da Cobra 
Coral pode ficar tranquila. 
“Já conseguimos uma verba 
com a Prefeitura de R$ 40 
mil mensais - cinco parcelas - 
, agora vamos atrás da inicia-
tiva privada para completar o 
que precisamos e jogando no 
nosso estádio não seremos 
rebaixados. O Santa Cruz fará 
bonito no campeonato e não 
voltará à Segunda Divisão. 
Disto o torcedor pode ter 
certeza”, garantiu o vice-pre-
sidente. 

O vôlei é o esporte com maior 
procura de ingressos nos Jogos 
Olímpicos do Rio. O esporte que 
será disputado no Maracanãzinho 
tem o interesse de 27% dos 174 mil 
torcedores que se cadastraram no 
programa de venda de bilhetes das 
Olimpíadas, cujas inscrições come-
çaram no dia 15 deste mês. O Bra-
sil ganhou duas medalhas de ouro 
no masculino e no feminino - sendo 
que as mulheres são as atuais bi-
campeãs olímpicas. O futebol é a se-
gunda modalidade mais procurada, 
com 21,9% de interessados, segui-
dos pelos dois esportes nobres dos 
Jogos: natação, com 21%, e atletis-
mo, com 20,6%. A ginástica artística 
tem 20,4%. Os menos procurados 
são a canoagem slalom, o golfe e o 
hóquei sobre grama. Os torcedores 
do Rio de Janeiro respondem com 
37% dos cadastros, seguidos por 
São Paulo, 29% e Minas Gerais, 6%.  

Ao todo foram colocados à 
venda 7,5 milhões bilhetes para as 
Olimpíadas no site do Rio 2016. Des-
te número, 3,8 milhões custarão até 
R$ 70. O bilhete mais barato custará 
R$ 40 (inteira), e o mais caro, o da 
Cerimônia de Abertura do dia 5 de 
agosto: R$ 4.600. Apenas 3% dos 
ingressos custam mais de R$ 600. 
A meia-entrada para pessoas com 
60 anos ou mais e estudantes está 
confirmada, e, assim, ingresso mais 
barato sai por R$ 20. Para efetuar o 
pedido, os requisitos básicos são: ter 
mais de 18 anos, possuir CPF, residir 
no Brasil e utilizar o cartão da ban-
deira Visa. 

Maior procura por ingresso é no voleibol
OLIMPÍADA DE 2016

Os ingressos serão sorteados, 
sessão a sessão, aleatoriamente. Os 
pedidos de ingressos submetidos 
em março serão sorteados primei-
ramente no mês de junho. Já em ju-
lho de 2015, os torcedores ganham 
uma nova chance em um outro 
sorteio, que terá a presença ape-
nas daqueles que se inscreveram 
na primeira chance. A exceção será 
os que conseguiram as entradas, 
mas não efetuaram o pagamento. 
Quem não foi sorteado na primeira 
etapa terá prioridade. O resultado 
sai em agosto.

Os mais procurados

10  Vôlei - 27%
20  Futebol - 21,9%
30  Natação - 21%
40  Atletismo - 20,6%
50  Ginástica Artística - 20,4%
60  Basquete - 19,1%
70  Vôlei de Praia - 18,4%
80  Ginástica Rítmica - 14,3%
90  Tênis - 12,3%
100  Judô - 11%

As meninas do vôlei são as atuais campeãs olímpicas e vão buscar o bi

O Estádio Teixeirão fica localizado em Santa Rita e vai abrigar os jogos do Santa Cruz

FOTOS: Reprodução

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No próximo domingo acon-
tece o primeiro clássico 
do futebol paraibano e vai 
ser no Sertão quando se 
enfrentam Sousa e Atlético 
no Estádio Marizão, na ci-
dade sorriso. Por recomen-
dação do Ministério Público, 
seguindo orientação dos 
órgãos de segurança, as 
torcidas organizadas do 
Atlético não puderam parti-
cipar da partida por medida de segurança, se-
gundo o procurador de Justiça Valberto Lira, que 
comanda a Comissão de Prevenção e Combate à 
Violência nos estádios de futebol da Paraíba. O 
mesmo deve ocorrer no jogo de volta na cidade 
de Cajazeiras com a torcida do Sousa. Tudo para 
que o jogo seja realizado sem maiores problemas 
nas arquibancadas.



Polêmicas antes da bola rolar
campeonatos estaduais
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Interesses conflitantes 
entre clubes, federações, 
atletas e a televisão

O início dos principais 
torneios estaduais do futebol 
brasileiro está marcado para 
este fim de semana. Fora de 
campo, contudo, a disputa 
começou há tempos. Numa 
temporada em que os 30 
dias de preparação podiam 
ser a principal novidade, o 
período sem partidas oficiais 
só serviu para escancarar 
uma série de conflitos de in-
teresse entre clubes, atletas, 
televisão, federações e CBF 
(Confederação Brasileira de 
Futebol).

Um dos cernes dessa 
discussão é justamente a pré-
temporada. Em 6 de agosto 
de 2014, quando anunciou 
o calendário de competi-
ções deste ano, a CBF tratou 
o período sem jogos como a 
principal evolução do futebol 
local (a primeira rodada dos 
principais torneios, que em 
2014 aconteceu nos dias 18 e 
19 de janeiro, foi postergada 
para o fim de semana dos dias 
31 de janeiro e 1º de feverei-
ro). Essa medida foi tomada 
após extensa pressão do Bom 
Senso FC, grupo formado por 
jogadores no segundo se-
mestre de 2013 para debater 
demandas coletivas sobre o 
futebol nacional.

A conta da pré-tempo-
rada passa por uma série de 
acordos envolvendo clubes, 
federações e parceiros. O 
principal aspecto é a relação 
com a TV: no dia 18 de janei-
ro, último domingo sem fu-
tebol em 2015, a Globo teve 
10,8 pontos no Ibope com 
“Temperatura Máxima”, que 
teve dificuldade para alavan-
car o “Domingão do Faustão” 
(11,3 pontos) e o “Fantásti-
co” (17,7 pontos); no último 
domingo (25), num dia em 
que a “Temperatura Máxi-
ma” marcou 10,6, a Globo 
obteve 11,4 pontos de au-
diência com um amistoso 
entre Flamengo e São Paulo 
e facilitou a transição para o 
“Domingão do Faustão” (12,5 
pontos) e para o “Fantástico” 
(19,4 pontos). Parece uma 
diferença pequena, mas cada 
ponto no Ibope corresponde 
a 67.112 domicílios sintoni-
zados em São Paulo, região 
que é referência para o mer-
cado publicitário.

Fotos: Reprodução

Curtas

thiaguinho diz que
precisa melhorar

Figo se lança à
presidência da Fifa

Gamalho se vê bem
distante de craque

cBF recua sobre
racismo na sub-20

Felipe não é mais GoleiRo do FlamenGo

Um dos principais destaques do 
Santa Cruz nesta pré-temporada, o meia 
Thiaguinho admitiu que ainda não está na 
sua melhor condição de jogo. O baixinho 
garantiu estar bem fisicamente, mas não 
escondeu que ainda precisa aprimorar a 
parte técnica. A sinceridade do jogador 
reflete na sua autocobrança.

O ex-jogador português Luis 
Figo disse ontem que deseja concorrer à 
presidência da Fifa, um dia antes do fim 
do prazo para inscrições de candidatos. 
O ex-meia do Real Madrid e do Barcelona 
anunciou sua intenção de desafiar o atual 
presidente da federação, Joseph Blatter, em 
entrevista concedida à CNN.

A polêmica envolvendo um suposto 
racismo na partida entre Brasil e Uruguai pelo 
Sul-Americano Sub-20 pode ganhar um novo 
capítulo. Ontem, o jornal Ovación afirmou 
que a CBF desistiu de denunciar a delegação 
uruguaia porque os brasileiros também 
tiveram um comportamento digno de 
punição. O meia brasileiro Marcos Guilherme 
acusou o meia Facundo Castro de racismo. E 
tudo acabou em pizza. 

A     pós quatro anos, o goleiro Felipe, do Flamengo, foi demitido do clube. A decisão foi confirmada pelo empresário do jogador, Marcelo 
Robalinho, em postagem em uma rede social. Robalinho também afirmou que a cobrança das dívidas que o clube tem com o goleiro 
será feita "de maneira amigável".  O ex-camisa 1 rubro-negro, que foi barrado da equipe em 2014  cobra salários atrasados. O 

montante inclui dez meses de direito de imagem e multas, cerca de R$ 1,4 milhão, além de luvas e parte do que cabe ao jogador da 
transferência do Braga, de Portugal, para o Rubro-Negro em dezembro de 2010. No total, a estimativa do arqueiro é que o valor ultrapasse 
a casa dos R$ 4 milhões, fora os vencimentos futuros que teria a receber até o fim de seu contrato, que seria no final de 2015. 

Centroavante, alto, cabeludo... A 
semelhança física existe, mas dentro de 
campo Léo Gamalho se vê muito distante 
de Ibrahimovic, astro do PSG com quem é 
frequentemente comparado nos clubes 
por onde passa. No Bahia não vem sendo 
diferente, mas o novo reforço tricolor evita a 
comparação e diz que não chega nem perto 
de Ibra, a quem considera o melhor camisa 9 
da atualidade.

Fifa diz que Brasil
lidera transferências

O mercado de transferências 
internacionais está a cada ano mais 
agitado. Segundo o estudo Global Transfer 
Market 2015, divulgado pela Fifa, mostra 
que a atividade registrou um aumento 
de 2,1 % no que se refere ao valor gasto 
pelos clubes em todo o mundo no ano 
passado: de 3,98 bilhões de dólares (cerca 
de R$ 10,2 bilhões) para 4,06 bilhões de 
dólares (R$ 10,5 bilhões). É a primeira 
vez que valor ultrapassou a casa dos 4 
bilhões de dólares em um ano.  Outro 
ponto interessante dos dados levantados 
é em relação ao número de jogadores que 
mudaram de clubes em transferências 
internacionais. Segundo a Fifa, o aumento 
de 2013 para 2014 foi de 2,9%. Isso quer 
dizer que 13.090 trocaram de equipes em 
transações internacional, contra 12.718 
do último levantamento. O Brasil foi o 
país mais ativo do mercado, registrando 
a entrada de 646 jogadores e a saída de 
689 para o futebol do exterior. 

A audiência que o fute-
bol gera é um dos alicerces 
de um pacote comercial que 
a Globo vende para o fute-
bol. São seis cotas, e a emis-
sora definiu R$ 225 milhões 
como preço de tabela para 
2015. Diminuir o número de 
rodadas, portanto, compro-
mete o resultado do canal 
no Ibope e reduz a entrega 
para os anunciantes.

A negociação com a Glo-
bo demandou contraparti-

das. A principal delas foi um 
mecanismo para impedir 
que, a exemplo de tempora-
das anteriores, alguns dos 
principais clubes usassem 
reservas nos Estaduais. A 
saída encontrada por fede-
rações foi limitar o número 
de jogadores inscritos nos 
torneios, padrão adotado, 
por exemplo, no Rio de Ja-
neiro, no Rio Grande do Sul 
e em São Paulo. E aí come-
çaram as reações contrárias.

“Quero lamentar muito 
essa atitude. Iniciamos uma 
temporada disputando jo-
gos consecutivos, com tem-
peratura alta, e você ainda 
cria esse tipo de restrição?”, 
questionou Oswaldo de Oli-
veira, técnico do Palmeiras.

No conselho arbitral do 
Campeonato Paulista, o time 
alviverde não se opôs à regra 
que limita a 28 (25 de linha 
e três goleiros) o número de 
jogadores inscritos. Entre os 

19 participantes, o único clu-
be que tentou vetar a medida 
foi o São Paulo. “Nós investi-
mos R$ 30 milhões por ano 
na base do São Paulo. Onde as 
pessoas querem que eu teste 
esses meninos? O Sub-20, o 
Sub-17 e o Sub-15 não ser-
vem para isso. Nós quería-
mos aproveitar o Campeo-
nato Paulista”, reagiu Carlos 
Miguel Aidar, presidente da 
equipe tricolor.

A discussão sobre pré-

temporada e limite de inscri-
tos é apenas uma das quedas 
de braço que têm antecedido 
o início dos Estaduais. Isso 
tem sido mais nítido no Rio 
de Janeiro, com direito a tro-
ca pública de farpas, reunião 
e até uma nota oficial irônica 
do Fluminense. Um dos artí-
fices da disputa política no 
Rio de Janeiro é Eurico Mi-
randa, que voltou no fim do 
ano passado à presidência 
do Vasco.

Emissora paga R$ 225 milhões aos clubes
Finalmente os grandes clubes do futebol brasileiro vão entrar em campo pelos Estaduais neste fim de semana após conclusão da pré-temporada
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N382/2014
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 10/02/2015 às 09h para:

contratação de serviços de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com 
reposição de peças para maquinas de lavanderia, destinado ao SES/Complexo de Saúde de Cruz 
das Armas, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 15-00032-6
João Pessoa, 28 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
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 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005635
Responsavel.: MANGAIO JOSE EDNALDO DE 
ARAUJO ME
CPF/CNPJ: 004698303/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$671,17
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005585
Responsavel.: META EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010173822/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.548,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005523
Responsavel.: O.N.V CONSTRUCOES INCORPO-
RACOE
CPF/CNPJ: 014174756/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$229,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005490
Responsavel.: PB COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUC
CPF/CNPJ: 011245317/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.125,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005717
Responsavel.: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI
CPF/CNPJ: 948672326-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005711
Responsavel.: R.M.S CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 014286308/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$216,37
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005871
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES 
MELO
CPF/CNPJ: 013076084/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.006,43
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005433
Responsavel.: SYLVIO ROBERTO XAVIER DE MELLO 
REGO
CPF/CNPJ: 478641844-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005569
Responsavel.: SAULO ROGERIO LISBOA DE CA-
VALHO ME
CPF/CNPJ: 035490242/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$687,89
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005587
Responsavel.: WOA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 013931722/0001-01
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$494,50
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004985

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,  29/01/2015
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.: ALINE DE FARIAS
CPF/CNPJ: 082387884-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$239,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005959
Responsavel.: ALTECC CONST. E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ: 011705521/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.698,37
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005860
Responsavel.: ALTECC CONST. E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ: 011705521/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$103,39
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005865
Responsavel.: CONSTRUTORA DIA LTDA
CPF/CNPJ: 016717802/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.383,34
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005257
Responsavel.: DARLAN DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ: 790257814-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.089,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002033
Responsavel.: EXATA CONSTRUCOES E SERVICOS L
CPF/CNPJ: 007347713/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.362,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005867
Responsavel.: FUND EDU TEC E CUL DA PB FUN
CPF/CNPJ: 002168943/0004-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.700,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005262
Responsavel.: FUND EDU TEC E CUL DA PB FUN
CPF/CNPJ: 002168943/0004-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.502,12
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005261
Responsavel.: FUND EDU TEC E CUL DA PB FUN
CPF/CNPJ: 002168943/0004-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.002,87
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005244
Responsavel.: KLEBER DE MARTINS LORDAO
CPF/CNPJ: 132255614-87
Titulo: IND CONDOMINIOR$290,33
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTAVISTA
Protocolo: 2015 - 005333
Responsavel.: LORDE LANCHE CABO BRANCO
CPF/CNPJ: 021239578/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$750,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 004455
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 018274799/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005924
Responsavel.: HELOISA HELENA DE CASTRO 
MAGALHAES
CPF/CNPJ: 013279934/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$361,20
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005918
Responsavel.: ITAMAR PEQ BARBOSA 25161784415
CPF/CNPJ: 019415817/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$613,65
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003972
Responsavel.: JOAO FERREIRA NETO
CPF/CNPJ: 062220178-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.291,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 002248
Responsavel.: JOSE JORGE MENEZES CUNHA
CPF/CNPJ: 003330742/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$646,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 003548
Responsavel.: JULIANO JORGE DE SOUSA SOARES
CPF/CNPJ: 054586644-85
Titulo: DUP PRES SER IN  R$250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 002517
Responsavel.: L.J.L CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ: 007698967/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.055,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005121
Responsavel.: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE 
ABRANTES
CPF/CNPJ: 004894301/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$311,80
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005912
Responsavel.: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE 
ABRANTES
CPF/CNPJ: 004894301/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$743,62
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005926
Responsavel.: MAT PUB COMERCIO DE ALIMEN-
TOS ME
CPF/CNPJ: 018312048/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$146,10
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005900
Responsavel.: ROSINEIDE ALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 056883004-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005599
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$302,17
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005298
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$503,28
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 006141
Responsavel.: VIVIANE PAREDES FELIX
CPF/CNPJ: 012767120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$326,74
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005914

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  29/01/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ASSUNCAO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS
CPF/CNPJ: 005892612/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$798,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005092
Responsavel.: BEZERRA DO VALLE CONFECCOES 
LTDA
CPF/CNPJ: 013963799/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$382,14
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 - 004747
Responsavel.: BEZERRA DO VALLE CONFECCOES 
LTDA
CPF/CNPJ: 013963799/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$942,38
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 - 004757
Responsavel.: BRASMAR CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 013683570/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$304,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005360
Responsavel.: CATARINA MARIA FARIAS FRANCO 
KOERNE
CPF/CNPJ: 001511215/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$302,11
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005910
Responsavel.: CATIA CARNEIRO PEREIRA DE MELO
CPF/CNPJ: 016509891/0001-46
Titulo: DUP PRES SER IN  R$2.640,00
Apresentante: NORD ADMINISTRACAO DE HOTEIS 
E FLAT
Protocolo: 2015 - 004597
Responsavel.: CAMILA ELOAR FELIX CAVALCANTE 
08036
CPF/CNPJ: 015594228/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$695,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005690
Responsavel.: CATIA CARNEIRO PEREIRA DE MELO
CPF/CNPJ: 016509891/0001-46
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.498,00
Apresentante: NORD ONDAS DO ATLANTICO ADM 
DE HOTE
Protocolo: 2015 - 004598
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$445,43
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 - 005795
Responsavel.: COMERCIAL DE PAPEL BOA VISTA LTDA
CPF/CNPJ: 007872441/0003-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.187,19
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 - 005796
Responsavel.: CONSTRUTORA EVEREST
CPF/CNPJ: 000282606/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$284,70
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 005906
Responsavel.: CONSTRUTORA SIDERAL-EIRELI
CPF/CNPJ: 010364635/0001-21
Titulo: IND CONDOMINIOR$144,75
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATRIA
 Protocolo: 2015 - 004599
Responsavel.: DANIELA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 018312111/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
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 - 004716
Responsavel.: FRANCISCO IAN SOUSA MEDEIROS
CPF/CNPJ: 015447075/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$562,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
MÉDICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 28 de Janeiro de 2015
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
Comissão Especial de Licitação

Concorrência 003/2014
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO FASE DA HABILITAÇÃO
A Comissão Especial de Licitação torna público aos participantes da Concorrência 03/2014, 

que os recursos administrativos impetrados pelas empresas: CASA FORTE ENGENHARIA LTDA; 
LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e TCL LIMPEZA URBANA LTDA conforme entendimento 
da Comissão Especial de Licitação e Procuradoria Jurídica, tiveram os resultados de julgamento 
abaixo descriminados: 

• TCL LIMPEZA URBANA LTDA E LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA: Recursos  re-
conhecidos tempestivamente e PROVIDO EM PARTE, conforme Pareceres acostados aos autos;

• CASA FORTE ENGENHARIA LTDA: Recurso reconhecido tempestivamente e  IMPROVIDO, 
conforme Pareces acostados aos autos.

A comissão Especial de Licitação após análise dos recursos interpostos e emissão de pareceres 
decidiu pela INABILITAÇÃO de todas as empresas participantes deste Certame.

INABILITAÇÃO DOS LICITANTES
DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO

A Comissão Especial de Licitação,comunica a decisão por unanimidade de inabilitar as empresas 
participantes da Concorrência 003/2014, pelos motivos abaixo descriminados:

• TCL LIMPEZA URBANA LTDA: Descumpriu o subitem 12.4.5 alíneas “a” e “c” e o subitem 
12.4.14, alínea  “d”, “f”, “g”, “h” e “i”   do edital, e descumprimento da alínea “c” do subitem 12.3.1 
– Não apresentou prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS);

• PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTO LTDA: Não atendeu o item 12.4.14 alínea “a”, “d”, 
“e”, “f” e “h”  do ato convocatório.

• LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA: Não atendeu ao item 12.4.14 alínea “d” do ato 
convocatório;

• CASA FORTE ENGENHARIA LTDA – Não atendeu ao item 12.4.5, alínea “d” do edital do ato 
convocatório.

• ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA – Não atendeu ao item 12.4.1.1 - inscrição ou 
Registro no CREA devidamente atualizado, subitem 12.4.5.3 – Declaração nos termos do ato 
convocatório, contendo inclusive quantitativos de veículos, máquinas e equipamentos, e descum-
primento do subitem 12.4.5 alínea “a”. 

 Assim,com fundamento no parágrafo 3º do Artigo 48 da Lei 8666/93, fica concedido o prazo 
de 08(oito) dias úteis para apresentação da documentação que os levaram à inabilitação com os 
respectivos vícios sanados, ficando estabelecido a data de 10 de fevereiro do corrente ano as 
10:00hs a reabertura da sessão e recebimentos dos novos documentos livres das causas que os 
levaram à inabilitação.   A presente sessão será realizada  no  mesmo local  da  primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas  junto  a  Comissão Permanente  de  Licitação, Rua  
João  Pires  de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 e das 
14:00 as 18:00 dos dias úteis.Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br 
Site:www.cabedelo.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 

(TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2014)
A Prefeitura de Desterro/PB, vem através da sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), tornar 

publico para os interessados que o recurso administrativo interposto pela empresa Viga Engenharia 
Eireli-EPP, CNPJ Nº 14.575.353/0001-24, em face do resultado do julgamento de habilitação da 
Tomada de Preços Nº TP003/2014, foi julgado improcedente, ainda decidirmos pela manutenção 
da inabilitação da recorrente, respeitando as clausulas do edital e da Lei 8.666/93. Abre-se vista do 
processo aos interessados para conhecimento do interior da decisão da CPL. O Presidente da CPL 
notifica os interessados para a Sessão Pública (abertura dos envelopes propostas) que será reali-
zada às 08h:00mn do dia 13 de fevereiro de 2015, na sala da CPL localizada na sede da Prefeitura.  

Desterro/PB, 27 de janeiro de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Construção da UPA Geisel, no Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

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

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de medicamentos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 
às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 28 de Janeiro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada 
de Gêneros Alimentícios, que tem como objetivo atender a Merenda Escolar, Creche Municipal e 
aos Programas Federais deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Email: 
setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um Veículo tipo Ônibus, com 
capacidade mínima de 42 passageiros, para ficar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde 
deste Município de segunda a sexta feira, cujo objetivo é Transportar Pacientes deste Município em 
busca de atendimento médicos em hospitais na cidade de João Pessoa - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3277-1108. Email: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 13:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fornecimento, com 
entrega parcelada, de gás G.L.P. (gás liquefeito de petróleo) em botijões de 13kg (P13), destinados 
ao atendimento de diversos setores da Administração deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3277-1108. Email: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Materiais 
de Construção diversos para atender as demandas das secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3277-1108. Email: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

Pirpirituba - PB, 26 de Janeiro de 2015.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Aquisição de 
fornecimento, com entrega parcelada, de gás G.L.P. (gás liquefeito de petróleo) em botijões de 13kg 
(P13); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Pirpirituba - PB, 23 de Janeiro de 2015
RINALDO DE LUCENA GUEDES 

Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00005/2015. OBJETO: Aquisição de fornecimento, com 

entrega parcelada, de gás G.L.P. (gás liquefeito de petróleo) em botijões de 13kg (P13). ABERTURA: 
22/01/2015 as 11:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 23/01/2015.

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO ABERTURA DE ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº  00002/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, que realizará a abertura dos envelopes HABILITA-
ÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS, referente a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00002/2015, cuja abertura será no dia 02.02.2015 às 08:30 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, 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, 28 de Janeiro de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE BAÚ TÉRMICO PARA CAMI-
NHÃO MODELO F350. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Link: transparenciaEmail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 26 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PÃO 
SEDA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br Link: transaparencia.
Cabedelo - PB, 16 de Janeiro de 2015

SIMONE MEDEIROS BEZERRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-009/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº 623, de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 04-009/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DO TRABALHO. 

DATA: 12/02/2015
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria da 

Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Edital: cópia a ser adquirida mediante meio ele-
trônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, ou pelo site da PMJP: http://www.joaopessoa.pb.gov.
br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

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

Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 21 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.004/2015
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comu-

nica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
0.004/2015, do tipo Menor Preço por Itinerário, objetivando O Fretamento de Veículos, para atender as 
necessidades desta municipalidade. Data de Abertura: 11/02/2015 às 15:30h. O Edital pode ser obtido 
na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 28 de janeiro de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 001/2015
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipalde São João do Tigre, Estado 

da Paraíba, TORNA PÚBLICO, a Tomadade Preços nº. 001/2015, Tipo Menor Preço Global, 
objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CLAUDINA 
BEZERRA CAVALCANTE. Data de Abertura 18/02/2015 às 14h00min, nasala de reuniões da CPL, 
cujo valor estimado da obra é R$ 32.736,25 (trinta e dois mil setecentos e trinta e seis reais e vinte 
e cinco centavos).O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à 
Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do 
telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre-PB, 28 de Janeirode 2015.
MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

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

Avenida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:00 horas do dia 
05 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de tecidos destinados 
aos eventos e cursos, fornecidos de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Edu-
cação e Secretaria de Ação Social. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com; site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 26 de Janeiro de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LINKS DE ACESSO 
A INTERNET COM IP DEDICADO PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEI-
TURA. O Pregoeiro da Prefeitura de Cuité comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 
001/2015, está suspenso em virtude da impugnação ao edital apresentado pela BR27 Serviços de 
Tecnologia Ltda. O Edital terá o aviso de licitação republicado com uma nova data para abertura 
do certame. Informações:segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail 
licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 28 de janeiro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE TOLDO CURVO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Link: Transparencia.

Cabedelo - PB, 26 de Janeiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60007/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:30 horas do dia 11 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diario de Oxigênio 
e ar comprimido medicinal para atender demanda do serviço de Atendimento Móvel de Urgência e 
demandas domiciliares judiciais, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 28 de Janeiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 0001/2014

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Manoel Tomaz de Aquino, S/N - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 16 de fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO/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.

Riachão - PB, 28 de janeiro de 2015.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Câmara Municipal de Sousa 
Pregão Presencial Nº 01/2015 

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de 
fevereiro de 2015, ás 14:00 horas, na sala da CPL na Câmara Municipal de Sousa, Situada a Rua 
Nabor Meira, nº 17, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial. 
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de Quentinhas, Buffet 
e Coffee Break para atender as necessidades da Câmara Municipal, discriminados e quantificados 
nos anexos do edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente 
das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado. 

Sousa, PB, 27 de fevereiro de 2015. 
Maria Gerlane Germano 

Pregoeira Oficial 

Pregão Presencial Nº 02/2015 
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de 

fevereiro de 2015, ás 14:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Sousa, Situada a Rua 
Nabor Meira, nº 17, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presen-
cial. Objeto: aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para atender as necessidades da 
Câmara Municipal, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão 
ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado. 

Sousa,PB, 27 de fevereiro de 2015. 
Maria Gerlane Germano 

Pregoeira Oficial 

Pregão Presencial Nº 03/2015 
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de 

fevereiro de 2015, ás 15:00 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Sousa, Situada a Rua 
Nabor Meira, nº 17, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial. 
Objeto: aquisição de material de consumo de limpeza e alimentos para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Sousa, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados 
poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos 
os dias úteis no endereço supracitado. 

Sousa,PB, 27 de fevereiro de 2015. 
Maria Gerlane Germano 

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis, de acordo com o Pregão Presencial  
nº  00001/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: SC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ 05. 

475.312/0001-75
OBJETO: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao município, aos 

locados ou a disposição.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 598.950,00 (quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta 

reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 28 de Janeiro de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo Administrativo 
nº 00002/2015 o Pregão Presencial nº  00002/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSE TAVARES DE LUCENA – CPF nº 676.400.604-00
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 01 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 28 de Janeiro de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo Administrativo 
nº 00002/2015 o Pregão Presencial  nº  00002/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA – CPF nº 029.804.354-81
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 03 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais).
VALOR GLOBAL DE: R$ 67.100,00 (sessenta e sete mil e cem reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 28 de Janeiro de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo Administrativo 
nº 00002/2015 o Pregão Presencial  nº  00002/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA – CPF nº 237.097.404-44
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 04 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL DE: R$ 107.250 (cento e sete mil duzentos e cinquenta reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB,  28 de Janeiro de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, 
no Processo de Inexigibilidade nº 00001/2015, cujo objeto é a contratação de profissional para os 
serviços na área Jurídica desta Prefeitura Municipal, o Sr. FIDEL FERREIRA LEITE, Advogado, 
OAB/PB nº 6883, no valor proposto de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensal, que 
será pago de acordo com a prestação dos serviços, na elaboração de projetos de lei, decretos, 
portarias, pareceres, promover defesa perante a Comarca de Conceição, acompanhar processos 
trabalhistas vara de Itaporanga – PB. 

Ibiara, 28 de Janeiro de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00015/2014, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO 
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), PARA A; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO 
E LOCAÇÕES LTDA - ME - R$ 149.345,42.

Sousa - PB, 28 de Janeiro de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº 001/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS  Nº 001/2015, cujo objeto é AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINA-
DOS AO MANUENCAO, FUNCIONAMENTO E CONSUMO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO..

VENCEDOR (ES):
MEDONCA E MENEZES LTDA. ME.
312.800,00(Trezentos e Doze Mil, Oitocentos Reais)
POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA EPP
240.000,00(Duzentos e Quarenta Mil Reais)

SANTA HELENA - PB, 28 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
04/2015, cujo objeto é AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS 
DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO..

VENCEDOR (ES):
LUZIA DE AQUINO FERREIRA
289.195,00(Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais)

SANTA HELENA - PB, 26 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 05/2015, cujo objeto é CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE: SOM, PALCO, 
GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, SERVICOS DE SEGURANCA, SHOW PIROTECNICO, 
E ORNAMENTACAO DE EVENTOS, DESTINADOS  A REALIZACAO DOS EVENTOS DO ANO 
EM CURSO..

VENCEDOR (ES):
ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA
205.520,00(Duzentos e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte Reais)

SANTA HELENA - PB, 28 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
06/2015, cujo objeto é Contratação de Empresa para Acompanhamento de Prestação de Contas 
de Convênios e Contratos de Repasse e apoio quanto ao levantamento de arrecadação de tributos 
municipais e outros, junto aos órgãos competentes..

VENCEDOR (ES):
F. LEITE DA SILVA - ME.
26.400,00(Vinte e Seis Mil, Quatrocentos Reais)

SANTA HELENA - PB, 28 de Janeiro de 2015
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
costureira para a costura e confecções de roupas diversas em geral, destinada a esta Prefeitura. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 28 de Janeiro de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2015
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 
IN00003/2015, que objetiva: Contratação do Show artístico da seguinte atração: Michelle Ribeiro 
& Forró Vem Chamegar, para abrilhantar a Festa de Formatura da Rede Municipal Escola Menino 
Jesus do Município de Riachão/PB no dia 31 de Janeiro de 2015 - Show com duração mínima de 
03 (três) horas, a partir das 22:00 horas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ARIADNE MICHELLE RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA - R$ 5.000,00.

Riachão - PB, 28 de Janeiro de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Eleitoral constituída para gerir o processo eleitoral do SINSMANSSELAR, conforme 

Ata de Assembléia Geral Extraordinária, ocorrida no dia 20 de novembro de 2014, atendendo o 
que preceitua o Estatuto para o pleito referente ao mandato da Diretoria para o triênio 2015/2017, 
vem convocar todos os servidores públicos municipais da base territorial de Alagoa Nova e São 
Sebastião de Lagoa de Roça, associados ao SINSMANSSELAR e aptos para votarem e serem 
votados, de acordo com o documento supracitado, para participarem das ELEIÇÕES que irão defi-
nir, democraticamente, os destinos da sua entidade representatividade, para tanto fazendo saber:

1. Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e respectivo suplentes;
2. Data: 19 de março de 2014;
3. Local: Sede do SINSMANSSELAR, à Rua: Dr. João Moura, s/n – Centro, Alagoa Nova-PB;
4. Horário: das 08h00min às 17h00min;
5. Prazo do Registro das chapas: 15(quinze) dias corridos a partir da publicação do edital;
6. Horário de funcionamento da Secretaria do sindicato: 08h00min às 12h00min, de segunda 

a sexta-feira;
7. Urnas: 01(uma) na sede do Sindicato; 01(uma) itinerante; 01(uma) na sub-sede em São 

Sebastião de Lagoa de Roça.
8. Documentação necessária:
a) Ficha de qualificação devidamente assinada pelo candidato;
b) Xerox autenticada de carteira de identidade;
c) Contracheque comprovando o desconto da contribuição sindical, na forma do prazo do artigo 

26 do Estatuto;
d) Requerimento de registro de Chapa junto à Comissão Eleitoral, com a documentação completa 

de todos os membros concorrentes;
9. Publicação e divulgação das chapas concorrentes, prazo para impugnação, notificação de 

impugnação, defesa, etc., observar o que preceitua o Estatuto que se encontra à disposição de 
todos na sede do sindicato

10. Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a Assembléia, duas (02) 
horas após o horário de início do pleito, ou seja, a partir das 10h00min, em última convocação, 
proceder com a votação, e a mesma será considerado eleito com, no mínimo 1/3 dos sufrágios 
dos associados presentes;

11. Em caso de empate entres as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição no prazo de 
15(quinze) dias, limitada a eleição às chapas em questão;

12. Data da posse da Diretoria eleita para o triênio 2015/2017: 23 de março de 2014, às 16h00min.
Alagoa Nova - PB, 28 de janeiro de 2015.
A Comissão Eleitoral                        

Antonia Alves Pereira 
Presidenta da Comissão Eleitoral

Nígia Rafaelle Sampaio Costa               Verônica Vieira de Arruda
Membro                                              Membro

“AP ENGENHARIA E ARQUITETURA 
LTDA. solicita o comparecimento do Sr. 
JOÃO BATISTA DA SILVA  portador da 
CTPS nº 8600, Série 012/PB, no prazo de 
24 horas, sob pena de caracterização do 
abandono de emprego previsto no artigo 
482, letra”I”. da CLT”.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 002/2015
(SRP)
A Prefeitura Municipal de Juarez Tavora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 
e alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço na 
forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada do tipo menor preço por item, objetivando 
a AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE-
ÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, em sessão pública para abertura dos envelopes 
de proposta e habilitação que realizar-se-á as 10:00hs do dia 13/02/2015, na sede da Prefeitura 
Municipal de JUAREZ TAVORA/PB, na CPL localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – 
Centro Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000.

JUAREZ TÁVORA, 28 de Janeiro de 2015
Raff de Melo Porto 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 11 de fevereiro de 2015 as 11:00 horas. Objetivo: 
Eventual Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para botijões de 13 kg para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais. Maiores informações e aquisição do edital completo na 
Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 28 de janeiro de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Odontológico 
destinado as atividades do Fundo Municipal de Saúde e PSF no município de Paulista. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 28 de Janeiro de 2015

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Hospitalar 
destinados ao Samu, PSF e Hospital no município de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 28 de Janeiro de 2015

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:40 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Medicamentos, 
“Farmácia Básica, Controlados e especiais” destinados a farmácia básica, Samu e PSF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 28 de Janeiro de 2015

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

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

Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 11:00 horas do 
dia 13 de Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado aparelhos ar condicionados, tipo Splint des-
tinados ao município de São José da Lagoa Tapada-PB.

Telefone: (083) 3538-1155.
Email: pmsaojose.licitacao@gmail.com

São José da Lagoa Tapada - PB, 28 de Janeiro de 2015
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇO nº  001/2015
A presidente da CPl torna público a SUSPENSÃO sine die, do processo acima, cujo objeto é 

Contratação de Assessoria Jurídico-Administrativa junto Secretaria da Administração, Gabinete 
Prefeitura e Procuradoria do Municipal de Mãe D´água. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de 
MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias 
úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 28 de Janeiro de 2015.
Silvania Soares da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO.
Aviso de Licitação

Tomada de Preços nº 01/2015.
 A comissão de licitação torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, 

do tipo técnica e preço.
 Objeto: contratação de empresa especializada para realizar  concurso público para  provimento 

de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Francisco-PB
 Abertura de Propostas: 02 de março de 2015, às 10 horas, na sede da Prefeitura.
Edital e informações: Rua José Domingos de Oliveira, 17 – Centro – São Francisco – PB.

 São Francisco, 28 de janeiro de 2015.
 José Ilton de Sousa.

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
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 12 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de refeições diversas: almoços dos tipos 
self-service e quentinhas a pronta-entrega. 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/obs:Edital no SITEdo ORC

Duas Estradas - PB, 29 de Janeiro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza e 

higiene     , para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.
ABERTURA: 11/Fevereiro/2015 às 09:00h. (horário de Brasília)
ENTREGA DAS AMOSTRAS: até as 09:00h do dia 10/Fevereiro/2015
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 27 de Janeiro de 2015.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXUCUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, SITUADA NA RUA MARIA HER.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
PANT ENGENHARIA LTDA - EPP - Valor: R$ 505.503,75.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Sousa - PB, 28 de Janeiro de 2015
TAÍSA GONÇALVES NÓBREGA GADELHA SÁ

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO

PREFEITURA MUICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
EXTRATO DOS CONTRATOS 

Caldas Brandão, 28 de Janeiro de 2015
ADESAO Nº 008/2014.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS.
CONTRATADO: 
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA – ME
CNPJ: 06.217.437/0001-68
PRAZO: 31/12/2015
CONTRATO Nº 006/2015
VALOR TOTAL: R$: 257.860,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais).

CONTRATADO: 
GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME
CNPJ: 19.407.083/0001-66
PRAZO: 31/12/2015
CONTRATO Nº 007/2015
VALOR TOTAL: R$: 21.140,00 (Vinte e Um Mil, cento e Quarenta Reais)

ONERANDO NAS SEGUINTES RUBRICAS ORÇAMENTÁRIA/2015: 
0303 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.2001.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0404 – SECRETARIA FINANÇAS
04.122.2001.2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FINANÇAS
0505 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.1002.2008 – MANUT. DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL
0606 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 

0707 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.2001.2026 - MANUTENÇLÃO DA ATIVIODADES DO FMAS
0808 – SEC. DE INFRA ESTRUTURA
15.122.2001.2033 – MANUT. DAS ATIV.  DE INFRAESTRUTURA
33.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO.

REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 027/2014, que tem por objeto a REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETROELETRONICOS, de forma 
parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de São João do Tigre, conforme termo de 
adjudicação, em favor da seguinte empresa: CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE 
INFOR. E TELECOMINICAÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 09.175.028/0001-34, do qual se sagrou vencedora do item: 01 ao 15, com o valor total 
de R$ 34.165,00 (Trinta e quatro mil cento e sessenta e cinco reais). Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

São João do Tigre – PB, 27 de Novembro de 2014.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2014
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 028/2014, que tem por objeto a REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, de 
forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de São João do Tigre, conforme termo 
de adjudicação, em favor da seguinte empresa: CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS 
DE INFOR. E TELECOMINICAÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 09.175.028/0001-34, do qual se sagrou vencedora do item: 01 ao 15, com o valor 
total de R$ 36.558,50 (Trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e 
a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

São João do Tigre – PB, 27 de Novembro de 2014.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 027.01-2014 
PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2014
O Prefeito do Município de São João do Tigre, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo 

com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo 
relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
048/2014 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETROE-
LETRONICOS, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de São João do Tigre, 
através de suas secretarias. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA 
ASSINATURA: 28 de Novembro de 2014. EMPRESA VENCEDORA: CONECTEWIN COMERCIO 
E EQUIPAMENTOS DE INFOR. E TELECOMINICAÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.175.028/0001-34 com o valor total de R$ 34.165,00 (Trinta 
e quatro mil cento e sessenta e cinco reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo 
ao referido processo. 

São João do Tigre - PB, 28 de Novembro de 2014.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 028.01-2014 
PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2014
O Prefeito do Município de São João do Tigre, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as 

atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado 
e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 028/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 049/2014 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de São João do Tigre, 
através de suas secretarias. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA 
ASSINATURA: 28 de Novembro de 2014. EMPRESA VENCEDORA: CONECTEWIN COMERCIO 
E EQUIPAMENTOS DE INFOR. E TELECOMINICAÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.175.028/0001-34 com o valor total de R$ 36.558,50 (Trinta e 
seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), de acordo com a ata de registro 
de preços em anexo ao referido processo. 

São João do Tigre - PB, 28 de Novembro de 2014.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014
A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de PITIMBU– PB, nos 

termos da Lei 8666/93 e suas alterações e a Lei 123/2006, torna publico aos interessados que 
após reunião de abertura do Envelope de proposta, ocorrida na Prefeitura Municipal em 16 de 
Janeiro de 2015 alusivo a Tomada de Preços n.º 006/2014 do tipo menor preço GLOBAL cujo 
objeto: contratação de empresa de engenharia para executar obra civil publica de construção de 
quadra coberta na Escola Maria Tavares Freire no município de Pitimbu, declara que a empresa 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA teve sua proposta DESCLASSIFICADA 
por descumprimento dos itens 8.1, “e” e 8.1, “f” do edital, no entanto, de acordo com o que preceitua 
o item 9.5 do mesmo, a comissão decidiu fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação 
de nova proposta, escoimadas das causas que motivaram sua desclassificação, deste modo o 
prazo para apresentação da nova documentação será no dia 10/02/2015 as 14:00horas na Sala 
da COPELI. Maiores informações no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, localizado na 
Rua Padre José João, Nº 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 3299-1016 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Pitimbu, 23 de Janeiro de 2015.
Eliabe Lima de Moura

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2014
A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de PITIMBU– PB, nos 

termos da Lei 8666/93 e suas alterações e a Lei 123/2006, torna publico aos interessados que 
após reunião de abertura do Envelope de proposta, ocorrida na Prefeitura Municipal em 16 de Ja-
neiro de 2015 alusivo a Tomada de Preços n.º 006/2014 do tipo menor preço GLOBAL cujo objeto: 
contratação de empresa de engenharia para executar obra civil publica de construção de quadra 
coberta na Escola Reginaldo Claudino Sales no município de Pitimbu, declara que a empresa 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA teve sua proposta DESCLASSIFICADA 
por descumprimento dos itens 8.1, “e” e 8.1, “f” do edital, no entanto, de acordo com o que preceitua 
o item 9.5 do mesmo, a comissão decidiu fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação 
de nova proposta, escoimadas das causas que motivaram sua desclassificação, deste modo o 
prazo para apresentação da nova documentação será no dia 10/02/2015 as 15:00horas na Sala 
da COPELI. Maiores informações no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, localizado na 
Rua Padre José João, Nº 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 3299-1016 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Pitimbu, 23 de Janeiro de 2015.
Eliabe Lima de Moura

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETROELETRO-

NICOS, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de São João do Tigre. FUN-
DAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 
e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 048/2014, Pregão Presencial nº. 
027/2014. DOTAÇÃO: 01.010.04.122.202.2004 – 44.90.52 / 02.000.04.124.2010.2008 – 44.90.52  
/ 03.000.12.361.2017.1001 – 44.90.52  /   04.000.10.301.2006.2052 – 44.90.52. VIGÊNCIA: Do 
presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucélio Barbosa e a 
empresa: CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFOR. E TELECOMINICAÇÕES 
LTDA - ME, CNPJ 09.175.028/0001-34, com o valor total de R$ 34.165,00 (Trinta e quatro mil cento 
e sessenta e cinco reais). Contrato Administrativo nº 027.01/2014.  

São João do Tigre - PB, 28 de Novembro de 2014.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

(SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS 
DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDITAC - PARAIBA)

Aviso
Contribuição Sindical - Exercício 2015

O Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas do Estado da Paraíba – Sinditac –PB.  
Rodov.BR 101 Sul KM 88 Sala 102, Dist.Industrial,João Pessoa-PB. CNPJ: 11.144.521/0001-39, por 
seu presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, notifica os integrantes da categoria 
dos transportadores rodoviários autônomos de bens que, conforme determina a lei (CLT), deverão 
recolher a Contribuição Sindical anual, devida por todos os integrantes da categoria, pessoas físi-
cas proprietárias de veículo de carga apto a realizar fretes (veículo de aluguel – placa vermelha), 
independente de filiação ao sindicato. O valor da contribuição sindical para o exercício de 2015 é 
de R$: 88,86  (oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos.). O recolhimento deverá ser efetuado 
até o dia 28/02/2015, por meio de guia própria, em conformidade com os Arts. 579 e 580 da CLT. 
O não recolhimento no prazo estipulado implicará nas penalidades previstas nos Arts. 598, 600, 
606 e seguintes da CLT.

João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.
Severino Ademar de Farias

Presidente
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