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31o Máx.
23o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,894  (compra) R$ 2,895  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,850  (compra) R$ 2,970  (venda)
EURO   R$ 3,236  (compra) R$ 3,238   (venda)

ALTA

ALTA
21h28

09h06

0.3m

0.5m

baixa

baixa

03h11

15h24 

2.2m

2.3m

l Pesquisa: 74% dos brasileiros não compram via Internet. Página 11

l Crescem casos de calazar este ano em João Pessoa. Página 14
 
l Delegado é indicado para investigar morte de radialista. Página 15
 
l Câmara Federal inicia debates sobre reforma política. Página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

FoTo: Carla Almeida

Paraíba
Atraso na entrega
do IR causa multa 

José Honorato de Sousa, 
delegado da Receita Federal, 
advertiu ontem os contri-
buintes para a multa que o 
atraso vai gerar.  PÁGINA 13

Governador empossa
conselheiros LGBT-PB   

QuILOMBOLAs Sebastião e Jovelina Braz integram 
o Atlas de quilombolas da Paraíba.  PÁGINAs 9 E 10

20CadernoEsportes Toni e Felipe conquistam
público em redes sociais

Preço de pescado
varia até 212,50%

ÚLTIMAS PÁGINA 3 
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FoTo: Edson Matos

100 dias
O governador Ri-

cardo Coutinho em-
possou ontem os in-
tegrantes do Conselho 
Estadual de LGBT da 
Paraíba.  PÁGINA 3

A partir de 9 de março, o Governo inaugura obras nas áreas de Educação, Esporte e Infraestrutura, investimentos que 
superam R$ 76 milhões. A agenda marca os 100 primeiros dias do 2º mandato do governador Ricardo Coutinho.  PÁGINA 17

O plano será discutido este 
mês e atenderá inicialmente a 
três áreas: mata do Pau Ferro 
(Areia), Tambaba (Conde) e Areia 
Vermelha (Cabedelo).  

Estado define Plano de Manejo de 
áreas destinadas à preservação 

OBRAs MARCAM CICLO DE TRABALHO DO GOVERNO

Agenda ambiental 

Galo-de-campina estava 
entre os pássaros à 

venda em feira no domingo
Parque Estadual Marinho Areia Vermelha é área de preservação

A solenidade de posse dos conselheiros aconteceu ontem no Palácio da Redenção

“Cheguei a 
pensar que 

estava
sonhando” 

Canção dos 
paraibanos é 
inspirada em
conto de 
Clarice 
Lispector

Diversidade

TCE homenageia
duas escolas da
rede estadual

 

EDUCAÇÃO PÁGINA 17 

Torcedor lembra
a vitória do Belo
contra o Mengo

 

Foi há 35 anos. mas 
Antonio Gutemberg não 

esquece as emoções do 
embate.  PÁGINA 21

“Tantas vezes” faz 
sucesso e impul-
siona carreira de 
paraibanos.  
PÁGINA 5Fo
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AVES SILVESTRES 

Polícia faz apreensões

BRASILEIRão PáG. 24

 

Veja tabela

PÁGINA 13

FoTo: Secom-PB



A continuidade político-administrati-
va que a população da Paraíba assegurou 
em outubro do ano passado, ao renovar o 
mandato do governador Ricardo Coutinho, 
revela agora, cem dias depois de iniciado o 
segundo período da gestão, resultados in-
discutivelmente positivos para o Estado. 
Sem sofrer qualquer tipo de interrupção, 
visto que seguem um planejamento cuida-
dosamente elaborado, as obras públicas es-
tão, como se diz, a pleno vapor e confirmam 
o acerto da decisão popular. Nestes três me-
ses e poucos dias de governo, impondo-se o 
desafio de superar o êxito dos quatro anos 
anteriores, o governador determinou à sua 
equipe o prosseguimento normal das obras 
já iniciadas e o mesmo empenho nas fases 
preparatórias daquelas que estão por vir.

Resultado: ao fechar o ciclo dos cem pri-
meiros dias da nova gestão, o governo tem 
o que apresentar. Contemplando setores 
como a educação, o esporte e a infraestru-
tura, várias obras estão prontas para ser 
inauguradas. São investimentos que supe-
ram a casa dos 75 milhões de reais. E que 
não se centralizam nesta ou naquela região 
– ao contrário, beneficiam as áreas mais 
carentes, obedecendo a um cronograma de 
prioridades que, no atual governo, são defi-
nidas a partir das reivindicações incluídas 
no orçamento participativo.

A agenda dessas inaugurações, entre 
os dias 9 deste mês e 6 de abril vindouro,  
se inicia na região polarizada por Campi-
na Grande, com a entrega à população das 
obras de pavimentação da estrada que liga 
a Rainha da Borborema ao distrito de Cato-

lé da Boa Vista. Ainda na mesma região, a 
agenda prossegue, no próximo dia 20, com a 
entrega do Centro de Formação de Educado-
res, uma antiga aspiração dos campinenses. 

Em João Pessoa, está prevista para o dia 
12 a inauguração das obras de reforma do 
Ginásio Ronaldão. No dia 29, será a vez da 
Vila Olímpica Parahyba, que foi totalmente 
reformada e revitalizada. Na área esporti-
va, a ação do governo se estende até o muni-
cípio de Cajazeiras, onde o estádio Perpetão 
passou por reformas e ampliação. Um jogo 
entre o Atlético de Cajazeiras e o Botafogo 
marcará as festividades de inauguração.  

São muitas as obras que marcam este 
período inicial do segundo mandato do go-
vernador Ricardo Coutinho. A estrada que 
liga Coremas a Piancó também faz parte da 
agenda de inaugurações. Mas, em Maman-
guape, por exemplo, a ação administrativa 
do governo já se fez sentir, antes mesmo de 
completados os cem primeiros dias: a en-
trega da Escola Técnica Estadual do Vale do 
Mamanguape ocorreu há poucos dias, inclu-
sive com a presença do ministro da Educa-
ção, Cid Gomes. 

Evidentemente, este espaço não com-
porta a menção de todas as obras construí-
das e/ou concluídas neste período. Mas o 
espaço comporta, sim, a insofismável afir-
mação de que o povo sabe o que faz. Ao deci-
dir no pleito do ano passado pela renovação 
do mandato de Ricardo Coutinho, o parai-
bano deixou claro que, em vez da politica-
gem, o que quer mesmo é trabalho. E isso é 
o que não faltou nestes cem primeiros dias 
da nova gestão.

Editorial

 Cem dias de trabalho
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CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6511/3218-6509

H
um

or
D

om
in

go
s 

Sá
vi

o 
- 

sa
vi

o_
fe

l@
ho

tm
ai

l.c
om

Crônica

Quem não pergunta, não aprende

Eis aí uma verdade que não admite con-
testação. É inquestionável. Exagerou o ditado 
quando disse que “quem tudo quer saber, me-
xerico quer fazer”. Mentira. Quem tudo quer 
saber, idiota não quer ser.

A pergunta é o anzol que traz a verdade. 
Vejamos o exemplo da criança. Como pergun-
ta! Pergunta tanto que deixa o adulto irritado, 
pois às vezes ele nem sabe responder. E por 
que a criança pergunta? Pergunta porque tem 
sede de aprender. E quem tem sede de apren-
der, termina adquirindo sabedoria.

Houve quem dissesse que a filosofia nas-
ceu da admiração. Aquele que nada admira, 
nada aprende.

Mas qual foi o filósofo que vivia abordan-
do as pessoas com perguntas? Como se nada 
soubesse, como se fosse um ignorante? Ora, 
ora, foi Sócrates, o maior sábio de todos os 
tempos.

Quem nada quer saber – repitamos – ig-
norante quer ser. As religiões tradicionais 
costumam falar muito em mistério, o misté-
rio da fé.

Mas vejamos algumas perguntas. São elas 
que trazem a verdade. E agora me chega à me-
mória uma famosa indagação, que não teve 
resposta. Você lembra? Foi aquela que Pilatos, 
o Procurador da Judéia, fez a Jesus: “O que é a 
verdade?” Jesus deu o silêncio como resposta. 
Ele bem que poderia ter respondido: “Eu sou 
o caminho, a verdade e a vida”.

Esqueçamos Pilatos com sua mentira e 
continuemos falando da pergunta, que ex-
cita, que desperta o homem para a verdade. 
Acontece que, muitas vezes, a pergunta inco-
moda. Sócrates, um apaixonado pela verdade, 

certa vez, cometeu uma grande mentira. Sim, 
ele mentiu quando disse aos seus discípulos, 
“O que sei é que nada sei”. Nunca uma men-
tira foi tão verdadeira. Na verdade, o que ele 
quis dizer foi que quanto mais se aprofundava 
no conhecimento, mais via que muito tinha a 
aprender.

O nosso Machado de Assis dizia que a ver-
dade é um vinho forte.

E grandes mentiras esconderam a verda-
de por muito tempo. Antes, diziam que a nos-
sa Terra era o centro do Universo. Vejam só... 
E a sábia Igreja chegou admiti-la.

Mas voltemos à pergunta “o que é a ver-
dade?” Ora, a verdade é a lei, a lei de justiça, a 
lei do amor, a lei do progresso.

Muita gente adora a mentira e foge da 
verdade como o diabo foge da cruz. Em geral, 
aqui para nós, o homem adora viver na men-
tira, na ilusão. E chegaram a dedicar-lhe um 
dia. O dia da mentira.

Pintar o cabelo, fazer plástica, tirar as ru-
gas... Quem não os faz? E viva quem pergunta, 
viva Sócrates, viva a verdade, viva a sabedoria, 
viva o humor. O humor é que é a coisa mais im-
portante da vida. Falar em humor, é falar em 
sabedoria.

Os ditadores não têm humor. Não sabem 
sorrir. Hitler não teve humor. Nem Napoleão, 
nem Karl Marx. Aqui para nós, prefiro ver um 
macaco ou um papagaio, a um leão. O leão é 
carrancudo, não tem humor.

Deixo a crônica recomendando a todos 
que não esqueçam de estar sempre indagando, 
perguntando, pesquisando. Imitem as crian-
ças. Elas estão sempre se admirando, se encan-
tando, sempre sorrindo, sempre aprendendo. 

“O que é a verdade?” Jesus deu o silêncio como resposta. Ele bem que 
poderia ter respondido: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”.

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

A relação entre Wilson Santiago, 
presidente estadual do Partido Tra-
balhista Brasileiro (PTB) e o ex-depu-
tado Carlos Dunga está estremecida. 
Ontem, num programa de rádio, San-
tiago rebateu as acusações de Dunga, 
segundo as quais estaria sendo es-
canteado na legenda. “Ele não par-
ticipa da vida do partido e votou em 
candidatos de outros partidos”.

Como afirmou a coluna na semana passada, o 
deputado Raniery Paulino (PMDB) vai mesmo 
compor a bancada do Governo na Assembleia 
Legislativa. O mesmo caminho será seguido 
pelo também peemedebista Trócolli Júnior. 
A informação foi confirmada ontem pelo pre-
sidente estadual do partido, senador José 
Maranhão.

RANieRy e TROCOlli

UNInforme

CASA DA pAz EnERgIA EólICA

AntES tARDE DO quE nunCA

No Dia Nacional de Luta pela 
campanha salarial 2015, hoje, 
os funcionários da UFPB e 
UFCG farão paralisação por 24 
horas. A programação inicia às 
7h30 com ato público e pan-
fletagem nos dois campi. Em 
João Pessoa, haverá palestra 
sobre “Os desafios dos traba-
lhadores na atual conjuntura 
política e econômica do país”, 
com o professor e doutor em 
sociologia Roberto Veras.

A postura conciliadora e prag-
mática do presidente da As-
sembleia Legislativa, deputa-
do Adriano Galdino (PSB), vem 
gerando paz e tranquilidade 
nas hostes da Casa. Na for-
mação da principal comissão 
temática, a de Constituição, 
Justiça e Redação, um acordo 
assegurou a titularidade para 
Estela Bezerra (PSB) e a vice-
-presidência para Janduhy 
Carneiro (PTN), da oposição.

No dia 7 de abril, a Pa-
raíba vai concorrer a 11 
projetos de energia eó-
lica, em dois Leilões de 
Fontes Alternativas (LFA) 
realizados pela Empresa 
de Pesquisa Energética 
(EPE), do Ministério de Mi-
nas e Energia. Já no dia 30 
do mesmo mês, o Estado 
concorre com quatro pro-
jetos no leilão para usinas 
térmicas e gás natural.  

Parece que o bom 
senso vai prevale-
cer na Câmara dos 
Deputados no que 
concerne à libera-
ção de passagens 
aéreas para mari-
dos e esposas de 
parlamentares. A 
pressão popular e 
as críticas de de-
putados da opo-
sição e da base 
aliada geraram o 
efeito que todos 
os brasileiros es-
peravam. É quase 
certo que o pre-
sidente da Casa, 
deputado Eduardo 
Cunha (foto) vai recuar da decisão anunciada na semana passada. Numa reunião marcada para 
hoje, às 11h, ele discutirá com os integrantes da Mesa Diretora em que termo se dará o recuo. A 
posição adotada pelo Senado também foi motivo para a Câmara dos Deputados repensar o be-
nefício. O presidente Renan Calheiros disse que o Senado não adotaria a liberação de passagens 
para os cônjuges, porque o país vivia um tempo em que cortar gastos e benefícios é prioridade. 
Antes tarde do que nunca.   

COmbAtE à vIOlênCIA
Na Semana que inicia as comemorações do Dia Internacional da Mulher (dia 8 de março), o 
Congresso Nacional instala hoje a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra 
a Mulher. A comissão será integrada por 10 senadores e 27 deputados. A CPMI que tratou do 
tema até 2012 registrou 92 mil assassinatos de mulheres nas últimas três décadas no país.
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Preço do pescado tem variação de 
até 212,50% para a Semana Santa
Levantamento foi feito pelo 
Procon-JP entre os dias 26 
de fevereiro e 2 de março

A equipe da Secretaria 
Municipal de Proteção e Defe-
sa do Consumidor (Procon-JP) 
encontrou uma variação de até 
212,50% no preço do quilo 
do pescado na capital para 
a Semana Santa. A pesquisa, 
realizada entre os dias 26 de 
fevereiro e 2 de março, veri-
ficou que a maior variação é 
no quilo do filé de pescada 
branca, com preços que vão 
de R$ 16 (Peixaria Bom Je-
sus – Mangabeira) a R$ 50 
(Mercado de Peixe de Tam-
baú), o que representa uma 
diferença de R$ 34.

Foram pesquisados 87 
itens em 19 estabelecimen-
tos. Segundo a pesquisa, a 
menor variação ficou com a 
pescada amarela com cabe-
ça, de 12%, com preços entre 
R$ 25 (Mercado de Peixe de 
Tambaú - boxes 7, 8, 4, 2) e 
R$ 28 (Mercado de Peixe de 
Tambaú - boxes 9 e 1), uma 
diferença de R$ 3,00.

O Procon-JP também cons-
tatou outras grandes variações 
nos filés de Garopa, 124%, com 
preços entre R$ 56 e R$ 25, 
diferença de R$ 31; Pescada, 
100%, ao preço de R$ 56 e R$ 
28, diferença de R$ 28; Salmão, 
75%, R$ 20 e R$ 35, diferença 
de R$ 15; e pescada amarela, 
42%, com valor entre R$ 35 e 
R$ 50, diferença de R$ 15.  

Camarão
O camarão grande com 

casca, de viveiro, tem varia-
ção de até 150%, com preços 
entre R$ 50 e R$ 20, diferen-
ça de R$ 30. Já o descascado 
de viveiro, grande, mostra 
variação de até 122,22%, 
com preços entre R$ 45 e 
R$ 100; o camarão grande 
com casca, do mar, está com 
o preço uniforme em R$ 60; 
e o camarão grande, do mar, 
descascado tem preço único 
de R$ 120.

Frutos do mar
Entre os frutos do mar, a 

maior variação é do sururu, 
de 191,67%, com preços en-
tre R$ 12 e R$ 35, uma dife-
rença de R$ 23. Já o marisco 

apresenta uma diferença de 
R$ 10, com variação de 100% 
e preços entre R$ 10 e R$ 20; 
carne de caranguejo tem va-
riação de 77,07%, com preços 
entre R$ 22,59 e R$ 40, dife-
rença de R$ 17,41; a patola 
tem uma variação de 66,67, 
com preços que vão de R$ 
30 a R$ 50, uma diferença 
de R$ 20; e a variação do me-
xilhão chega a 60%, com pre-
ços entre R$ 25 e R$ 40, uma 
diferença de R$ 15.

O secretário do Procon-JP, 
Helton Renê, ressalta que a pes-
quisa já objetiva orientar o con-
sumidor sobre a melhor oferta 
do produto para a Semana 
Santa. “Nos antecipamos 
para ajudar o consumidor na 
hora de comprar o peixe da 

Semana Santa, que este ano 
se comemora no início de 
abril, e seu consumo é uma 
tradição seguida pelas famí-
lias pessoenses”.

A pesquisa foi realiza-
da nos seguintes estabeleci-
mentos: Mercado de Peixe de 
Tambaú (boxes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 e 11), Carrefour (Bes-
sa), Hiper Bompreço (Bessa), 
Peixaria Bom Jesus (Feirinha 
de Mangabeira) e nas peixa-
rias do Zildo, Van, Nem, Val-
devino, Zé do Peixe e Valdi-
nho, na Vila dos Pescadores, 
na Praia da Penha.

Para acessar a pesquisa 
completa ou conseguir mais 
informações, acesse o portal 
da Prefeitura de João Pessoa 
– www.joaopessoa.pb.gov.br.

CE vai ter um valor 
máximo de R$ 20,00

Um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) foi firmado pelo Pro-
con-JP e entidades estudantis para 
emissão da carteira de estudante 
2015. Ficou determinado que o valor 
cobrado pudesse chegar ao máximo 
a R$ 20,00. O secretário executivo 
do órgão, Helton Renê, garantiu que o 
processo está em pleno andamento e 
os estudantes devem procurar as ins-
tituições credenciadas para regularizar 
a situação para serem beneficiados 
com a meia entrada. De acordo com o 
órgão, o valor máximo cobrado pelo 
documento não pode exceder R$ 18 
para os casos de requisição presencial 
do documento, quando o estudante, 
seja ele secundarista ou universitário, 
vai até o órgão estudantil e preenche 
o cadastro, e R$ 20 para a opção de 
solicitação da carteirinha pela internet.

Centrais protestam 
contra a Previdência

Representantes das centrais 
sindicais do país fizeram manifesta-
ção em frente à sede da Superinten-
dência Regional do Trabalho, na Rua 
Martins Fontes, no centro da cidade 
de São Paulo, em protesto contra as 
mudanças no sistema de benefícios 
previdenciários. Cerca de 300 sindica-
listas estiveram presentes, segundo 
a Polícia Militar. Já na avaliação das 
centrais, o número foi o dobro disso. 
Eles ocuparam as duas faixas da pis-
ta, impedindo a circulação de veículos 
no trecho entre a Rua Álvaro de Carva-
lho e a esquina da Rua Major Quedi-
nho, provocando morosidade no trân-
sito. Com bandeiras, balões infláveis e 
discursos em palaque improvisado, os 
sindicalistas diziam que os trabalha-
dores estão descontentes com o teor 
das Medidas Provisórias (MPs) 664 e 
665, que entraram em vigor ontem.

Governos devem 
priorizar vulneráveis

A diretora-executiva do Banco 
Mundial, Sri Mulyani Indrawati, disse 
ontem que o ano de 2015 será desa-
fiador para muitos países, inclusive 
o Brasil, devido ao cenário econômico 
global desfavorável. Durante visita ao 
Rio de Janeiro, ela destacou que nesse 
período de desaceleração da economia, 
é importante que os governos garan-
tam a proteção às populações mais vul-
neráveis e invistam em produtividade. 
“Entendo que a necessidade de recupe-
rar a confiança e a necessidade de re-
construir o momentum do crescimento 
econômico vão requerer ajustes fiscais, 
mas isso pode ser feito seletivamente 
priorizando os gastos, protegendo 
os mais vulneráveis, já que os gastos 
sociais são muito importantes para os 
pobres, e investindo na produtividade”, 
disse a diretora-executiva.

Frei Martinho vai 
ganhar barragens

O Governo do Estado, por meio 
da Emater-PB, empresa integrante da 
Gestão Unificada Emater/Emepa/Inter-
pa e vinculada à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da Agropecuária e 
da Pesca, e a Prefeitura de Frei Martinho 
estão atuando em parceria visando a 
construção de barragens subterrâ-
neas. A região é carente de recursos 
hídricos e constante falta de pastagem 
para os rebanhos. Na sexta-feira, acon-
teceu palestra sobre o projeto com 50 
agricultores familiares. Ficou acertado 
que o Programa de Construção de 
Barragens Subterrâneas no Município 
será executado pela Unidade Operativa 
da Emater-PB, em Frei Martinho, com o 
acompanhamento da coordenação re-
gional e apoio da Prefeitura.

O governador Ricardo 
Coutinho empossou, ontem, 
em solenidade no Palácio da 
Redenção, os integrantes do 
Conselho Estadual dos Direi-
tos de Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis e Transexuais 
(LGBT). Ele foi criado por meio 
de decreto governamental em 
maio de 2014 e instituído com 
a posse dos 28 conselheiros, 
sendo 14 do poder público e 
14 da sociedade civil.   

O governador afirmou 
que a população LGBT pre-
cisa de políticas públicas es-
pecíficas que representem o 
respeito que todos precisam 
ter pelo próximo, indepen-
dentemente da sua condição 
social ou orientação sexual. 
“O Governo traz para si essa 
agenda e dá posse aos con-
selheiros que terão um papel 
fundamental na construção 
de uma pauta inclusiva dos 
segmentos. Ao contrário do 
país que vive uma pauta que 
avança para o conservado-
rismo, a Paraíba vive um mo-
vimento da aproximação do 
poder público com os segmen-
tos para dar continuidade aos 
avanços verificados na saúde, 
na inclusão social e no comba-
te à violência contra as popula-
ções LGBT. É mais um esforço 
do Governo de se apropriar de 
pautas da sociedade e buscar 
corresponder à expectativa 
dos segmentos”, ressaltou. 

A implantação do 1º Con-

selho LGBT da Paraíba tem 
como objetivo a implantação 
de políticas públicas no Esta-
do que garantam os direitos e 
a cidadania do público LGBT. 
“Esse conselho significa um 
importante avanço de parti-
cipação e controle social que 
permitirá à população LGBT 
dialogar em outro patamar 
com o Estado e também apre-
sentar políticas que estabele-
çam direitos e combata a ho-
mofobia”, explicou a secretária 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Gilberta Soares. 

O presidente do Movi-
mento do Espírito Lilás (MEL) 
e membro do Conselho, Renan 
Palmeira, destacou que o Con-
selho é um avanço na perspec-
tiva da consolidação de políti-
cas públicas e controle social. 
“O combate à homofobia não 
é mais apenas um discurso da 
militância e passa a ser uma 
política de Estado para enfren-
tar o preconceito dentro do Es-
tado”. Renan acrescentou que a 
Paraíba tem conquistado polí-
ticas importantes na promo-
ção e garantia dos direitos da 
população LGBT, através das 
ações implementadas, como o 
Centro de Referência Especia-
lizado (Espaço LGBT), a Dele-
gacia contra Crimes Homofó-
bicos, as alas específicas para 
gays e lésbicas dentro dos pre-
sídios e o decreto que garante 
direito ao uso do nome social 
por travestis e transexuais.

Empossados integrantes 
do Conselho Estadual

LGBT

O Destino Paraíba será 
apresentado durante a IX 
Convenção Schultz, que é 
uma das maiores operadoras 
de turismo do Brasil. O even-
to teve início no domingo (1º) 
e prossegue até esta quinta-
feira, devendo reunir cerca 
de 500 agentes de viagens de 
todo o país, todos a convite da 
anfitriã Schultz.  A apresenta-
ção do Destino Paraíba acon-
tece amanhã, no Centro de 
Eventos do Hotel Serra Azul, 
em Gramado, e destacará os 
principais pontos turísticos 
do Estado, além de sol e mar, 
mas, sobretudo, os festejos 
juninos, com ênfase ao Maior 

São João Mundo, realizado 
em Campina Grande.

A consultora de Marke-
ting da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), Débora 
Luna, fará a apresentação dos 
roteiros da Paraíba durante a 
Convenção Schultz.  Ela des-
tacou que esse treinamento 
junto aos agentes de viagens 
é fundamental para a visuali-
zação do Destino Paraíba e da 
fidelização da parceria com 
as agências de viagens. Quan-
to mais próximo um destino 
turístico estiver dos profis-
sionais do Turismo, mas ele 
estará sendo exposto aos 
clientes. “Esse é um evento 

que reúne os melhores pro-
fissionais da área”, enfatizou a 
executiva.

Débora Luna afirmou 
que, além do contato direto 
com os agentes de viagens, a 
marca do Destino Paraíba es-
tará sendo exposta em todo 
o material promocional da 
operadora Schultz, no hotsi-
te da convenção, local onde 
estão apresentados os patro-
cinadores e fornecedores que 
participarão efetivamente do 
evento, até a consolidação da 
inscrição. O tema da conven-
ção será ‘A tecnologia poten-
cializa as vendas, mas o co-
nhecimento gera resultados’.

Destino Paraíba é apresentado 
para 500 agentes de viagens 

na SERRa GaÚCha

A Receita Federal 
informou que recebeu 
86.026 declarações do 
Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF) 2015, 
ano-base 2014, até as 
17h de ontem, primeiro 
dia para a entrega. Os 
contribuintes têm até o 
dia 30 de abril para en-
tregar suas declarações, 
e a Receita Federal espe-
ra receber, até o encer-
ramento do prazo, 27,5 
milhões de declarações.

Pela manhã, a Re-

ceita Federal admitiu 
que, no início do prazo 
para a entrega das de-
clarações do IRPF 2015, 
houve lentidão no site 
do órgão. No ano pas-
sado, 26.883.633 con-
tribuintes enviaram a 
declaração até o fim do 
prazo, número aquém 
dos 27 milhões de for-
mulários estimados pela 
Receita Federal.

RF recebeu mais de 
86 mil declarações

no PRiMEiRo dia

Leia mais sobre Imposto 
de Renda na Página 13

O 1º Grupamento de En-
genharia do Exército, reúne 
até este dia 6, cerca de 20 pro-
fissionais, entre engenheiros 
civis, elétricos, ambientais, ar-
quitetos e topógrafos de unida-
des militares de engenharia do 
Comando Militar do Nordeste, 
para uma capacitação conjun-
ta que permitirá um melhor 
apoio aos demais quartéis da 
região nordestina.

O treinamento, deno-
minado Operação Salinas, é 
uma atividade pioneira no 1º 
Grupamento de Engenharia 
que visa a qualificação de tais 
profissionais na avaliação de 
edificações, na identificação de 
inconsistências ambientais e 
patrimoniais, na elaboração de 
orçamentos de projetos técni-
cos de construção/reforma de 
instalações e na padronização 

de procedimentos técnicos.
Os quartéis nordestinos 

receberão atenção especial 
para demandas na área de 
engenharia e, assim, melho-
rarão seus desempenhos nas 
missões, tais como: opera-
ções de Garantia da Lei e da 
Ordem, operações com outras 
agências do governo (Ibama, 
Receita Federal, etc.), além de 
ações subsidiárias.

Quartéis terão apoio para dar 
cumprimento às suas missões

REGião noRdESTE

A presidente Dilma Rousseff san-
cionou ontem à tarde, sem vetos, a 
Lei dos Caminhoneiros. A informação 
foi confirmada pela Secretaria de Im-
prensa da Presidência da República. 
De acordo com o governo, esta era 
uma das reivindicações da categoria, 
que fez protestos ontem nas rodovias 
federais de vários estados. A medida 
faz parte do acordo apresentado pelo 
governo para que os caminhoneiros 
desbloqueiem as estradas.

A lei deve ser publicada na edição 
de hoje do Diário Oficial da União. De 

acordo com a Secretaria-Geral da Pre-
sidência (SG/PR), ao cumprir o compro-
misso com a sanção da lei, o Governo 
Federal entende que há uma tendência 
de normalidade nas rodovias do país. 
Por meio de nota, o governo também 
prometeu, desde ontem, tomar as me-
didas necessárias para permitir a pror-
rogação por 12 meses do pagamento 
de caminhões adquiridos pelos Pro-
gramas ProCaminhoneiro e Finame, 
do Banco Nacional de Desenvolvimen-
to econômico e Social, outra parte do 
acordo feito com os caminhoneiros.

Lei dos Caminhoneiros é 
sancionada sem vetos

PoR diLMa RouSSEFF
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Lourdinha Luna fala do Dia 
Internacional da Mulher, 
celebrado em 8 de março
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Orquestra Sinfônica 
Infantil abre seleção 
para novos integrantes
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Cadeia artística
O single ‘Tantas Vezes’ faz sucesso nas redes sociais e seus compositores, 
os artístas paraibanos Toni Silva e Felipe Alcântara, pretendem lançar EP 

FotoS: Divulgação
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Pastoril Profano inicia 
turnê em parceria com 
circo Marcos Frota Show
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DIVERSIDADE

Lançada nas redes sociais no 
dia 20 de fevereiro passado 
e, também, entregue para 
divulgação nas emissoras 
radiofônicas em João Pessoa, 
a música intitulada ‘Tantas 
Vezes’, single independente 
composto em parceria - a pri-

meira - pelos músicos paraibanos Toni 
Silva e Felipe Alcântara, este integrante 
do grupo Os Gonzagas, vem obtendo 
repercussão bastante positiva por parte 
do público. A canção foi inspirada na 
crônica O Milagre das Folhas, da saudosa 
escritora e jornalista ucraniana - natu-
ralizada brasileira - Clarice Lispector 
(1920-1977) e faz parte de um projeto 
acústico, ainda embrionário, que deverá 
resultar em um EP físico contendo cinco 
faixas. A próxima a ser disponibilizada 
na rede virtual será ‘Farol’, provavelmen-
te em meados deste ano e mais outra 
no final de 2015, todas assinadas por 
ambos. 

“Nós estamos ouvindo muita coisa 
boa do single ‘Tantas Vezes’. As pessoas 
estão se identificando com a música, por 
ela ter um quê de espiritual,  pois Felipe 
(Alcântara, seu parceiro) compôs a letra 
mostrando que Deus fala muitas vezes 
com a pessoa e ela, por algum motivo, 
não dá ouvidos. Mas também pode ser 
levada para o lado do amor, porque o 
amor bate à porta e a pessoa acha que 
ainda não está prerparada por estar 

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

envolvida com outars coisas”, disse para 
o jornal A União o músico Toni Silva, 
que toca o ukulelê, instrumento havaia-
no que, numa comparação, corresponde 
ao violão de nylon agudo. A propósito, o 
arranjo elaborado para a canção ainda 
inclui, dentre outros, viola, violão e per-
cussão, a exemplo do pandeiro   

Além das redes sociais, Toni Silva 
informou que a música ‘Tantas Vezes’ 
também foi divulgado, por exemplo, 
no Itunes e no Spotify e possui cunho 
comercial. Ambos autores comparam 
a canção a uma “cadeia artística conta-
giante”, pela forma como foi concebida. 
“A necessidade de fazer arte sufocou a 
mim e a Felipe a ponto de termos toma-
do a iniciativa de gravar um single in-
dependente de nossa primeira parceria. 
Nasceu inspirada pela prosa O Milagre 
das Folhas, de Clarice Lispector, no qual 
Felipe, tocado pela profundidade das 
palavras e da reflexão do texto, resolveu 
transformar a prosa em versos. E, ao 
ver a letra, fui contagiado pela poesia e, 
junto a Felipe, musiquei os versos. Ao 
apresentarem a canção ao ilustrador 
Diego Carneiro o que era uma música 
ganhou cores, formas, tamanho e traços. 
O contágio não parou por aí. Muca Jr,.
editor e diretor, ao ler a prosa, escutar a 
música e ver a arte, se sentiu motivado 
a dar cor, imagem e movimento através 
da sua arte, e o que era uma prosa se 
transformou em uma verdadeira mani-
festação artística coletiva”, relatou ele. 

O grau de “contágio” parece ter sido 
tão grande que a intenção de ambos é 

A dupla é formada por dois 
instrumentistas, um de 
Campina Grande e outro 
de João Pessoa e vem se 
destacando na cena musical 
paraibana

Arte de capa do trabalho dos músicos

lançar o EP físico contendo cada música 
com sua respectiva ilustração. A expecta-
tiva dos músicos de que a divulgação de 
‘Tantas Vezes’ pelas redes sociais - o que 
a leva a ser ouvida também em âmbito 
internacional - iria “impactar” se confir-
mou, principalmente por causa da letra e 
é considerada o “carro chefe” do traba-
lho a ser gestado. 

“É um projeto despretensioso. Es-
tamos fazendo com calma, do jeito que 
queremos. Até porque, assim como eu, o 
Felipe tem seu trabalho com o grupo Os 

Gonzagas”, disse Toni Silva, que também 
integra, há seis meses, a banda Rádio Es-
terno, cujo gênero é o Pop Rock.  referin-
do-se ao futuro lançamento do EP físico. 
Ambos iniciaram a parceria há três anos 
e já compuseram, ao longo desse perío-
do, quase 10 canções. 

Sobre os músicos
Natural de Campina Grande, Toni 

Silva iniciou seus estudos de música 
na Escola Antenor Navarro e se formou 
em violão clássico pela Universidade 
Federal da Paraíba. A estreia como 
profissional se deu na banda Etnia, 
com a qual fez shows em bares de 
João Pessoa. Depois, integrou bandas 
de bailes e de orquestras da capital, a 
exemplo da Black Tie. Hoje, se dedica 
um pouco mais à criação de jingles e 
trilhas sonoras para TV em sua pro-
dutora de áudio, a Escutaí. Já Felipe 
Alcântara, natural de João Pessoa, 
tocava cavaquinho aos 9 anos de idade, 
com auxílio do seu pai, que era filho 
de maestro. Aos 14 anos, e com ami-
gos, apresentava repertórios sempre 
ligados ao samba e à musica regional. 
Durante sua graduação, em Turismo, 
teve a oportunidade de morar na Euro-
pa e, a partir de então, passou a viver 
da música, viajando profissionalmente 
a países como Portugal, Irlanda, Ingla-
terra e Espanha. Ele dividiu palco com 
Chico César, Antônio Barros e Cecéu, 
Santana - O Cantador, Lucy Alves e Ce-
zzinha. Atualmente, estuda música na 
UFPB e atua no grupo Os Gonzagas. 



São cinco as principais moti-
vações para a ocorrência do crime 
no Brasil: necessidade, falsa neces-
sidade, facilidade, desigualdade, 
impunidade. A necessidade tem 
diminuído nas últimas décadas, com 
o desempenho de governos sociais 
que gerenciaram o Brasil. Houve um 
sensível aumento do emprego. Em 
tese, a necessidade diminuiu. Mas 
isso não se refletiu na redução da 
criminalidade.

Eis que a falsa 
necessidade apare-
ce como fator de 
maior vulto que 
a necessidade. O 
comportamento 
social é condicio-
nado pelo apelo 
publicitário do 
“você, novo,com-
pre”. Este escriba 
já trabalhou longos 
anos como redator 
de propaganda, e 
confessa ao ilustre 
Leitor que as pa-
lavras “você, novo, 
compre” são obri-
gatórias na reda-
ção de um anúncio, 
se não explícitas, 
mas implicitamente.

O consumidor é motivado e 
direcionado a comprar bagulhos 
muitas vezes desnecessários, tan-
gido pela obsolescência planejada 
e pela falsa necessidade – estimu-
lada à saturação pelas campanhas 
publicitárias veiculadas nos meios 
de comunicação. Dia desses, tive de 
explicar à professora de comunica-
ção que “mídia” é a mesma coisa que 
“meios”, só que a primeira é uma 
dupla corruptela de “media” – nomi-

nativo plural do latim “medium”, ou 
seja, “meios”. 

Os ianques escrevem “theme-
dia” e pronunciam “mídia”, para 
dizer “os meios”. Aí os colonos 
brasileiros escrevem e pronunciam 
“a mídia”, cometendo duas corrup-
telas: a primeira, mudando o gênero 
da palavra, que é masculina, para 
o feminino; a segunda, mudando o 
número, pois em latim é plural, e no 

português macaquea-
do do inglês é singu-
lar. Por isso, douto 
Leitor, digo e escrevo 
“meios”.

Há brasileiros 
que compram o que 
não precisam, com seu 
pouco dinheiro suado 
e mal contado, tangi-
dos pela falsa neces-
sidade e pela cultura 
consumista. Como 
podem? Só roubando. 
O consumismo e a os-
tentação são a base da 
falsa necessidade. Se o 
consumidor acrescen-
tar ao rol de sua feira 
o pó, o craque, a ma-
conha, aí a desgraça 
está feita. Tais iguarias 

são caras e geram dependência, e 
são adquiridas na clandestinidade. 
A falsa necessidade representa 80% 
dos estímulos criminosos.

A terceira motivação é a facili-
dade. O dinheiro para a aquisição de 
drogas e de ícones do consumo está 
ali, na saidinha de banco, na parada 
do ônibus, no semáforo fechado, 
atrás do volante, na casa de família, 
na caixa registradora. Conheço um 
vendedor ambulante de frutas que 
foi assaltado. Tomaram-lhe a féria 

do dia, pouco mais de vinte reais 
(dez dólares, sete euros). O roubo de 
um celular pode facilmente ser con-
vertido em moeda. Diz-se que Dona 
Dilma quer tirar o papel-moeda de 
circulação, tornando obrigatório o 
cartão. Toda operação será registra-
da, a compra do pó e do roubo

A desigualdade entre a vítima 
e seu pirata é a quinta motivação. O 
salteador sabe que sua vítima está 
desarmada, pois o Estatuto do Desar-
mamento proíbe o cidadão, trabalha-
dor e honesto, de conduzir uma arma 
para sua defesa. Só o Estado e os 
bandidos podem ter armas, o cidadão 
não. Essa é a grande desigualdade, 
que faz o representante do Estado 
pensar que é superior ao cidadão, ao 
trabalhador, eleitor e contribuinte 
que paga seu salário com o tributo do 
sol a sol, e que é submetido ao talante 
de seu arbítrio e violência.

A impunidade potencia essas 
quatro motivações. Menos de 10% 
dos homicidas brasileiros conhecerão 
a cadeia. Desses, quase todos serão 
beneficiados pela legislação generosa 
que os colocará em liberdade para a 
consecução de novos crimes. Cerca de 
oitenta por cento reincidirão, pois só 
a pena capital impede a reincidência. 
Até o cidadão reincidirá, trabalhando 
para o mesmo patrão e votando no 
mesmo chefão de sua dura vida.

Mas esses são os pequenos 
peixes do crime.Os peixes maiores, 
organizados, são os que elegem 
gestores e legisladores, e atacam 
os cofres públicos com as licitações 
arranjadas e superfaturadas. Esses 
criminosos são imunes e impunes. 
Você pode até ter votado neles.

(Escrevo terça, quinta e sá-
bado)

UNIÃO  A
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O crime brasileiro

O Dia da Mulher

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Famílias
complicadas

Um casal (Pedro e Mariana) adotou Angélica 
quando ela tinha apenas oito anos de idade e esta-
va grávida, vítima de abuso sexual. Por capricho da 
Natureza e afrontando até a medicina, Angélica teve 
o seu filho de parto natural. Tanto ela quanto o seu 
bebê (Pablo) passaram a ser cuidados como filhos 
pelo casal, que mais tarde pediu a adoção formal 
também do menino. O menino – hoje um adolescen-
te de 16 anos – foi registrado apenas no nome da 
mãe e com informações desatualizadas, pois após o 
registro a genitora teve o próprio nome alterado sem 
que houvesse a retificação no documento.

Na sentença relativa ao pedido de adoção de 
Pablo o juiz deferiu o pedido de adoção, mas o Minis-
tério Público apelou, sustentando que o menor já re-
sidia com sua mãe biológica e com os avós adotivos, 
razão pela qual a situação fática não seria alterada 
pela adoção. Alegou também que a adoção iria con-
trariar a ordem familiar, porque o menino passaria a 
ser filho de seus avós, e não mais neto.

O Tribunal de Santa Catarina, entretanto, man-
teve a sentença, levando em conta as peculiaridades 
do caso e o princípio constitucional da dignidade hu-
mana, com vistas à satisfação do melhor interesse do 
menor. Segundo o tribunal, a mãe biológica concor-
dou com a adoção no depoimento prestado em juízo. 
Além disso, o estudo social foi favorável à adoção ao 
reconhecer a existência de relação parental afetiva 
entre as partes.

A posição do STJ
O processo chegou até a 3.ª Turma do STJ, que 

manteve a decisão da Justiça catarinense, permitin-
do a adoção de neto por seus avós e reconhecendo a 
filiação socioafetiva entre ele e o casal. O colegiado 
concluiu que “os avós sempre exerceram e ainda 
exercem a função de pais do menor, concebido por 
uma mãe de oito anos de idade que também foi ado-
tada pelo casal”.

“A adoção foi deferida com base na relação de 
filiação socioafetiva existente”, afirmou o relator do 
recurso, ministro Moura Ribeiro, para quem não se 
trata de um caso de simples adoção de descenden-
te por ascendentes – o que é proibido pela Lei nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA). Ele acrescentou que “o constrangimento a que 
o menor é submetido a cada situação em que precisa 
apresentar seus documentos é altíssimo, sobretu-
do se levar em conta que tal realidade não reflete a 
vivenciada no dia a dia por ele, filho que é de seus 
avós”, acrescentou o relator.

Avó dá luz ao próprio neto
A pernambucana Rivalda, de 55 anos, deu à luz 

no mês passado ao seu neto Anderson. Ela aceitou 
ser “barriga solidária” da filha Gláucia, que não pode 
engravidar. 

- É um gesto de amor. O maior presente que 
poderia dar a minha filha - disse.

A avó mora em Araripina - PE e Gláucia, de 31 
anos, reside com o marido no interior de Alagoas. 
A decisão foi tomada pela família há pelo menos 14 
anos. Diz a avó:

- Minha filha descobriu com 17 anos que não 
poderia engravidar. Eu disse para ela que, assim 
que ela estivesse preparada, eu iria ser seu útero de 
substituição. Em maio de 2014, a inseminação arti-
ficial, com um óvulo fecundado a partir do material 
genético da filha e do genro, foi implantado em Ri-
valda. Foram oito minutos de procedimento, vinte de 
descanso e o resultado surgiu após 17 dias: Rivalda 
estava grávida. Ela, que é mãe de três mulheres, tem 
duas filhas biológicas e uma adotiva. Entre o nasci-
mento de sua última filha e agora do seu neto, houve 
um intervalo de vinte e oito anos.

Recorda a feliz avó/mãe:
- Quando eu tinha acabado de me casar, o mé-

dico me disse que eu não poderia ter filhos e, assim, 
adotamos. Mas no mesmo ano, nasceu Gláucia. 
Agora dou graças a Deus por estar com cinquenta e 
cinco anos e poder dar esse presente à minha filha 
mais velha.

Mas o avô/pai vê um complicador em tudo 
isso:

- E esse menino vai me chamar de pai ou avô? 
– questiona seu Roberto, que não acredita nesses 
modernismos...

Os peixes 
maiores, 
organizados, 
são os que 
elegem gestores 
e legisladores, 
e atacam os 
cofres públicos 
com as licitações  

 

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.brArtigo

Oito de março considerado pela ONU como a data univer-
sal da mulher, comemorado em todo planeta terra, tem uma 
origem antiga, que começou com Jesus nascendo do ventre de 
Maria para, como mãe de Jesus, se nivelar à humanidade, que o 
Salvador resgataria para uma vida nova.  

A história do Brasil revela que no início da ocupação 
portuguesa as mulheres se destacaram em atitudes difíceis e 
perigosas.  Quando no século XVI, no início da colonização da 
terra de Santa Cruz, Ana Barroso, ganhou da coroa portuguesa 
uma sesmaria, com visão panorâmica para a Guanabara. Como 
donatária do campo agrário, teve um papel essencial na vigilân-
cia contra os invasores estrangeiros. Precavida e cautelosa não 
se dispensou de armas de fogo, em defesa do Rio de Janeiro. 

Na centúria XVIII, Ângela do Amaral Rangel, moça de 
origem rica e cega da visão oftálmica, escreveu poesia e no 
enfrentamento aos tabus da época, ingressou na “Academia dos 
Seletos”, embrião da que viria a ser a ABL. 

Exemplo de rebeldia moral protagonizou Jacinta de São 
José, ao desacatar uma determinação real que,  para estimular o 
crescimento demográfico, dificultava a reclusão de moças e ra-
pazes em escolas eclesiásticas. Jacinta ignorou a restrição oficial 
e fundou na capitania do Rio de Janeiro, a Ordem das Carmelitas 
Descalças, convento que ainda existe na ex-capital da República. 

Por todos os tempos e em todas as Nações, as mulheres 
viveram inconformadas com a submissão ao homem, que 
desconhecia seu valor para outros trabalhos, além dos voltados 
para a vida familiar, como donas de casa, e na criação dos filhos 
do casal.

Nem no seu coração elas mandavam. Os casamentos 
eram acordados entre os pais, com os nubentes ainda crian-
ças.  Figurava nesses acertos os indivisíveis bens patrimoniais, 
que representavam o código em vigor. Era, também, relevante 
manter a chefia política dos genitores, situação privilegiada que 
não podiam abdicar. 

Na sociedade conjugal o marido era o manda-chuva. Agia 
com severidade para com todos os residentes.  À esposa como 
rainha do lar só lhe competia mandar no tanque e na cozinha. 
Era usual a consorte criar os rebentos adulterinos do cônjuge, 
sem reação por parte delas. 

O estudo para as jovens limitava-se ao Curso Normal, 
dirigido para o ensino de suas crianças, de preferência em 
casa. Só lhe era permitido assumir uma função pública 
pedagógica, por carência, quando da ausência, por morte, 
de pais e esposos.

Nos estertores do regime monárquico brasileiro, a carioca 
Myrthes Gomes de Campos pretendente ao Curso de Direito, 
não contou com apoio dentro e fora do círculo da família. Por 

essa razão encontrou dificuldades em matricular-se na Faculda-
de de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, em respeito 
à ideologia predominante na época. 

Reeditando o axioma bíblico, que corria nos primeiros 
anos do Cristianismo, quando “sangue de mártires, sementeira 
de cristãos” o sonho de liberdade, no sentido de uma profissão 
segura e rendosa, mostrou força e se expandiu com espantosa 
rapidez,  no Ocidente.

No Brasil o trabalho externo para o “sexo frágil” e, como 
consequência a sonhada autonomia funcional e financeira, fora 
postulado por elas com mais audácia a partir do começo do 
século XX.

A ascensão da Aliança Liberal, com a vitória da revolução 
de 1930, registra-se como o divisor entre o regime velho e 
o novo. Em 1932, concomitante, com a revolta de São Paulo, 
houve o ultimato ao Congresso Nacional por uma Carta Consti-
tucional com outra feição. Foi então instituído para as mulheres 
o voto e o direito de serem votadas. Itens foram excluídos como 
o voto “bico-de-pena”, e adotado o sufrágio secreto. Porém a 
condição de “oculto” só se verificava quando o eleitor deposita-
va a cédula de papel na urna indevassável, entregue pelo cabo 
eleitoral!... 

A Lei Magna, fundamental e suprema, promulgada em 
1934, inseriu em suas disposições, instruções e obrigações 
dirigidos às cidadãs, o que foi copiado pelas cartas estaduais.  
Em sua vigência ofereceu ensejo à Carlota Pereira de Queiroz 
de romper com a conveniência retrógrada de candidatar-se à 
Câmara Federal, em 1935.  Aliás, em 1928 em uma prematura 
inclusão da regra geral Alzira Soriano de Souza, elegeu-se pre-
feita de Mossoró.

Os tempos continuaram a mudar.  Ao cessar fogo nos 
campos de batalha da Europa (1939/45) entre os brasileiros os 
mistérios e os preconceitos assumiram outra realidade. Precei-
tos democráticos passaram a exortar de toda a sociedade uma 
posição de alinhamento com os ideais democráticos. Credita-se 
à redemocratização de 1945 a modificação da mentalidade na-
cional quanto à ocupação de cargos eletivos e de carreiras pelas 
valorosas administradoras.         

A Carta Magna de 1988, a “Cidadã”, como a definiu o presi-
dente do Congresso, deputado Ulisses Guimarães, estabeleceu  
como  objetivo fundamental  a construção de uma pátria livre, 
justa e solidária, para que os patrícios exercessem seus  deveres 
constitucionais.

 De conquista em conquista a mulher vem obtendo seu 
lugar, só lhe falta a equiparação de seu  salário ao do homem, 
quando ocuparem a mesma função.

Farolito Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com
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Roteiro

Música

Orquestra Infantil realiza audições 
para selecionar novos integrantes

É possível viver sem mídia? 
(Ou uma coluna sobre nada)

Paradoxalmente, neste período, no qual me dedi-
co fortemente à conclusão da minha dissertação do 
Mestrado em Jornalismo na Universidade Federal da 
Paraíba, vivo uma fase na qual não acompanho com 
regularidade a movimentação da mídia no geral. 

Claro, o WhatsApp de uma maneira torta, não 
deixa ninguém desinformado, mas para quem tem o 
costume de estar sempre ligado nos diversos produtos 
noticiosos, deixar isso um pouco de lado é até interes-
sante.

Em meio a um processo de imersão no texto final 
para concluir o mestrado, parei para escrever essa co-
luna. E, na minha mente, não vinha nada que não fosse 
relacionado a essa pós-graduação. O problema é que 
já escrevi sobre esse assunto... na semana passada!

E agora, o que fazer? Bem, lembrei-me de uma 
colocação de um professor que eu tive ainda na es-
pecialização em 2010, o qual dizia, mais ou menos, o 
seguinte: na verdade, a maioria das notícias nos meios 
de comunicação não influencia nas nossas vidas. 
Largue tudo, desligue tudo, vá passar uma semana 
em Pipa e volte. Você verá que tudo estará do mesmo 
jeito, com os meios de comunicação remoendo gran-
des baboseiras e notícias que já se repetiram em anos 
anteriores.

E não é que esse pensamento não é de todo er-
rado? Zapeando nos sites e portais, já que estou sem 
TV a cabo (e no domingo a TV aberta é cruel de tão 
ruim) na tentativa de encontrar algum assunto para 
escrever este texto, não encontro nada que chame a 
atenção. 

Política? Já escrevi demais. É o mesmo vai e vem 
de Petrobras pra lá, deputados aumentando seus 
benefícios pra cá, campanha eleitoral fora de época 
acolá. Esporte? Também já escrevi bastante. Se bem 
que neste domingo (01/03) aconteceu o clássico entre 
Campinense e Treze, mas não pude ir ao jogo, nem ou-
vir rádio, nem mesmo ver a movimentação na cidade 
para escrever sobre. 

Outras notícias? Pura baboseira! Por exemplo, o 
“grande” acontecimento aqui em Campina no fim de 
semana foi a briga em que o “famoso” Dr. Ray se me-
teu em um restaurante da cidade. Vou escrever sobre 
isso? Não tenho a mínima vontade, embora considere 
que tudo pode render uma boa discussão sob diversos 
aspectos.

Longe de mim defender que os meios de comu-
nicação (tradicionais e novos) são irrelevantes, afinal 
amo o jornalismo e vivo disso, mas, respondendo à 
pergunta do título da coluna, penso que podemos, sim, 
viver sem eles, ou pelo menos não deixá-los tomar 
conta das nossas vidas. Por isso, o que vou fazer (ou 
fiz, pois essa coluna é publicada dois dias depois de 
eu tê-la escrito) é pegar minha taça de vinho e voltar a 
me concentrar no mestrado. 

Até!

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque

Humor 

baRtOlO

Em cartaz

FOtOS: Divulgação

 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

Um Santo Vizinho
Maggie (Melissa McCarthy) acaba de se divorciar. Ela e o fi-

lho de 12 anos -fragilizado pela separação dos pais - se mudam. 
Um vizinho, St. Vincent De Van Nuys (Bill Murray), se aproxima 
deles e se oferece para cuidar do menino. Depois de hesitar, 
Maggie aceita, pois é enfermeira e faz plantões de madrugada.
Uma grande amizade nasce entre o menino e o veterano de guer-
ra, Vincent. Apesar de ele não ser a pessoa mais indicada para 
cuidar de uma criança, essa amizade faz muito bem ao menino.

Cristovão tadeu

Equipamento se constitui como uma das poucas orquestras infantis da América Latina

A Orquestra Infantil do Estado da 
Paraíba (OIEPB) realiza, no período de 
9 a 11 deste mês, audições para seleção 
de novos músicos que irão compor o 
grupo ao longo da temporada 2015. As 
audições acontecerão na Sala da Or-
questra Infantil, localizada na Rampa 4 
do Espaço Cultural José Lins do Rego, 
sempre a partir das 18h. As inscrições 
devem ser feitas nos mesmos dias e local 
das provas, sendo necessária a chegada 
antecipada dos candidatos e seus respec-
tivos pais ou responsáveis, às 17h, para 
preenchimento da ficha de cadastro.

Os interessados devem apresentar, 
no ato da matrícula, documento do pai 
ou responsável, uma cópia da Certidão 
de Nascimento da criança, uma foto 
3x4 e um comprovante de residência. 
A convocatória para seleção de músi-
cos está disponível no link:  Convoca-
tria_Audies_OIEPB_2015-.docx .

A oferta é de 55 vagas para convo-
cação imediata. A banca examinadora 
será composta pela maestrina da OIEP, 
Norma Romano, dois professores dos 
instrumentos de cordas, dois professores 
dos instrumentos de sopro e dois pro-
fessores dos instrumentos de percussão. 
O processo de seleção se dará em uma 
etapa que consiste na execução de uma 
peça de livre escolha do candidato e uma 
peça de leitura à primeira vista que será 
fornecida pelos professores de apoio.

Estão habilitados a participar da 
convocatória crianças e adolescentes 
de até 15 anos, com habilidade tanto 
no instrumento quanto na leitura de 
partitura, salvo exceções de alguns ins-

trumentos que necessitam de crianças 
com idade superior à média definida.

Os resultados serão publicados no 
sítio oficial da Funesc na sexta-feira 
(13). As atividades da temporada 2015 
devem iniciar na semana seguinte, a 
partir da segunda-feira (16), com en-
saios no turno da noite.

Sobre a orquestra
 Fundada em 1986 por Isabel Buri-

ty, irmã do então governador Tarcísio de 
Miranda Burity, a Orquestrinha se des-
taca como uma das poucas orquestras 
infantis da América Latina. Sob a batuta 
da maestrina Norma Romano, que rege 
o grupo desde a fundação, os pequenos 

músicos burilam o talento musical até os 
14 anos de idade, quando atingem idade 
e maturidade musical para ingressar em 
grupos jovens, como a Orquestra Sinfô-
nica Jovem da Paraíba (OSJPB). 

BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 
2015). Gênero: Animação. Duração: 92 min. 
Classificação: Livre. Direção: Paul Tibbitt. Com 
Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown. 
Incomodado com o sucesso do Siri Cascudo, 
a lanchonete do Sr. Sirigueijo que tem a 
exclusividade na produção do hambúrguer 
de siri, Plankton, o dono da lanchonete 
Balde de Lixo, resolve traçar uma verdadeira 
estratégia de guerra para roubar a fórmula 
da iguaria, que é a base da alimentação da 
população da Fenda do Biquíni. Mas alguma 
coisa sai errado e a fórmula desaparece, 
deixando a uma vez pacata comunidade à 
beira do apocalipse. Agora, Bob Esponja, o 
funcionário padrão do Siri Cascudo, vai ter 
que unir forças com o ambicioso Plankton 
em uma viagem no tempo e no espaço para 
tentar recuperar a receita, contando com 
a ajuda da leal estrela-do-mar Patrick, do 
sarcástico Lula Molusco, da esquilo cientista 
Sandy e também o mercenário Sr. Sirigueijo. 
Outro interessado na fórmula é o malvado 
pirata Barba Burguer (Antonio Banderas), 
que os heróis terão de enfrentar em uma 
batalha fora da água. Manaíra2: 13h20 e 
17h45 Manaíra6: 14h30, 17h15 e 19h40 
CinEspaço 3: 14h, 15h50 e 17h40  Tambiá 
6/3D:  14h20 , 16h20 e 18h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). 
Gênero: Drama. Duração: 125 min. Clas-
sificação: 16 anos. Direção: Sam Taylor-
Johnson.  Com Jamie Dornan,  Dakota 
Johnson, Jennifer Ehle.Anastasia Steele 
(Dakota Johnson) é uma estudante de 
literatura de 21 anos, recatada e virgem. 
Uma dia ela deve entrevistar para o 
jornal da faculdade o poderoso magnata 
Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce 
uma complexa relação entre ambos: com 

a descoberta amorosa e sexual, Anastasia 
conhece os prazeres do sadomasoquismo, 
tornando-se o objeto de submissão do 
sádico Grey. Manaíra 5: 12h20, 15h, 18h e 
21h15  Manaíra7:  20h45  Manaíra 8: 12h50 
e 15h30 Manaíra9/3D:  13h15, 16h,   19h  
e 22h Manaíra 11:  17h e 22h30  CinEspa-
ço1: 14h, 16h30, 19h e 21h30  Tambiá 5: 
14h20, 16h20, 18h40 e 21h 

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

O DESTINO DE JUPITER (EUA, 2014). Gênero: 
Biografia. Duração: 115 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Andy Wachowski, Lana 
Wachowski Com: Channing Tatum, Mila 
Kunis,  Sean Bean Jupiter Jones (Mila 
Kunis) é a descendente de uma linhagem 
que a coloca como a próxima ocupante 
do posto de Rainha do Universo. Sem 
saber disto, ela segue sua vida pacata 
trabalhando como empregada doméstica 
nos Estados Unidos, país onde vive após 
deixar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita 
de Caine (Channing Tatum), um ex-militar 

alterado geneticamente que tem por 
missão protegê-la a todo custo e levá-la 
para assumir seu lugar de direito. Manaíra6 
:21h45 Tambiá6/3D:  20h40

TINKER BELL E O MOSTRO DA TERRA DO NUNCA 
(EUA 2014). Gênero: Animação. Duração: 
76 min. Classificação: livre. Direção: Steve 
Loter. Com Mae Whitman, Ginnifer Goo-
dwin, Lucy Liu . NA fada Fawn sempre teve 
um bom coração e se recusou a ver mal-
dade nas pessoas. Por isso, ela torna-se 
amiga de um gigantesco monstros. Tinker 
Bell e suas amigas temem que essa relação 
possa ser nociva para todas as moradoras 
da cidade, e decide combater o vilão antes 
que seja tarde. Manaíra7: 12h45, 14h45, 
16h45 e 18h45 CinEspaço 3: 14h, 15h40 e 
19h30 Tambiá1: 14h20 e 16h20

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

Manaíra10: 15h50 e 21h30  CinEspaço 3: 
17h10 e 21h30

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

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

Filme traz amizade de garoto com veterano de guerra

Serviço

 Vagas disponíveis:

Violino          22
Viola           5
Violoncelo          6
Contrabaixo       1
Flauta               4
Clarinete            2
Oboé                 2
trompa              2

trompete            2
trombone            1
tuba                   1
Harpa                  1
Piano                  2
tímpanos            1
Percussão           3
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Diversidade

Hoje tem espetáculo
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Vinícius Lisboa 
Agência Brasil

A Companhia Paraibana de 
Comédia estreia, a partir 
das 20h de hoje, na Praça do 
Povo, localizada na cidade 
de Santa Rita, o espetáculo 
Pastoril Profano In Concert 
dentro da programação do 
Circo  Marcos  Frota Show. 

Trata-se do início de uma parceria inédita, 
que, posteriormente, vai seguir em turnê 
para os municípios de Sapé e Maman-
guape. «É fantástico. Vamos unir as nossas 
marcas e sair pelo interior do Estado e 
esperar a reação do público”, disse para o 
jornal A União o ator e diretor do grupo, 
Edilson Alves.   

A iniciativa de convidar a Companhia 
Paraibana de Comédia partiu do próprio 
ator Marcos Frota. “Ele assistiu ao Pastoril 
Profano In Concert durante a temporada que 
realizamos no Teatro de Arena do Espaço 
Cultural, em João Pessoa. O convite de um 

grupo local para participar do Circo já é uma 
prática que ele adota nas apresentações pelo 
Sudeste, com presenças de atores globais. 
Vamos unir a nossa marca com a de Marcos 
Frota, que também é reconhecida e respei-
tada”, comentou Edilson Alves, ao explicar 
como surgiu a parceria, acrescentando que 
já tem essa experiência por ter encenado a 
montagem em circos montados nas perife-
rias da capital e pelo interior do Estado.

Mix de várias versões anteriores do 
espetáculo montadas pela própria Compa-
nhia, mas contendo cenas  novas, também, 
o Pastoril Profano In Concert permanece 
com sua estrutura cênica natural, músi-
cas ao  vivo e  muita interatividade com a  
plateia. Na ribalta, as personagens  mais 
profanas  do teatro  paraibano: Biuzinha, 
Ceicinha, Luzinete, Verinha, Mudinha, 
Dieth, Light e o velho dengoso, que passam 
pelas mais variadas situações hilárias, re-
cheadas de brincadeiras. Os motivos para 
se dar boas gargalhadas são os seguintes: 
músicas de duplo sentido e gestos malicio-
sos, tudo isso sem perder o foco principal, 

que é conseguir a atenção do espectado-
res, em meio às disputas das pastoras do 
cordão azul com as do cordão encarnado, 
o que leva o público a tomar partido por 
alguma dessas tonalidades.

No elenco do cordão encarnado estão 
Verinha (Dinarte Silva), Alessandro Tchê 
(Ceicinha) e  Light (Romildo Rodrigues); 
já o cordão azul é integrado por Biuzinha 
(Adeilton Pereira), Irmã Luzinete (Sérgio 
Lucena) e Diet (Romilson Rodrigues), 
como Diana (pastora que dança em ambos 
cordões, além da Mudinha (Alessandro 
Barros) e, no centro, o velho Dengoso 
(Edilson Alves). A trilha sonora é executa-
da pelos músicos Lourenço Mola (acorde-
on), Milton Lima (pandeiro e percussão) 
e Emanuel Silva (trompete).

Origem
O Pastoril vem da Idade Média, por 

meio da lapinha, que era o auto do presé-
pio, representação estática do nascimento 
do Menino Jesus realizada em Portugal, 
onde encenava a luta entre os cordões das 

cores azul e vermelha. Trata-se de um fol-
guedo popular que é tradicional ainda hoje 
do Nordeste brasileiro, narrando a dis-
puta de pastoras - dançarinas - de ambos 
grupos. Só que, durante a apresentação do 
espetáculo, elas vivem trocando insultos, 
mantendo a rivalidade em meio a debo-
ches. No centro, o velho Palhaço para ten-
tar controlar tal disputa pelos aplausos 
da plateia para a celebração entre o sa-
grado e o profano. Se, na lapinha, disputa-
se o voto do  povo, através de dinheiro, no 
pastoril profano a procura é pela conquista 
dos  aplausos e risos das pessoas.

 

Companhia Paraibana de Comédia inicia turnê com o Circo Marcos 
Frota Show com apresentação na noite de hoje, em Santa Rita

Ancine pretende ampliar presença do 
setor audiovisual no mercado interno

Grupo é reconhecido pelo estilo de humor escrachado e por onde passa lota teatros, casas de espetáculos e circos, sempre arrancando gargalhadas da plateia nos shows  

Eduardo Valente é assessor da agência

O assessor internacional da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine), Eduardo Va-
lente, disse que a projeção do setor audio-
visual brasileiro no mercado externo é um 
objetivo complementar para a entidade. 
Ele reconheceu que o país ainda precisa 
ampliar a presença de suas produções no 
mercado interno antes de dar prioridade 
às exportações. 

“Antes temos que acabar um processo 
recém-iniciado de restabelecimento da 

presença interna”, disse Valente. Segundo 
ele, “o desafio” da Ancine ainda é o merca-
do interno: o crescimento do número de 
salas e a necessidade de mais presença dos 
filmes brasileiros nas salas de projeção. 
Para ele, outras prioridades é a regulamen-
tação da Lei da TV a Cabo.

Eduardo Valente disse que a agência 
trabalha para estabelecer parcerias com 
países que vivem momento semelhante ao 
brasileiro na indústria do audiovisual. O 
objetivo é aumentar o número de copro-
duções. Essas parcerias começaram com 
países latino-americanos e europeus, como 

Portugal, Itália e França e, agora, avança 
entre os membros do Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul) e países que 
demonstram interesse pelo cinema brasi-
leiro, como  Nova Zelândia e Bélgica.

“A coprodução, para um país como o 
Brasil, que tem um mercado consumidor 
muito grande e que tem, ao mesmo tempo, 
essa barreira do português como língua 
materna é o caminho natural”, ressaltou o 
Valente. De acordo com ele, filmes rodados 
em línguas mais faladas internacionalmen-
te, como inglês, espanhol e francês, têm 
mais facilidade de circulação internacional.

FOTOS: Divulgação

Serviço

n Espetáculo: Pastoril Profano In Concert
Grupo Companhia Paraibana de Comédia

n Data: Hoje às 20h

n Local: Circo Marcos  Frota Show, em Santa Rita

n Endereço: Praça do Povo

n Mais informações: 8820-9812 / 9981-6520
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Coleta envolveu vários 
recursos para obter dados 
dos quilombos da Paraíba

Memória e identidade 
Governo da PB elabora atlas de comunidades quilombolas

Eliane França 
Especial para A União

 
Com o objetivo de disseminar 

informações socioeconômicas e 
geoambientais sobre as comunida-
des remanescentes de quilombos 
do Estado da Paraíba, o Governo 
do Estado, por meio do Instituto de 
Desenvolvimento Municipal e Esta-
dual (Ideme), está elaborando um 
estudo sobre as 38 comunidades 
que permanecem até os dias atuais. 
Intitulada “Atlas das Comunidades 
Quilombolas da Paraíba”, essa pu-
blicação faz parte de um convênio 
firmado entre o instituto e a Se-
cretaria de Estado da Educação. A 
expectativa é de que a publicação 
seja adotada, principalmente, nas 
escolas da rede pública do Estado a 
partir do ano letivo de 2016. 

Esse atlas didático-pedagógi-
co que está sendo organizado pelo 
Ideme, em linhas gerais, reúne in-
formações acerca do processo his-
tórico e aspectos geográficos dos 

grupos de resistência à escravi-
dão que formaram 

comunidades em 23 municípios 
paraibanos, situados entre o Litoral 
e o Sertão, a exemplo do Quilom-
bo Caiana dos Crioulos, em Ala-
goa Grande; Engenho Bonfim, em 
Areia; Serra do Talhado, em Santa 
Luzia; Cruz da Menina, em Dona 
Inês; Ipiranga, no Conde; e Sítio Li-
vramento, no município de São José 
de Princesa. 

Segundo o superintendente do 
Ideme, Otávio Mendonça, o traba-
lho envolve um apanhado impor-
tante sobre a história da Paraíba, 
com uma análise sobre as comu-
nidades quilombolas, os aspectos 
socioeconômicos e geográficos 
dessa cultura que tanto contribuiu, 
e ainda contribui para o desenvol-
vimento do Estado. “É imperativo 
o conhecimento da sociedade, em 
particular dos estudantes de nos-
sas escolas públicas, do que são e 
representam os quilombolas”, afir-
mou Mendonça, destacando que o 
costume, a cultura e a contribuição 
econômica formam a tríade do co-
nhecimento necessária para todos.

Organização
A elaboração do “Atlas das 

Comunidades Quilom-
b o l a s 
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Degradação de terras, o avanço 
da desertificação e a convivência 
com a seca serão alvo de debates 
na Conferência Científica 
Internacional, no México

Mapa mostra grupos de quilombos 
resistentes à escravidão que formaram 
comunidades em 23 municípios paraibanos

Capela Cruz da Menina, situada no município  
de Dona Inês, é uma lembrança de tragédia 
envolvendo retirantes. É local de romarias  
todo mês de novembro

da Paraíba”, do Ideme, teve início 
no segundo semestre do ano pas-
sado e, atualmente, encontra-se 
na fase de organização, sistemati-
zação das informações levantadas 
e transcrição das entrevistas rea-
lizadas, sendo essas as principais 
fontes de pesquisa do projeto. 

A equipe de trabalho do estu-
do, idealizado pelo superintenden-
te adjunto do Ideme, profº Jakson 
Amâncio, é coordenada pelo geren-

te de desenvolvimento municipal e 
regional, o economista e historia-
dor Carlos Gonçalo. As atividades 
de campo foram desenvolvidas sob 
o comando da gerente de estudo e 
projetos do Ideme, a economista 
Neuma Benigno, com apoio da his-
toriadora Carla Maria de Almeida, 
da geógrafa Josecélia Rangel (ambas 
do Instituto), e consultoria da mes-
tre em História, Juliana de Oliveira, 
que também atua na rede estadu-

al de educação. Para o secretário 
de Educação do Estado, Aléssio 
Trindade de Barros, a previsão é 
de que o material produzido pelo 
Ideme atenda às necessidades pe-
dagógicas das escolas da rede pú-
blica de educação, no sentido de 
fornecer para os professores e es-
tudantes, material de pesquisa e 
estudos relativos à História da Pa-
raíba, enfatizando especialmente 
à contribuição das comunidades 
afrodescendentes. Nesse contex-
to, em breve, mais uma publicação 
deverá ser elaborada pelo Ideme 
em parceria com a Educação: Tra-
ta-se da construção do “Manual 
Didático - Pedagógico: comunida-
des Quilombolas da Paraíba”.

Com essas duas publicações 
científicas, o Governo do Estado, 
além de garantir o registro técni-
co-científico da história dos qui-
lombolas, também se adaqua à 
Lei 10.639/2003, que versa sobre 
a obrigatoriedade de ensino da 
História da África e da contribui-
ção dos afrodescendentes para a 
História do Brasil, trabalhando 
esses componentes curriculares 
nas aulas das disciplinas de His-
tória, Língua Portuguesa e Artes. 

Continua na página 10

Casa de pedra, resquício de antiga moradia de uma comunidade de Livramento

FOTOS: Carla Almeida

FOTO: Reprodução/Ideme
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Sociedade

Inclusão social começou em 2010
comunidadeS quilombolaS

Pesquisa vai ampliar as 
políticas públicas 
destinadas à população

Teste identifica 
doença autoimune

Rebanho contribui
para efeito estufa

doenças raras têm 
pouca divulgação

Transplante reforça 
a imunodeficiência

Pesquisadores da Universidade 
de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto 
criaram teste que permite identificar 
precocemente pacientes portadores 
de doenças autoimunes e que deve-
rão reagir bem ao tratamento padrão 
aplicado nesses casos. A droga uti-
lizada é o metotrexato. Atualmente, 
a substância é o “padrão ouro” de 
tratamento para doenças autoimunes 
– que ocorrem devido a uma agressão 
do organismo por seu próprio sistema 
imunitário –, como artrite reumatóide, 
psoríase, doença de Crohn e esclerose 
múltipla. No entanto, de 30% a 40% 
desses pacientes não respondem ao 
metotrexato. “Só depois de seis meses 
se descobre o dado clínico. Aí é que se 
entra com um segundo tratamento al-
ternativo. Isso é um problema muito sé-
rio”, destaca o professor da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), 
Fernando de Queiroz Cunha.

O manejo de rebanhos é respon-
sável por uma média de 19% das emis-
sões de gás metano (CH4), o segundo 
principal gás causador de efeito estufa, 
e a queima de biomassa contribui com 
8% a 10% das emissões na região da 
Amazônia brasileira. A estimativa é da 
bióloga Luana Basso, em pesquisa para 
o Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (Ipen), da USP. “As coletas de 
ar aconteceram em Santarém (PA), Alta 
Floresta (MT), Rio Branco (AC) e Taba-
tinga (AM)”. O objetivo foi observar, em 
período de quatro anos, como a região 
contribui para a emissão do metano, 
além de identificar quais são os pro-
cessos envolvidos nessas emissões. A 
pesquisadora destaca que “uma ele-
vação na taxa de emissão de metano 
contribuiria para o aumento das altera-
ções climáticas que observamos, como 
períodos de maior seca ou períodos em 
que as chuvas estão mais intensas”. 

No Dia Mundial das Doenças 
Raras, lembrado no último dia 28, 
associações e pacientes cobram que 
elas sejam discutidas dentro das 
próprias faculdades de Medicina, na 
tentativa de acelerar o diagnóstico e 
melhorar o prognóstico. São conside-
radas doenças raras as enfermidades 
que acometem até 65 pessoas em um 
grupo de 100 mil. No Brasil, estima-se 
que cerca de 15 milhões de pessoas 
tenham algum tipo de doença rara, 
como a doença de Fabry, de Gaucher, 
a neurofibromatose, a esclerose late-
ral amiotrófica (ELA), a síndrome de 
Hunter, a osteogênese imperfeita, a 
hipertensão pulmonar e o angioede-
ma hereditário. Mônica Vilela, de 38 
anos, foi diagnosticada nos EUA com 
hipertensão pulmonar aos 2 anos e 8 
meses de vida. Segundo ela, trata-se 
de uma doença extremamente desco-
nhecida do público e da classe médica.

Transplantes de células-tronco 
hematopoiéticas têm sido decisivos 
no tratamento de imunodeficiências 
congênitas, diz estudo do Grupo de 
Trabalho de Transplante Pediátrico, da 
Sociedade Brasileira de Transplante de 
Medula Óssea (SBTMO), apresentado, 
em San Diego, nos EUA, durante encon-
tro internacional. O estudo avaliou 166 
pacientes com imunodeficiência primá-
ria, submetidos ao transplante entre 
1992 e abril de 2014, em 10 diferen-
tes centros transplantadores do país. 
A maioria dos pacientes era do sexo 
masculino, com menos de 3 anos de 
idade, visto que a doença se manifesta 
quase sempre de maneira precoce e 
apresenta alto índice de mortalidade, 
se não diagnosticadas na fase inicial.

Para promover a coletas 
de dados sobre a trajetória 
histórica das comunidades 
remanescentes de quilom-
bos, o Ideme visitou e en-
trevistou, recentemente, os 
moradores de todas as uni-
dades de resistência cultu-
ral. Na oportunidade, foram 
realizados registros fotográ-
ficos, coletados elementos 
georeferenciados das áreas 
reconhecidas por abrigar 
esse importante contingente 
populacional, que contribuiu 
tanto para a formação da so-
ciedade brasileira.

Dentre os entrevistados 
pela equipe de pesquisado-
res do Ideme, está o casal 
Sebastião Braz e Jovelina, um 
dos poucos moradores que 
ainda se encontram no alto 
da serra da comunidade qui-
lombola Serra do Talhado, 
em Santa Luzia. Dona Jove-
lina, por exemplo, disse que 
só sai da comunidade depois 
de morta, pois é feliz. A re-
sidência do casal inclusive 
serviu de hospedagem para a 
equipe de filmagem do curta-
metragem “Aruanda” (1960), 
dirigido pelo cineasta parai-
bano, Linduarte Noronha. 

No filme é apresentada 
a origem e trajetória do qui-
lombo Serra do Talhado, des-
de a chegada do ex-escravo 
Zé Bento e sua família, como 
também, o cotidiano das lou-
ceiras e sua descida ao cen-
tro da cidade de Santa Luzia 
para a venda das louças nos 
mercados.

Os Daniel
Outro grupo de resistên-

cia à escravidão, ressaltado 
pelo Instituto de Desenvolvi-
mento Municipal e Estadual 
é a comunidade quilombola 
“Os Daniel”, da cidade de Pa-
tos, que tem como uma das 
principais manifestações cul-
turais a dança dos Pontões, 
que formam na comunidade 
dois grupos, o mirim e o gru-
po de adultos. 

Os Pontões é um grupo 
formado só por homens que 
dançam ao som de músicas 
instrumentais de vários esti-
los: xote, valsa, entre outros. 
Eles se apresentam tradicio-
nalmente na festa da Igreja 
Nossa Senhora do Rosário 
da cidade de Pombal, sendo 
convidados frequentemente 
para participar de romarias e 
demais festividades culturais 
por todo o Estado. 

No âmbito religioso, 
uma das edificações que mais 
chamou atenção dos pesqui-
sadores do Ideme foi a capela 
da comunidade quilombola 
Cruz da Menina, situada na 
cidade de Dona Inês.  Esse 
grupo de resistência à escra-
vidão surgiu a partir de uma 
família de retirantes, da qual 
não se sabe a origem, mas 
que se instalaram no local 
em busca de melhores con-
dições. Conforme a história, 
a família: composta por pai, 
mãe e uma filha e ainda uma 
serviçal teve o acesso a água 
e à comida negados por um 
fazendeiro da região. Com 
isso, a filha do casal teria 
morrido de sede e, posterior-
mente, a família encontrou 
água no local da morte, onde 
hoje se encontra a capela. 

Eliane França 
Especial para A União

Tradição
Diz a tradição do quilom-

bola Cruz Da Menina, que o 
fazendeiro, ressentido com a 
trágica morte, doou a morta-
lha e o caixão para o enterro 
da criança, que foram encon-
trados em sua casa dois dias 
depois de seu enterro. A par-
tir daí, a menina passou a ser 
considerada como operadora 
de milagres na região o que 
deu origem a construção da 
capela, onde todo dia 1º de 
novembro, data em que ocor-
reu a morte, os fiéis fazem ro-
marias e deixam ex-votos em 
troca de pedidos ou agradeci-
mentos. Devido a morte está 
relacionada à falta de água, 
sempre há garrafas d`água no 
interior do santuário. 

Além dessas histórias, 
outros relatos sobre o cotidia-
no das comunidades rema-
nescentes de quilombos do 
Estado da Paraíba estão sendo 
relacionados pelo Ideme na 
publicação, de forma a contri-
buir para o estudo e pesquisa 
de todos aqueles que se vol-
tam para a temática dessas 
comunidades, que vêm rece-
bendo uma atenção especial 
do Governo do Estado. 

Desde o início de 2010, 
muitas políticas públicas de 
inclusão foram implementa-
das a pedido do governador 
Ricardo Coutinho que sempre 
se manteve sensível às lutas 
do segmento em sua trajetó-
ria política. Com isso, ações 
importantes em diversas 
áreas da gestão como: saúde, 
infraestrutura, segurança, de-
fesa social e educação estão 
sendo disponibilizadas em 
benefício dos quilombolas 
e de sua cultura, a exemplo 
do “Atlas das Comunidades 
Quilombolas da Paraíba” e 
de outro projeto que está em 
fase de discussão no Ideme - a 
elaboração de um manual di-
dático sobre o mesmo grupo 
populacional.

Os Pontões se exibem ao som de vários estilos musicais, como xote e valsa; shows ocorrem em romarias e em eventos por todo o Estado

1-      Capela Cruz da Menina: De acordo com os moradores, a comunida-
de quilombola Cruz da Menina, situada na cidade de Dona Inês, surgiu 
a partir de uma família de retirantes, na qual não se sabe a origem, 
que se instalaram no local em busca de melhores condições. Conforme 
a história, a família, composta por pai, mãe e uma filha e ainda uma 
serviçal, lhe foi negado por um fazendeiro da região água e comida. 
Com isso, a filha do casal faleceu. Ressentido, o fazendeiro doou a mor-
talha e o caixão para o enterro da criança, que foram encontrados em 
sua casa dois dias depois de seu enterro. No local da morte, a família 
encontrou água e por isso foi erguida a capela. A partir daí, a meni-
na passou a ser considerada como operadora de milagres na região 
e todo dia 1º de novembro, data da morte, os fiéis fazem romarias e 
deixam ex-votos em troca de pedidos ou agradecimentos. Devido à 
tragédia estar relacionada à falta de água, tem sempre presente gar-
rafas d’água no interior da capela.

2-      Casa de pedra: A Casa de Pedra é resquício das antigas moradias 
da comunidade quilombola de Livramento, situada na cidade de São 
José de Princesa. Atualmente ninguém mora na edificação, mas, de 
acordo com a líder da associação local, Eurides de Paula Santos, a co-
munidade tem a pretensão de transformá-la em um museu. A história 
conta que os antigos moradores dançavam o côco de roda para pilar o 
chão das casas da comunidade.

3-      Museu do Ipiranga: O museu da comunidade quilombola do Ipiran-
ga, situada na cidade do Conde, é uma representação das antigas casas 
de taipa do grupo, nele constam os espaços do quarto, sala e cozinha, 
além de um espaço que reúne livros sobre a História da África e dos afro-
descendentes. O local abriga também, objetos antigos e tradicionais do 

cotidiano dos moradores, como um ferro a brasa, santos, instrumento 
de pesca, fogão a lenha, entre outros. A visita é guiada pelas crianças 
do Ipiranga, que cobram uma taxa de R$ 2,00 pelo serviço. O espaço é 
aberto à visitação todo último sábado do mês, às 19h, quando acontece 
apresentação de Côco de Roda, ou mediante agendamento prévio.

4-      Josefa Edite da Silva: Quilombola Josefa Edite segurando um cofre 
de barro feito por ela. É tradição da comunidade quilombola “Os Rufi-
no”, localizada na cidade de Pombal, o trabalho artesanal com o barro.

5-      Os Pontões: O grupo mirim dos Pontões da comunidade quilombo-
la “Os Daniel”, da cidade de Patos. Além desse, existe o grupo formado 
por homens. Tradicional da cultura da comunidade quilombola, os Pon-
tões é um grupo formados só por homens que dançam ao som de mú-
sicas instrumentais de vários estilos como xote, valsa, entre outros. O 
grupo se apresenta tradicionalmente na festa da Igreja Nossa Senhora 
do Rosário da cidade de Pombal, sendo convidado também para a par-
ticipação em romarias e demais festividades na região. 

6-      Sebastião Braz e Jovelina: O casal Sebastião Braz e Jovelina, um 
poucos moradores que ainda se encontram no alto da serra da comu-
nidade quilombola Serra do Talhado, em Santa Luzia, são exemplos 
da resistência cultural. Jovenila  diz que é muito feliz no lugar e que 
só deixa sua casa no quilombo quando morrer. A residência serviu de 
hospedagem para a equipe de filmagem do curta-metragem “Aruan-
da” (1960), dirigido por Linduarte Noronha, no qual é apresentado a 
origem e história da comunidade, com a vinda do ex-escravo Zé Bento 
e sua família, como também, o cotidiano das louceiras e sua descida ao 
centro da Santa Luzia para vender louças nos mercados.

Saiba mais

Ideme elabora 
mais ações que 
vão beneficiar 
quilombolas, a 
exemplo de um 
manual didático 
sobre o mesmo 
grupo

liSTa de quilomboS PaRaibanoS

(Fonte:AACADE/CECNEQ-Elaboração Alberto Banal(2013)
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Moradores movimentam R$ 68,6 bilhões por ano
Favelas 

Economia

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de março de 2015

Os moradores de favelas mo-
vimentam R$ 68,6 bilhões por ano, 
segundo pesquisa do Data Favela, 
feita com o apoio do Data Popular e 
da Central Única das Favelas (Cufa). 
A pesquisa mostra ainda que o 
aumento da renda média, propor-
cionado principalmente pelo cres-
cimento real do salário mínimo e 
do emprego formal, tem permitido 
que os 12,3 milhões de pessoas que 
vivem nessas comunidades partici-
pem do mercado de consumo.

Os dados preliminares do es-
tudo, divulgados ontem, indicam 
que, em 2015, 75% das casas têm 
máquina de lavar roupas. No levan-
tamento de 2013, o índice era 69%. 
Em relação à posse de TV de plas-
ma, LED ou LCD, os aparelhos estão 
presentes em 67% das residências, 
contra 46% em 2013. O estudo re-
vela ainda que subiu de 20% (em 

2013) para 24% o percentual de 
moradores que têm carro. Também 
cresceu, no entanto, o número de 
moradores de favelas endividados. 
Em 2013, 27% deles tinham dívi-
das, em 2015 são 35%. 

A faixa etária entre 35 e 49 
anos tem o maior percentual de en-
dividados, 45%. A inadimplência fi-
cou no mesmo nível: 22% têm con-
tas atrasadas há mais de 30 dias, 
53% dizem que está difícil manter 
as contas em dia e 80% têm medo 
da inflação.

A pesquisa foi feita, em feve-
reiro deste ano, com base em 2 mil 
entrevistas de moradores de 63 fa-
velas, em dez Regiões Metropolita-
nas – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Belém, Fortaleza, Recife, 
Salvador, Curitiba, Porto Alegre e 
Brasília. A pesquisa completa será 
divulgada hoje no 2º Fórum Nova 
Favela Brasileira, no Complexo 
Ohtake Cultural, Zona Oeste da ca-
pital paulista. Aumento da renda média permitiu que os 12,3 milhões de pessoas que moram em favelas participassem do mercado

Daniel Mello
Repórter da Agência Brasil

Mariana Branco 
Repórter da Agência Brasil

O presidente do Data Popular, 
Renato Meirelles comentou, que em-
bora esses dados sejam alarmantes, 
eles seriam piores há 10 anos. “Por-
que de 10 anos para cá, você teve o 
processo de pacificação das favelas, 
teve novelas que passaram em fa-
velas ou nas periferias, mostrando 
outro lado além da violência”. O livro 
Um País Chamado Favela, lançado no 
ano passado pelo instituto, colocou a 
favela no centro do debate eleitoral.

Há hoje uma discussão mais 
aprofundada sobre a realidade da fa-
vela, na visão do presidente do Data 
Popular. “Isso é bom”. O empreen-
dedorismo não para de crescer nas 
favelas – dois terços dos moradores 
que há 10 anos pertenciam às classes 
sociais D e E, hoje, estão na classe C, 
acompanhando o processo de me-
lhoria da economia. O preconceito 
ainda é, entretanto, uma barreira que 
os moradores da favela encontram 
para conseguir, na prática, superar 
dificuldades da ausência do Estado, 
da falta de acesso à educação nessas 

localidades. Meirelles constata que 
inclusive conseguir um emprego é 
mais difícil para o morador da fave-
la, pois a maioria desses moradores 
é negra. Além disso, há participação 
maior de mulheres como chefes de 
família e elas ganham menos do que 
os homens. Outro ponto é que a es-
colaridade na favela é menor que no 
asfalto. “Ou seja, na favela tem muito 
menos oportunidades do que no as-
falto para conseguir abrir o seu negó-
cio, para conseguir um emprego de 
boa qualidade ou melhorar economi-
camente.”

A pesquisa foi divulgada no 2º 
Fórum Nova Favela Brasileira, que 
ocorreu no dia 3 de março do ano 
passado no Instituto Tomie Ohtake, 
em São Paulo. Durante o evento, foi 
apresentada a íntegra de outra pes-
quisa inédita, feita com 2 mil mora-
dores de favelas em janeiro de 2014, 
que retrata a visão deles em relação 
aos moradores do asfalto, abrangen-
do ainda aspectos sobre como se di-
vertem, entre outros dados.

Emprego é difícil para morador

Visão preconceituosa é forte
Pesquisa do Instituto Data Po-

pular mostra que ainda é precon-
ceituosa a visão dos moradores do 
asfalto em relação aos de favelas. A 
pesquisa consultou 3.050 pessoas 
em 150 cidades de todo o país entre 
os dias 15 e 19 de janeiro. 

De acordo com o levantamen-
to, 47% dos cidadãos do asfalto 
nunca contratariam, para trabalhar 
em sua casa, uma pessoa que mo-
rasse em  favela.

O presidente do Data Popular, 
Renato Meirelles, destacou que o 
Rio de Janeiro é exceção, porque 
um terço da mão de obra feminina 
das favelas é formada por emprega-
das domésticas. 

“E o Rio de Janeiro tem um fe-
nômeno que não ocorre em outras 
regiões metropolitanas, que é uma 
presença maior de favelas nas áre-
as nobres da cidade”, destacou. Isso 
explica a maior interação entre mo-
radores do asfalto e de favelas no 
Rio de Janeiro.

Meirelles chamou a atenção 
para outro fato significativo nes-
sa relação: “No Rio, encontramos 
muita gente que não disse expli-
citamente que morava em favela a 
seu patrão. É muito comum a gen-
te encontrar casos de pessoas que 
dão uma enroladinha sobre o local 
onde realmente moram”. A pesqui-
sa constata a existência de precon-

ceito relacionado à violência: 69% 
dos entrevistados  do asfalto disse-
ram que têm medo quando passam 
em frente a uma favela e 51% afir-
maram que as primeiras palavras 
que lhes vêm à mente quando ou-
vem falar de favela são droga e vio-
lência. “Eles têm medo de que, ao 
contratar um morador de favela, se 
tornem mais uma vítima de roubos 
ou assaltos, como se os moradores 
de favela fossem efetivamente la-
drões quando, na verdade, a gente 
sabe que a criminalidade é a menor 
parte da favela”, analisou Meirelles.

Para ele, criou-se um estigma 
no país, relacionado à favela, de 
associar esse território à criminali-
dade. “[Isso] vem da origem da fa-
vela, que foi fruto da ocupação e da 
ausência do Estado”. A consequência 
foi o tráfico se colocar como poder 
paralelo, observou. Meirelles pon-
dera, no entanto, que a violência 
está presente, hoje em dia, tanto no 
asfalto quanto na favela.

Segundo o presidente do Data 
Popular, a associação da favela com 
droga e violência é uma visão es-
tereotipada que, muitas vezes, se 
alimenta de um conjunto de noti-
ciários negativos vinculados às co-
munidades. Segundo ele, o retrato 
que os moradores do asfalto têm 
dos moradores de favelas mostra 
um aspecto cultural.

As compras pela internet estão 
cada vez mais populares no Brasil. 
Entretanto, a grande maioria das 
pessoas ainda prefere comprar 
bens e serviços pelas vias tradicio-
nais. Um levantamento do Ibope, 
encomendado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), reve-
lou que 74% dos brasileiros nunca 
compraram pela rede mundial de 
computadores. A pesquisa mostra, 
ainda, que idade, renda e escolari-
dade influenciam no perfil do con-
sumidor que utiliza esta opção de 
compra.

Mesmo entre os jovens, nor-
malmente mais familiarizados com 
a tecnologia, ou brasileiros com 
renda e escolaridade mais altas, 
consequentemente com melhores 
condições de acesso à rede, a quan-
tidade de pessoas que nunca usa-
ram a internet para fazer compras 
também é alta.

O estudo mostra, por exemplo, 
que o percentual de consumidores 
que jamais fizeram compras pela 
internet atinge 65% entre jovens 
de 16 a 24 anos. Na faixa etária de 
25 a 34 anos, a porcentagem chega 
a 67%.

São proporções elevadas, mas 
elas ficam ainda maiores entre os 
mais velhos. Entre 35 e 44 anos, a 
parcela dos que nunca compraram 
pela internet alcança 74%. Para 
pessoas de 45 a 54 anos, o percen-
tual é 79%. Para consumidores com 
55 anos ou mais, o percentual sobe 
para 87%.

Quando o critério é renda fa-
miliar, há um cenário análogo. En-
tre as pessoas que recebem mais 
de cinco salários mínimos, quase 
metade, 49%, nunca comprou pela 
internet. Nas pessoas com renda 
de dois a cinco salários, a propor-
ção é 70%. Para os que ganham de 
um a dois salários, chega a 85%. 
Os consumidores que ganham até 
um salário, registram percentual 
de 91%.

Considerando o grau de ins-
trução, o percentual que nunca 
usou a internet para compras al-
cança 43% entre consumidores 
com ensino superior e 68% com 
ensino médio. Para os brasileiros 

CNI afirma que 74% dos brasileiros 
nunca compraram pela internet

PESQUISA DA CNI

Renda e escolaridade elevadas não favorecem para a compra pela internet

que cursaram até a 8ª série do En-
sino Fundamental, chega a 86% e 
a 92% entre os com formação até 
a 4ª série. O dado relativo à loca-
lização teve como resultados que 
69% dos que não usaram a inter-
net como meio de compra vivem 
em capitais, 74% em periferias e 
76% no interior.

 “Se minha renda é muito bai-
xa, não compro na internet nem em 
shopping. Outra possibilidade é fa-
zer a compra e não ter internet em 
casa. Ou tenho, mas não com boa 
velocidade. A questão é que, quanto 
maior o grau de instrução, maiores 
a renda e o acesso”, acrescentou 
Fonseca. 

Vantagens
O economista ressaltou que 

os consumidores ouvidos para o 
levantamento foram estimulados a 
apontar os lados negativo e positivo 
na compra de bens e serviços pela 
rede. Questionados sobre as des-
vantagens, 15% das pessoas apon-
taram a falta de contato com o pro-
duto, que é escolhido a distância. 
Conforme os dados, 11% acreditam 
que é difícil trocá-lo ou devolvê-lo. 
Outros 11% dos consumidores ale-
garam que o problema é a demora 

na entrega. Com relação às vanta-
gens, 21% acham que a principal é 
o menor preço do produto, enquan-
to 19% avaliam a compra pela in-
ternet como mais prática e cômoda 
e 5% que a opção permite compa-
rar preços. Também 5% acham que 
o método torna mais fácil encontrar 
o produto desejado.

Mesmo com algumas desvan-
tagens, as compras pela internet 
registraram alto grau de satisfação. 
De acordo com a pesquisa da CNI, 
72% das pessoas estão satisfeitas 
e 20% muito satisfeito. Apenas 6% 
responderam que estão muito insa-
tisfeitos.

Os produtos mais comprados 
são eletrônicos, como aparelhos 
de TV, DVD e celular. Eles foram ci-
tados por 51% dos consumidores. 
Em seguida, os eletrodomésticos, 
apontados por 27%. Os calçados, 
bolsas e acessórios foram lembra-
dos por 17%. Na sequência, os itens 
de vestuário (16%), livros (13%), 
CDs e DVDs (12%) e perfumes e 
cosméticos (11%).

Além do uso da internet para 
compras, a pesquisa incluiu outros 
aspectos do comportamento do 
consumidor e ouviu 15.414 pesso-
as em 727 municípios brasileiros.

FotoS: Reprodução Internet



Empresários Paulo 
Sérgio Navarro Souza,  
Miguel Bernardo, Karina 
Costa e Luciana Pereira 
Lima, pastor Agnaldo 
Melo do Nascimento, 
advogado Alcides Gomes 
de Melo, deputado Frei 
Anastácio, médico Gil-
berto Stropp, engenheiro 
Jacques Machado Alves, 
arquiteto Ricardo Cas-
tro, fotógrafo Valério 
Mendes Ayres, executivo 
Iam Pontes, Sras. Maria 
América de Assis Castro 
e Joana D´Arc da Silva 
Duarte.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A Puma está com uma 
parceria inédita junto à Home-
grown, marca brasileira que 
mistura sneakers, roupas e 
galeria de arte.
  Os calçados Homegrown 
for Puma chegam neste início 
de março no mercado mundial, 
com inspiração no estilo de 
vida dos cariocas.

Zum Zum Zum
   Estiveram em João Pessoa no último sábado a senadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra e o diretor executivo da CUT Nacional, Quintino Severo. Aqui, 
participaram de debate na Sede do Sindicato dos Bancários sobre os desafios do PT 
para as próximas décadas.
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60 anos
FOI RECEBENDO 

amigos e familiares 
que o crítico de arte 
Eudes Rocha Júnior 
comemorou seu 
aniversário, entrando 
para a gloriosa turma 
dos sessentões.

O simpático 
jantar foi no Basto´s 
Gold, em Tambaú, no 
último sábado com 
direito a bons bate 
papos e ainda a ajuda 
solidária dos convida-
dos para instituições 
de caridade, entre 
elas a Amem.

   Waldira Porto, uma das atuantes associadas do Clube da Melhor Idade Cidade 
Verde, recebeu no último sábado amigos e familiares para comemorar seu  aniversário.

“Quando o meu amigo 
está infeliz, vou 
ao seu encontro; 
quando está feliz, 
espero por ele”

“Tenho encontrado 
tanto carinho por parte 
dos amigos, que estou 
perdendo meu complexo 
de inferioridade”

HENRI AMIEL TARSILA DO AMARAL

Gourmet
É AMANHÃ no res-

taurante Dona Panela 
o jantar do Clube do 
Gourmet da Paraíba. 
No cardápio, a nova 
cozinha tabajariana 
que mistura iguarias 
regionais com a cu-
linária mediterrânea.
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Momento feliz de Bento Jardelino e Telma Rejane

Peça preciosa

O BELO vestido 
usado pela atriz Lupita 
Nyong´o na cerimônia de 
entrega do Oscar foi rou-
bado de seu hotel em Los 
Angeles, mas imediata-
mente recuperado pelo 
Departamento de Polícia 
daquela cidade norte- 
americana.

A peça preciosa, da 
marca Calvin Klein, toda 
feita em pérolas, foi 
uma criação do estilista 
brasileiro Francisco Cos-
ta, que atualmente é o 
diretor de Moda Feminina 
da conhecida marca de 
roupas. 

Contos e encantos de Políbio

Jovem pianista
NO ÚLTIMO 

domingo, a pianista 
Clarissa Barbosa, de 
apenas 7 anos, se 
apresentou no Teatro 
Comunale Garibaldi, na 
Itália, interpretando 
“Mercato persiano”, 
“Walzer degli Elefanti 
do Metodo Bastien” 
e “Hino alla Gioia”, de 
Beethoven. A jovem 
é filha da talentosa 
cantora lírica paraiba-
na Isabel Barbosa, que 
reside na Itália.

Alba e Flávio Tavares, o festejado Eudes Rocha, Ana Maria Farias e Lígia Cunha
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Jandira Gomes e Eudes Rocha Júnior no Basto´s Gold
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Germana e Cleanto Gomes, Eudes Rocha, Gil Messias e Eliana Souto Messias
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Para o álbum de família: Jânio Rocha, Ceres Gomes, Cleanto Gomes, Eudes Rocha, Bebeta Freitas, César 
Augusto Gomes, Hermance Gomes, Liliane Gomes e Cláudio Rocha

A ALUNA do curso de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da Universidade Federal da Paraíba, Ana Cláudia 
Cordula apresentou com louvor, na última sexta-feira, o 
trabalho científico “Políbio Alves entre Contos e Encantos: 
o fascínio do vivido na perspectiva da escrita de si”. 

A apresentação, que teve orientação da professora 
Bernadina Maria Juvenal, foi assistida pelo conhecido po-
eta paraibano Políbio Alves e elogiada pela também poeta 
Regina Lyra Toscano.

FELIZES da vida estão César e Lourdinha Melo Gomes 
Pereira com o sucesso do filho Túlio Melo, que vem en-
cantando a muitos com shows em cruzeiros e resorts da 
famosa empresa Costa Cruzeiros.

O jovem cantor paraibano, que também toca vários 
instrumentos, está seguindo para uma série de shows em 
Seul, Tóquio, Beijin e Hong Kong.

Shows em cruzeiros e resorts

O GOVERNO do Estado, através da Secretaria do 
Meio Ambiente da Paraíba, prepara o Plano de Manejo 
de três áreas de preservação ambiental: a Mata do Pau 
Ferro, em Areia, Área de Proteção Ambiental de Tambaba, 
no Conde e o Parque Estadual Marinho Areia Vermelha, 
em Cabedelo.

O documento será discutido nos dias 16 e 17 deste 
mês, durante oficina a ser realizada no Forte de Santa 
Catarina, em Cabedelo.

Plano de manejo

A FAMOSA Festa Literária Internacional de Paraty, 
no Rio de Janeiro, que vai de 1 a 5 de julho, vai prestar 
homenagem aos 70 anos de falecimento do poeta e 
escritor Mário de Andrade.

O homenageado, uma das figuras centrais da Se-
mana de Arte Moderna de 1922, foi professor, crítico, 
poeta, contista, romancista e músico.

Mário de Andrade

O SETOR de Intercâmbio da Unimed João Pessoa 
está agora funcionando em um imóvel na Praça Pedro 
Gondim, na Av. Camilo de Holanda 1170, Torre.

O local é onde os clientes das outras Unimeds que 
se encontram ou moram na capital solicitam liberação 
de exames e procedimentos.

Mudança

   Curtindo as delícias do Appetito Trattoria neste último domingo estava Selda 
Falcone, recém-chegada de viagem aos Estados Unidos.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de março de 2015

Casos de calazar 
aumentam 142% este 
ano em João Pessoa
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Programas já estão 
disponíveis na página da 
Receita na internet 

Começa o acerto de contas com o leão
IMPOSTO DE RENDA

Cerca de 275 mil parai-
banos que receberam rendi-
mentos tributáveis superio-
res a R$ 26.816,55 em 2014, 
estão obrigados a declarar 
Imposto de Renda até o dia 
30 de abril. No ano passa-
do, no mesmo período, até 
o final do prazo, foram rece-
bidas pela Receita mais de 
270 mil declarações. Os pro-
gramas para fazer a declara-
ção que se iniciou ontem, já 
estão disponíveis na página 
da Receita na internet. De 
acordo com o delegado da 
Receita Federal em João Pes-
soa, José Honorato de Souza, 
os contribuintes que perde-
rem o prazo ou não entre-
garem o documento terão 
que pagar multa por atraso 
na entrega de 1% ao mês so-
bre o Imposto de Renda que 
poderá chegar a 20%, sendo 
que o valor mínimo é de R$ 
165,74, alertou.

 Para o diretor execu-
tivo da Confirp Consultoria 
Contábil, Richard Domin-
gos, os primeiros dias são 
os mais interessantes para 
o preparo e envio e isso por 
dois motivos: quem entrega 
o material com antecedên-

cia receberá sua restituição 
antes, além disso, em caso 
de problemas, o contribuin-
te terá tempo para resolvê-
-los, evitando a necessidade 
de realizar uma declaração 
retificadora depois do prazo 
de entrega. 

O delegado da Receita 
revelou que até fevereiro 
deste ano havia mais de 9 
mil contribuintes na malha 
fina. O pico maior foi em ju-
nho do ano passado, quando 
ficaram 18 mil pessoas. 

Formas de entrega
De acordo com o dele-

gado da Receita Federal em 
João Pessoa, existem três 
formas de apresentar a de-
claração do IR. A primeira 
é baixar o programa da Re-
ceita Federal, preencher as 
informações e enviar pelo 
“receitanet”. Segundo ele, 
esta é a forma mais tradi-
cional que engloba todos os 
contribuintes. A declaração 
pode ser realizada também 
online na página do próprio 
Fisco ou através do aplicati-
vo para dispositivos móveis. 

Para facilitar, a Recei-
ta Federal possibilita que 
o contribuinte possa ini-
ciar sua declaração em um 
computador e concluí-la em 
outro equipamento, como 
tablets ou celulares. O con-
tribuinte vai poder usar 
também pela primeira vez 
o “rascunho” da declaração 
para preencher antecipada-
mente as informações a se-
rem apresentadas neste ano. 

Sthéfani Alves
Especial para A União

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O Governo do Estado está pre-
parando o Plano de Manejo de 
três áreas de preservação: Mata do 
Pau Ferro, em Areia; Área de Pro-
teção Ambiental de Tambaba, no 
Conde; e Parque Estadual Marinho 
Areia Vermelha, em Cabedelo. O 
documento que definirá diferen-
tes zonas de proteção em Areia 
Vermelha será discutido nos dias 
16 e 17 deste mês durante oficina 
realizada no Forte Santa Catarina.

Os zoneamentos definirão os 
diferentes tipos de proteção am-
biental que devem ser feitos nas 
áreas próximas e dentro das uni-
dades de conservação. “O Gover-
no do Estado está regularizando a 
situação dos parques. Estes planos 
de manejo são instrumentos fun-
damentais de gestão, indispensá-
veis para a manutenção das áreas 
de preservação de forma susten-
tável. Não se cria uma unidade de 

conservação apenas com uma lei, 
é preciso levantar e discutir deta-
lhadamente os aspectos técnicos, 
científicos e as características so-
cioculturais específicas de cada 
lugar”, afirmou o secretário exe-
cutivo do Meio Ambiente, Fabiano 
Lucena.

Para a discussão do Plano de 
Manejo do Parque Estadual Mari-
nho Areia Vermelha, nos próximos 
dias 16 e 17, estão sendo convi-
dados presidentes de associações, 
participantes de esportes aquáti-
cos, líderes comunitários e repre-
sentantes do trade turístico. “Ago-
ra é hora da participação popular 
em Cabedelo, em breve definire-
mos datas para oficinas em Areia 
e Conde. Vamos fazer um traba-
lho em conjunto para elaborar 
estratégias de proteção ambiental 
baseadas na lei do Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação 

(SNUC)”, informou a coordenado-
ra de Educação Ambiental da Su-
dema, Karina Massei.

O Parque Estadual Marinho 
de Areia Vermelha está localizado 
no município de Cabedelo, apre-
senta uma área de 230 hectares e 
foi criado pelo decreto estadual nº 
21.263 de 28 de agosto de 2000. 
O Conselho Gestor Consultivo do 
Parque foi criado em assembleia 
democrática e homologado pelo 
Conselho de Proteção Ambiental – 
Copam, no dia 6 de maio de 2014. 
A sua função é ser um fórum de-
mocrático de valorização, controle 
social, discussão, negociação e ges-
tão da unidade de conservação, in-
cluída a sua zona de amortecimen-
to ou área circundante, para tratar 
de questões sociais, econômicas, 
culturais e ambientais que tenham 
relação com a unidade de conser-
vação.

Áreas de preservação terão Plano de Manejo
AREIA, CONDE E CABEDELO

O Batalhão de Polí-
cia Ambiental da Paraíba já 
apreendeu este ano 142 aves 
silvestres. No ano passado, 
durante as ações de combate 
aos crimes ambientais, foram 
apreendidos mais de 700 ani-
mais silvestres entre macacos, 
preguiças e capivara, e 446 
aves silvestres entre azulão, 
galo-de-campina e canário. 
Além das apreensões, a polícia 
resgatou 904 aves de residên-
cias por todo o Estado. Todas 
as aves e animais saudáveis 
apreendidos ou resgatados fo-
ram devolvidos ao seu habitat. 
As operações para combater a 
venda e o tráfico de animais 
silvestres na Paraíba são reali-
zadas em parceria com agen-
tes da Polícia Militar. 

Num flagrante realizado 
na Feira de Oitizeiro, Zona 
Oeste de João Pessoa, domin-
go passado, a Polícia Ambien-
tal apreendeu mais de 100 
aves que estavam em gaiolas 
prontas para serem vendidas. 
No local, também foram reco-
lhidas diversas armadilhas uti-
lizadas na captura das aves. A 

maioria das aves estava confi-
nada em ambientes precários, 
pequenos e muitos deles divi-
diam a mesma gaiola.

Os locais onde mais ocor-
rem as apreensões de aves 
silvestres, segundo o relações 
públicas do Batalhão, tenente 
Manoel Moreno, são as feiras 
livres. As aves apreendidas na 
manhã do último domingo na 
Feira de Oitizeiro, em João 
Pessoa, foram entregues no 
Centro de Triagem de Animais 
Silvestre (Cetas) do Ibama, 
onde, após passarem por um 
período de quarentena, serão 
devolvidas à natureza.

As aves encontradas fe-
ridas ou machucadas são en-
caminhadas ao Cetas ou ao 
Parque Zoobotânico Arruda 
Camara (Bica). Já as aves sau-
dáveis são levadas de volta ao 
seu habitat natural.

Lei de Crimes Ambientais
A maioria das infrações de 

vendas de aves e animais se 
enquadra nos crimes de pos-
suir em cativeiro espécies da 
fauna silvestre. A captura de 

aves ou qualquer animal sil-
vestre que seja mantido em 
cativeiro é atividade ilegal, 
conforme a Lei de Crimes Am-
bientais. Desta forma, só é 
permitida a compra das aves 
em criador comercial devida-
mente registrado em órgão 
ambiental (Sudema). 

Quem vende ou compra 
animais silvestres de manei-
ra ilegal pode sofrer pena de 
detenção de 6 meses a 1 ano, 
além de pagar multa adminis-
trativa no valor de R$ 500,00 
por animal. Nas operações rea-
lizadas pela Polícia Ambiental, 
as aves mais apreendidas são 
galos-de-campina, canários-da-
terra, papa-capins e coleiras, 
entre outros.

Denúncias 
As denúncias de captura e 

comércio de aves e animais sil-
vestres devem ser feitas atra-
vés do 190, que é o número 
do Ciop da Polícia Militar, ou 
do 3218-7222 do comando do 
Batalhão da Polícia Ambien-
tal, que tem a frente o major 
Tibério.  (JA)

Aves silvestres são apreendidas em feira livre

Documento que vai definir diferentes zonas de proteção em Areia Vermelha será discutido durante oficina ainda este mês

Principais erros na declaração

1. Lançar valores na ficha de rendimentos tributáveis 
diferentes daqueles relacionados nos informes de ren-
dimento (Rendimento Tributável, Imposto Retido)

2. Lançar valores de rendimentos tributados exclusiva-
mente na fonte na ficha de rendimentos tributados;

3. Não preencher a ficha de ganhos de capital no caso 
de alienações de bens e direitos;

4. Não preencher a ficha de ganhos de renda variável 
se o contribuinte operou em bolsa de valores;

5. Não relacionar nas fichas de rendimentos tributá-
veis, não tributáveis e exclusivos na fonte de depen-
dentes de sua declaração;

6. Não relacionar nas fichas de bens e direitos, dívidas 
e ônus, ganho de capital, renda variável valores refe-
rente a dependentes de sua declaração;

7. Não relacionar valores de aluguéis recebidos de pes-
soa física na ficha de recebimento de pessoa física;

8. Não abater comissões e despesas relacionadas a 
aluguéis recebidos na ficha de rendimentos recebidos 
de pessoas físicas.

Dicas para não cair na malha fina
Para o contador Artur Gadelha, todo cuidado é pouco. Os 
contribuintes têm que ficar atentos ao preenchimento 
correto de todos os dados informados em sua declaração. 
“É necessário que se atente para os dados que constem 
em seu informe de rendimentos; observar o enquadramen-
to de seus dependentes e ter consigo todos os dados para 
os pagamentos, principalmente aqueles que se referirem a 
deduções legais”, disse.
De acordo com Artur Gadelha, algumas outras situações 
podem não reter a declaração na malha fina, mas resultar 
em procedimento de fiscalização. “A ausência de declara-
ção de aquisições de bens e direitos; recebimento de alu-
guéis; movimentação bancária elevada e gastos excessivos 
em cartões de créditos, por exemplo”, destacou. 

FOTO: Edson Matos
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Casos de calazar aumentam 
142% este ano em João Pessoa
Centro de Zoonoses 
registrou 51 casos 
somente em janeiro

A leishmanionse vis-
ceral, mais conhecida por 
calazar, é uma doença não 
contagiosa que atinge prin-
cipalmente cães e seres hu-
manos. A contaminação se 
dá através da picada da fê-
mea do mosquito palha, cujo 
nome científico é Lutzomia 
longipalpis. Segundo dados 
do Centro de Vigilância Am-
biental e Zoonoses de João 
Pessoa, 51 casos da leishma-
niose canina foram regis-
trados em janeiro de 2015, 
aumentando em 142% a in-
cidência de casos em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

O que explica esse au-
mento significativo é a rea-
lização de mais testes nos 
animais. Em janeiro de 
2015, 249 exames foram 
realizados, enquanto apenas 
100 foram feitos em janeiro 
de 2014. Ao longo do ano 
anterior, 2.955 testes foram 

realizados em animais, com 
a confirmação de 531 casos 
da doença.

No verão, período de 
temperaturas altas e fortes 
chuvas, o risco de surtos e 
epidemias da doença au-
menta por conta da proli-
feração dos mosquitos. Nas 
regiões comprovadamente 
endêmicas, a Gerência de 
Vigilância Ambiental e Zoo-
noses faz coleta de animais 
nas residências para que 
seja realizado o controle da 
doença no município.

Segundo a médica veteri-
nária do Centro de Zoonoses 
de João Pessoa, Suely Ruth, a 
doença não pode ser transmi-
tida diretamente do cão para 
o homem. "A transmissão só 
se dá via mosquito, portanto, 
o contato direto com o animal 
contaminado não transmitirá 
a doença. Para isso, será ne-
cessário que o homem seja pi-
cado por uma fêmea do mos-
quito contaminada", esclarece.

No entanto, um animal 
infectado pode servir de re-
servatório para que o parasi-
ta seja transmitido para o ser 
humano por meio da picada 
do mosquito palha, vetor da 
doença. Ainda segundo da-

dos do Centro de Zoonoses 
de João Pessoa, nenhuma 
pessoa foi contaminada pela 
doença em 2015.

Leishmaniose visceral 
Os principais sintomas da 
doença em cães são: cresci-
mento excessivo das unhas, 
feridas que não cicatrizam - 
principalmente na ponta da 
orelha, rabo e ao redor dos 
olhos -, emagrecimento rápi-
do e queda de pelos. Em caso 
de suspeita, o proprietário 
do animal deve encaminhá
-lo ao Centro de Zoonoses 
mais próximo para o exame.

Porém, Suely Ruth ad-
verte que a maior parte dos 
animais diagnosticados com 
o calazar não apresentam 
sintomas aparentes. "Eles 
não apresentam nenhuma 
sintomatologia aparente, 
portanto a presença ou não 
dos sintomas não deverá ser 
o principal fator para sus-
peita da doença, até porque 
os próprios sintomas são 
característicos de outras 
doenças", avisa.

Se confirmado o diag-
nóstico da doença, o cão será 
sacrificado, já que o calazar 
não tem cura para animais.

Saiba mais
Em caso de suspeita da doença em humanos, o indivíduo deve buscar uma Unidade de Saúde, onde será encaminhado para o 
Hospital de Referência mais próximo. Se não tratado, o calazar pode levar o indivíduo infectado à morte.

Cuidados para prevenir a doença em cães e seres humanos
Eliminar focos de água parada para prevenir a proliferação de mosquitos
Evitar criar cães em áreas endêmicas
Utilizar coleiras repelentes, telar canis
Realizar exames periódicos nos animais de áreas endêmicas e evitar o acúmulo de entulhos e lixo

Feliphe Fernando
Especial para A União

O Hemocentro Regional de Cam-
pina Grande inicia hoje a programação 
de coleta externa do mês de março, 
quando a unidade móvel estará, das 8h 
às 13h, em Cubati, município do Seridó 
paraibano. Amanhã, a convite da As-
sociação dos Moradores do bairro Três 
Irmãs, o Hemocentro vai realizar, das 8h 
às 15h, a coleta externa na sede da as-
sociação, que fica localizada na Rua Se-
bastião Maurício Leite, nº 90. De acor-
do com o representante dos moradores 
do bairro, Eriberto Santos, a população 
está sendo informada sobre a impor-
tância da doação do sangue e convida-
da a se tornar doadora.

Na próxima sexta-feira (6), quando 
o Hemocentro Regional de Campina 
vai comemorar o Dia da Mulher, vol-
tando as suas atenções para o público 
feminino com o objetivo de aumentar 
o número de doadoras de sangue, a 
unidade móvel estará, das 8h às 16h, 
na Praça da Bandeira, no centro da ci-
dade, com uma programação especial 
que inclui distribuição de brindes e 
apresentações musicais.

Na próxima semana, no dia 11, a 
programação da coleta externa do He-
mocentro será realizada na Casa da Ci-
dadania, às margens do Açude Velho, 
das 8h às 16h. No dia 17, a unidade 
móvel estará na sede da 1ª Ciretran, 
das 8h às 16h. Nos dias 21 e 24, as co-
letas serão realizadas nos municípios 
de Queimadas e Fagundes, respecti-
vamente e no dia 25, encerrando o 

calendário do mês de março, a coleta 
externa será realizada na Faculdade 
Maurício de Nassau.  

“O número de doadores vem au-
mentando e temos muito a agradecer 
às pessoas que têm se sensibilizado com 
os nossos apelos, porque doar sangue 
faz uma enorme diferença na vida de 
quem doa e de quem recebe”, disse a 
diretora-geral do Hemocentro Regional 
de Campina, Marisa Agra, que informou 
que, graças ao aumento no número de 
doações, foi possível até contribuir com 
o estoque de Hemonúcleos de outros 
municípios paraibanos, ajudando a sal-
var vidas também naqueles municípios. 

Além da coleta externa, a doação 
de sangue pode ser feita regularmen-
te no próprio Hemocentro, que fica no 
bairro do Catolé, ao lado do Terminal 
Rodoviário, das 7h às 18h30, de segun-
da a sexta-feira, e nos sábados, das 7h 
ao meio-dia. Ao doar sangue, a pessoa 
estará ajudando pelo menos três outras 
pessoas que necessitam.

Quem pode doar
Para doar sangue, basta ter entre 

16 e 69 anos e no caso de ser menor 
de idade, ter autorização dos pais ou 
responsáveis; apresentar documento 
original com foto (RG, CNH, Passaporte 
ou Carteira Profissional); pesar no mí-
nimo 50kg e estar em boas condições 
de saúde. Não precisa estar em jejum 
e é necessário aguardar pelo menos 
duas horas após o almoço.

Calendário do Hemocentro-CG 
de março começa por Cubati

DOAÇÃO DE SANGUE

Além de Campina Grande, a unidade móvel vai ainda para as cidades de Queimadas e Fagundes

A Paróquia Nossa Se-
nhora das Mercês, da cidade 
de Cuité, Curimataú parai-
bano, realiza desde domingo 
até  8 de março uma semana 
dedicada às mulheres do mu-
nicípio. Dentro da programa-
ção estão palestras sobre te-
mas como saúde e direitos da 
mulher. Entre os convidados 
está a Drª Cristiane Santos – 
que irá falar sobre o câncer 
de mama – e a promotora 
de Justiça Daniele Lucena da 
Costa – que irá debater os di-
reitos da mulher.

Para o pároco de Cuité, 
padre Severino Firmino, é im-
portante debater o que ainda 
acontece com as mulheres nos 

dias atuais. “Nós como igreja 
somos convidados a abrir os 
horizontes da sociedade e da 
família e a gente se questio-
na – em pleno terceiro milê-
nio – o que ainda ocorre com 
relação à pessoa da mulher: a 
discriminação, a mulher ga-
nhar menos que o homem, a 
violência e a saúde”, explica.

Segundo Severino Fir-
mino, é importante fazer este 
tipo de campanha. “É impor-
tante fazer uma evangeliza-
ção à luz dos acontecimentos 
dos tempos de hoje. Então, 
nós convidamos médicos 
que vão falar de temas im-
portantes como prevenção 
do câncer de mama e outras 
doenças”, declarou.

A campanha, de acordo 
com o padre, seguirá o tema 

da Campanha da Fraternida-
de 2015. “Através do tema da 
Campanha da Fraternidade 
– “Eu vim para servir” – nos 
colocaremos como igreja a 
serviço da mulher, da socie-
dade e da família como con-
tributo para construirmos 
uma sociedade mais justa e 
mais fraterna, onde haja me-
nos violência, principalmente 
no contexto para a mulher no 
tempo de hoje”, concluiu.

A Semana da Mulher 
começou domingo (1º), com 
uma missa na Igreja Matriz 
da cidade e continua hoje 
com as atividades a partir 
das 19h, no Salão Paroquial. 
O encerramento acontece no 
domingo (8) com uma cami-
nhada e uma missa em Ação 
de Graças pela campanha.

Saúde e direitos são temas de 
evento comemorativo em Cuité

ATÉ 8 DE MARÇO

Como faz todos os anos, 
a Paróquia Santo Antônio de 
Lisboa, localizada na Avenida 
Olinda, s/n, em Tambaú, rea-
liza de 3 a 5 de março, a Se-
mana da Mulher. Com várias 
palestras, a Igreja promete 
reunir muitas católicas na 
13ª edição do evento.

Hoje, segundo infor-
mações da paróquia, será 

realizada uma palestra so-
bre o tema “Curados para 
amar,” ministrada pela mé-
dica Ilca Pires, além da pia-
nista Isa Y Pla como atração 
musical. De acordo com a 
programação, amanhã será 
ministrada  uma palestra 
sobre o tema “Escolhen-
do ser feliz”, pela psicólo-
ga Márcia Gomes Carvalho 
Nóbrega. Haverá também 
apresentação da cantora lí-
rica Ana Gouveia.

No encerramento, na 
quinta-feira, dia 5, a advo-
gada Andrea Nogueira, mi-
nistrará a palestra “A Mulher 
protagonista”, seguida pela 
apresentação musical de Jair 
de Oliveira e Rosário Paiva.

Quem tiver interesse 
em participar da XIII Sema-
na da Mulher, basta entrar 
em contato com a secretaria 
da paróquia, por intermédio 
do telefone 3247-3103, para 
maiores informações.

Paróquia Sto Antônio dá início 
hoje a XIII Semana da Mulher

NA CAPITAL

Uma celebração presi-
dida ontem pelo Padre José 
Ronaldo, na Catedral de N.S. 
da Guia, na cidade de Patos, 
marcou a abertura oficial da 
Semana da Mulher, cuja pro-
gramação vai até o próximo 
sábado, dia 7, com a realiza-
ção de diversas atividades 
alusivas ao Dia Internacional 
da Mulher, comemorado em 
8 de março.

A programação segue 
hoje com a tradicional Cami-
nhada da Mulher, com concen-
tração às 8h, na Praça Getúlio 
Vargas, percorrendo várias 
ruas do centro com destino à 
concha acústica localizada na 
Praça Edvaldo Motta.

Amanhã, está programa-
da uma mesa-redonda que 
tratará sobre o tema “Com-
bate à Violência Contra Mu-
lher”, realizada no auditório 
da Fundação Ernani Sátyro 
(Funes), às 15h.

A programação, que 
envolve várias entidades, a 
exemplo de clubes de servi-
ços, igrejas, repartições pú-
blicas e sindicatos, tem se-
quência na quinta-feira (5), 
na concha acústica da Praça 
Edvaldo Motta, com o show 
“Noite das Divas”, que tem a 
participação de várias canto-
ras da terra.

Na sexta-feira (6), a par-
tir das 19h, na Câmara Mu-
nicipal, haverá apresentação 
do Coral da Funes, seguida 
pela posse do Conselho Mu-

nicipal dos Direitos da Mu-
lher e homenagens às mulhe-
res patoenses.  As atividades 
da Semana da Mulher serão 
encerradas na noite de  sá-
bado (7), com uma seresta 
do cantor Teinha, na praça 
de alimentação do Rodosho-
pping Edvaldo Motta. 

A secretária executiva 
de Políticas para Mulheres 
do município de Patos, Del-
ma Bezerra, disse ter muito 
o que comemorar com os 
avanços e melhorias na saú-
de, no enfrentamento à vio-
lência e na garantia dos di-
reitos das mulheres. “É uma 
data muito especial, por isso 
planejamos uma semana 
toda de ações em homena-
gem às mulheres do nosso 
município”, destacou.

Celebração abre atividades em 
homenagem às mulheres de Patos

DIA INTERNACIONAL

Jefferson Saldanha
Sucursal de Patos

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Flávio Fernandes
Especial para A União

Foto: Divulgação
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Delegado Androvilli Grisi vai 
investigar morte de radialista
Ivanildo Viana foi morto 
na sexta-feira (27) na
BR-230, em Santa Rita Pela cidade

Disputa
A disputa agora vai para o segundo turno, 

em data a ser definida. Concorrerão José Mario 
e Nelson Coelho. José Mario é professor de 
Literatura da UFCG e autor de livros como 
Mínimas Leituras, Múltiplos Interlúdios, Os 
Abismos do Ser e Reconciliação.

l OrçamentO ImpOsItIvO
O vereador Murilo Galdino (PSB) apresentou 

requerimento na Câmara Municipal solicitando o 
desarquivamento do projeto de emenda à Lei Orgânica 
do Município que estabelece o orçamento impositivo no 
plano orçamentário anual de Campina Grande. 

l emenDas
De acordo com o Murilo Galdino, o orçamento 

impositivo não gera gastos públicos e garante que 
uma porcentagem da receita corrente líquida do 
município seja destinada às emendas parlamentares. 
O projeto apresentado em 2013 foi subscrito por 22 
vereadores.

estágio 
A Coordenadoria de Comunicação da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB) está com inscrições abertas 
até o dia 6 de março para os alunos matriculados na 
universidade e interessados em participar da seleção 
para preenchimento de cinco vagas para estágio 
voluntário. Os estagiários selecionados irão atuar 
em atividades relacionadas às áreas de assessoria 
de imprensa, jornalismo impresso, webjornalismo, 
web rádio e TV web. Ao estagiário, será exigida a 
disponibilidade de até 20 horas semanais.

mágoa
O ex-deputado estadual Carlos Dunga está furioso 

com a cúpula estadual do PTB – leia-se o ex-deputado 
Wilson Santiago e seu filho, “Wilsinho”, deputado 
federal. Os dois não teriam convidado o “coronel” Carlos 
Dunga para o encontro regional do partido.

De fora
Como consequência, Carlos Dunga disse à imprensa 

que vai se desfiliar do PTB. No ano passado, o ex-
deputado decidiu não disputar a reeleição, lançando o 
filho, Dunga Júnior (PSDB) como candidato. “Dunguinha”, 
contudo, não conseguiu ser eleito.

a conversar
O vereador Nelson Gomes Filho (PRP) disse nessa 

segunda-feira, 2, durante conversa com a coluna, que 
espera apenas o resultado de uma conversa com a 
presidente estadual do seu partido, Maria da Luz, 
para confirmar sua saída da legenda. Nelson garante 
que continua amigo de Da Luz, mas assegura que não 
pretende mais continuar no PRP por avaliar que o 
partido o teria prejudicado nos planos de ser candidato 
a deputado estadual em 2014.

Demanda
Avaliando a desistência da candidatura à 

Assembleia Legislativa no ano passado, Nelson 
Gomes Filho ainda ponderou que os compromissos da 
presidência da Câmara, cargo pelo qual respondeu até 
o final do ano passado, também teriam atrapalhado. 
“Eu precisava dar muita atenção às demandas e 
isso evidentemente comprometeu o trabalho pela 
candidatura”, ponderou. O parlamentar disse ser cedo 
para falar sobre o pleito de 2016.

Imortalidade
O professor José Mario da Silva, da Unidade 

Acadêmica de Letras da UFCG, está concorrendo à vaga 
que pertenceu ao escritor Ariano Suassuna na Academia 
Paraibana de Letras (APL). A cadeira nº 35 está vaga 
desde a morte do escritor em junho de 2014.

votação
Na votação ocorrida na semana passada (sexta-

feira, dia 27), José Mario recebeu quinze votos, mas 
não obteve a maioria entre os 29 membros votantes. Os 
demais concorrentes, Nelson Coelho e Chico Pereira, 
obtiveram oito e seis votos, respectivamente.

O delegado Aldrovilli Gri-
si, do Núcleo de Homicídios da 
Delegacia Seccional de Santa 
Rita, ficará responsável pelo in-
quérito que trata do assassina-
to do radialista Ivanildo Viana, 
ocorrido na última sexta-feira 
(27), na Rodovia Federal BR-
101, no município de Santa 
Rita, Região Metropolitana de 
João Pessoa. 

Inicialmente, durante os 
primeiros levantamentos do 
crime, o caso estava com a De-
legacia de Homicídios de João 
Pessoa, mas o inquérito foi 
remetido ao Núcleo de Homi-
cídios da cidade de Santa Rita. 
“Quando o caso aconteceu, a 
Delegacia de Homicídios de 
João Pessoa era responsável 
pelo plantão, então os pri-
meiros procedimentos foram 
tomados pelo delegado da ca-
pital, mas agora o caso ficará a 
cargo do Núcleo de Homicídios 
de Santa Rita. Estamos levan-

tando informações, investi-
gando o caso, para que o mais 
rápido possível consigamos 
solucionar este assassinato”, 
disse o delegado Aldrovilli Gri-
si, que ficará responsável pelas 
investigações.

Segundo o delegado sec-
cional de Santa Rita, Everaldo 
Medeiros, as Polícias Civil e 
Militar estão empenhadas em 
elucidar o caso e qualquer in-
formação que a população ti-
ver pode entrar em contato por 
meio do número 197 – Disque 
Denúncia da Secretaria de Se-
gurança e Defesa Social (Seds). 
“É importante que qualquer 
cidadão que puder ajudar as 
forças de segurança da Paraíba 
a elucidar esse crime pode e 
deve repassar as informações 
pelo número 197 - Disque De-
núncia. O sigilo é absoluto e 
garantido. A população pode 
contribuir para a prisão de 
criminosos, não só desse caso, 
mas de outros crimes também 
e o serviço do Disque Denúncia 
é necessário nessa cooperação 
entre sociedade e polícias”, 
afirmou o Medeiros. 

O Corpo de Bom-
beiros combateu dois 
incêndios no último 
sábado (28), em Sousa, 
no Sertão do Estado. 

O primeiro caso 
foi registrado durante 
a tarde, em um veícu-
lo do tipo kombi, que 
pegou fogo logo após 
sair de um posto de 
combustível. Segundo 
o proprietário da kom-
bi, o automóvel estava 
em movimento quan-
do um mototaxista avi-
sou que havia combus-
tível derramando. 

O motorista então 
parou o carro e foi sur-
preendido com as cha-
mas que tiveram início 
no motor e rapida-
mente tomaram conta 
do veículo. 

O Corpo de Bom-
beiros foi acionado e 
logo chegou ao local, 
extinguindo as cha-
mas. No entanto, o 
fogo já havia danifica-
do o veículo.

“Assim que acio-
nada, nossa guarnição 
de combate a incêndio 
se fez presente no lo-
cal, mas as chamas já 
haviam se espalhado 
de forma rápida. Fi-
zemos a contenção e 
ninguém ficou ferido”, 
contou o sargento Se-
maías, que participou 
da ação juntamente 
com o sargento Suélio 

e os soldados Gleidson 
e Rafael.

Ainda durante o 
sábado, outro registro 
de incêndio foi atendi-
do pelo Corpo de Bom-
beiros de Sousa. 

Cidadãos aciona-
ram a corporação in-
formando que havia 
muita fumaça saindo 
de um estabelecimen-
to comercial fechado, 
localizado no bairro 
da Estação, próximo à 
linha férrea.  

Ao chegar ao local, 
os bombeiros constata-
ram que o fogo estava 
concentrado em uma 
panela de pressão, es-
quecida no fogão pelo 
dono do bar.

“O rápido desloca-
mento dos Bombeiros 
até o local impediu que 
o incêndio tomasse 
grandes proporções”, 
destacou Semaías.

 
resgate
A ambulância do 

6º Batalhão de Bom-
beiro Militar de Sousa 
atendeu, na noite de 
sábado, uma vítima de 
arma branca (faca).

O fato aconteceu 
no bairro Sorrilândia 
III, no qual o cidadão 
recebeu os primei-
ros atendimentos dos 
bombeiros e foi enca-
minhado para o Hospi-
tal Regional.

Corpo de Bombeiros age 
rápido e evita problemas

reGIÃO De sOUsa

As chuvas de ontem dei-
xaram os agricultores do Ser-
tão esperançosos na consoli-
dação da quadra invernosa. 
Em Cajazeiras, a chuva foi de 
50.1 mm, a maior já regis-
trada até agora, no ano, con-
forme informações do Es-
critório Regional da Emater. 
Em janeiro, choveu apenas 
20 mm, e em fevereiro, 72.5 
mm, perfazendo um total de 
143.6 mm.

Nos demais municípios 
da região também choveu, 
com relâmpagos e trovões, 
mas sem o registro de trans-
tornos para a população. Em 
São José de Piranhas, por 
exemplo, foram mais de 90 
mm, em algumas áreas ru-
rais os pequenos açudes que 

estavam praticamente secos  
receberam um bom volume 
d’água.

As precipitações regis-
tradas em toda a região ser-
teneja, no entanto, estão bem 
abaixo da média esperada, 
confirmando as previsões 
dos institutos de meteoro-
logia de mais um inverno 
irregular na região, o que 
tem causado muita inquie-
tação na população, prin-
cipalmente em virtude do 
baixo nível dos reservatórios 
que abastecem as cidades. 
O Açude Engenheiro Avidos, 
que abastece Cajazeiras, por 
exemplo, ainda não registrou 
nenhuma recarga e está com 
menos de 10% de sua capaci-
dade de armazenamento.

Açude engenheiro Ávidos
só tem 10% da capacidade

ÁGUa em CaJaZeIras

As águas de março estão 
chegando ao Alto Sertão da 
Paraíba. Na noite de domingo 
e madrugada de ontem cho-
veu em Sousa e em mais oito 
cidades da região. As chuvas 
minimizaram as temperaturas 
que beiravam os 40 graus cen-
tígrados e animaram os agri-
cultores que já se arriscam no 
preparo da terra para o plantio 
de culturas tradicionais como 
arroz e feijão. 

Segundo balanço pluvio-
métrico divulgado pelo Escri-
tório Regional da Emater, as 
maiores chuvas foram regis-
tradas no município de Sousa. 
Na zona urbana, o índice foi de 
56.6 mm. Nas outras cidades, 
os índices foram mais modes-
tos, mas as ocorrências foram 
verificadas em todas as locali-
dades.  No perímetro irrigado 
de São Gonçalo (distrito de 
Sousa), onde fica localizado o 
açude que abastece as cidades 
de Sousa, Marizópolis, Nazare-
zinho e núcleos habitacionais I, 
II e III, a chuva registrada pelos 
equipamentos do Dnocs foi de 
84.8 mm, similar ao índice re-
gistrado no começo de feverei-

ro. O acúmulo de água no ma-
nancial gerou uma expansão 
do espelho de água do açude 
de 12 centímetros. Por ter cho-
vido em muitas comunidades 
adjacentes, São Gonçalo de-
verá acumular mais água nas 
próximas horas. Pluviômetros 
particulares instalados em vá-
rias comunidades registraram 
chuvas fortes em toda a região. 

As chuvas acumuladas no 
município de Sousa em 2015 
somam 228.3 milímetros. O 
período de grande pluviosi-
dade deverá se estender por 
todo o mês de março e em abril 
e maio. A expectativa é que o 
inverno seja suficiente para 
a recarga hídrica dos açudes, 
visando a garantia de abasteci-
mento de água para os demais 
meses do ano. 

Os últimos anos têm apre-
sentado períodos chuvosos 
dentro da média histórica, mas 
as irregularidades das chuvas 
e o grande espaçamento entre 
elas gerou significativa redução 
nos volumes dos açudes. O acu-
mulado de chuvas em 2013 foi 
de 1.023. 9 mm (contando com 
chuvas superiores a 100 mm 
no mês de dezembro daquele 
ano); em 2014 o acumulado 
nos 12 do ano foi de 792.4mm.

Agricultores mais otimistas 
já pensam até em plantar

InvernO

A Agência Executiva de 
Gestão de Águas (Aesa) di-
vulgou no seu último boletim 
que nas próximas horas po-
dem ocorrer chuvas isoladas 
em todo o território paraiba-
no do Litoral ao Sertão.  Na 
madrugada de ontem foram 
registradas chuvas em 74 ci-
dades da Paraíba.

Vários municípios da 
Região da Borborema tive-
ram precipitações pluviomé-
tricas, além das regiões das 
cidades de Sousa, Patos e Ca-
jazeiras. O maior registro de 
chuva foi constatado na cida-

de sertaneja de Serra Grande. 
O açude de Arroz, localizado 
naquela cidade, registrou um 
aporte de 21 centímetros na 
sua lâmina d’ água. 

Dentre outras cidades 
que são referência nas mi-
crorregiões, também houve 
chuvas em Sousa e Campina 
Grande. Não choveu em Pa-
tos, mas as cidades do entor-
no tiveram precipitações.

Em João Pessoa, a Aesa 
informou que foi registrada 
uma chuva forte e rápida de 
0,6 mm, sem causar proble-
mas na cidade. De acordo 
com a Aesa, a ocorrência foi 
mais percebida pelos mora-
dores da Zona Sul da capital.

Aesa prevê chuvas hoje do 
Litoral ao Sertão da PB

nas prÓXImas HOras

Foto: Secom-PB

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

George Wagner 
Especial para A União

 Bombeiros 
quando apagavam 
o incêndio na 
kombi
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Governo investe mais de R$ 76 mi
CiClo dos 100 dias
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Obras contemplam os 
setores da educação, 
esporte e infraestrutura

FOTO: Vanivaldo Ferreira

FOTO: Divulgação/ALPB

O governador Ricardo 
Coutinho vai cumprir, entre 
os dias 9 de março e 6 de 
abril, uma agenda de inau-
guração de obras fechando 
o ciclo dos 100 dias de ges-
tão deste segundo mandato. 
São obras que contemplam 
os setores da educação, es-
porte e infraestrutura que, 
juntas, representam um 
investimento superior a R$ 
76 milhões.

De acordo com a agen-
da, a primeira obra a ser 
inaugurada é a pavimenta-
ção da estrada entre Cam-
pina Grande e o distrito de 
Catolé da Boa Vista, no dia 
9 de março. Para o dia 12 
está prevista a inauguração 
das obras de reforma do 
Ginásio Ronaldão, em João 
Pessoa, e no dia 15 será a 
vez da entrega das obras 
de reforma e ampliação do 
Estádio Perpétuo Corrêa 
Lima (Perpetão), localizado 
em Cajazeiras, cuja progra-
mação prevê uma partida 
entre os times do Atlético 
de Cajazeiras e Botafogo da 
Paraíba.

A agenda de inaugura-
ções prossegue no dia 20, 
com a entrega do Centro de 
Formação de Educadores, 
construído em Campina 
Grande; enquanto no dia 29 
será a vez da Vila Olímpica 
Parahyba, que foi totalmen-
te reformada e revitalizada; 
no dia 6 de abril, fechando 
o ciclo dos 100 dias, será 
inaugurada a estrada que 
liga os municípios de Core-
mas e Piancó.

Mais inaugurações
Desde o início do seu 

segundo mandato, o gover-
nador Ricardo Coutinho 
tem feito a entrega de obras 
que, segundo o governo, são 
voltadas para a melhoria 

da qualidade de vida dos 
paraibanos. A mais recente 
inauguração foi a da Escola 
Técnica Estadual do Vale do 
Mamanguape – João da Mat-
ta Cavalcanti de Albuquer-
que, cuja solenidade contou 
com a presença do ministro 
da Educação, Cid Gomes.

 A Escola Técnica da 
cidade de Mamanguape foi 
construída com recursos 
federais e do Tesouro do 
Estado, cujos investimen-
tos somam R$ 9,3 milhões. 
A unidade tem capacida-
de para aproximadamente 
1.200 estudantes, sendo 
40 alunos por sala de aula. 
Serão ofertadas 160 vagas 
para a formação de quatro 
turmas nos cursos de Agro-
negócio e Manutenção e 
Suporte de Informática. Os 
cursos estão inseridos no 
eixo tecnológico: Recursos 
Naturais e Informação e Co-
municação.

Também já foram en-
tregues várias estradas pa-
vimentadas, a exemplo da 
rodovia PB-276, ligando os 
municípios de São José do 
Bonfim à Mãe D´Água, numa 
extensão de 20,5 km, cor-
tando a Serra de Teixeira. Na 
estrada, que tirou o municí-
pio do isolamento, foram 
investidos R$ 14,3 milhões, 
beneficiando diretamente 
cerca de 7,5 mil pessoas.

Com a pavimentação 
asfáltica da rodovia PB-275, 
São José de Espinharas tam-
bém foi retirada do isola-
mento. A estrada pavimenta-
da substitui uma de barro e 
liga a cidade ao município de 
Patos, totalizando 21,7 km 
de extensão e beneficiando 
mais de 20 mil pessoas di-
retamente. Foram investidos 
R$ 13,8 milhões na pavimen-
tação da estrada, utilizada 
por cerca de 260 veículos 
diariamente.

Outras estradas inau-
guradas foram a PB-382, 
que interliga os municípios 
de Serra Grande e São José 

de Caiana; e a PB-370, que 
interliga a PB-386 (Dia-
mante) até a cidade de Cur-
ral Velho. Com as inaugura-
ções, Serra Grande e Curral 
Velho, que estavam isola-
dos, entraram para o mapa 
rodoviário da Paraíba. 

Mais de 40 mil habi-
tantes da região foram be-
neficiados com as novas 
estradas, realidade para 
os municípios do Vale do 
Piancó.  Na estrada de 
São José de Caiana a Serra 
Grande foram construídos 
13 km de asfalto em um 
trecho de serra com inves-
timentos na ordem de R$ 
11,9 milhões, enquanto na 
estrada entre a PB-386 e 
Curral Velho, no trecho de 
15 km, o Governo do Esta-
do investiu R$ 7,1 milhões.

No município de Sou-
sa, o governador Ricardo 
Coutinho entregou 152 ca-
sas populares, benefician-
do mais de 600 pessoas no 
Conjunto Mutirão,  e tam-
bém obras de urbanização, 
como calçamento de rua e 
iluminação. Foram investi-
dos mais de R$ 3,3 milhões 
em parceria com o Gover-
no Federal.

Confira as obras a serem inauguradas:

Estrada Campina Grande/distrito de Catolé de Boa Vista (9 de março)
A PB-138, que liga a Alça Sudoeste, em Campina Grande, ao Distrito de Catolé de Boa Vista, possui 18 km de extensão e custou 
aos cofres públicos cerca de R$ 14,8 milhões. A estrada conta com pavimentação em CBUQ, possibilitando o tráfego pesado de 
veículos, melhorando o escoamento do minério extraído do distrito pela BR-230 e proporciona a expansão de Campina Grande, 
encurtando a distância entre as zonas rural e urbana. Estima-se que pelo menos 350 mil habitantes sejam diretamente benefi-
ciados com a obra.

Ginásio Ronaldão (12 de março)
Entre as intervenções realizadas no Ginásio “O Ronaldão”, em João Pessoa, está a implantação do novo piso da quadra; reestru-
turação da pista de bicicross, na área externa; recuperação do telhado; e melhoria na estrutura em geral. O investimento total 
foi de R$ 3 milhões.

Estádio Perpetão (15 de março)
O Governo do Estado investiu R$ 5 milhões nas obras de reforma e ampliação do Estádio Perpétuo Corrêa Lima (Perpetão), 
localizado em Cajazeiras. Com isso, o espaço recebeu um novo lote de arquibancada, dobrando a capacidade de assentos para 
dez mil lugares, além outras melhorias no espaço. 

Centro de Formação dos Educadores (Campina Grande) (20 de março)
O Governo do Estado  investiu cerca de R$ 6 milhões na construção do Centro de Formação de Professores, em Campina Gran-
de. O novo centro conta com auditório com capacidade para 400 lugares, 10 salas de aula, biblioteca, videoteca, recreio coberto, 
refeitório, cozinha, despensa, diretoria, secretaria, coordenação pedagógica, salas para professores, educação e de banda, além 
de arquivo, almoxarifado, dois laboratórios de informática, laboratório de química/biologia e bateria de sanitários.
O centro será uma referência educacional no Estado, beneficiando professores e demais profissionais de ensino com um espaço 
adequado, que possibilite o desenvolvimento do processo educacional.

Vila olímpica Parahyba (29 de março)
Em João Pessoa, a reforma e revitalização da Vila Olímpica Parahyba  representou um investimento superior a R$ 30 milhões do 
Governo do Estado. O parque aquático, por exemplo, ganhou mais duas piscinas, sendo uma exclusiva para nado sincronizado e 
outra semiolímpica com 25m de comprimento. No espaço, também foram construídas arquibancadas com capacidade para 4 mil 
pessoas, além de cabine de imprensa, salas de massagem e de fisioterapia, além de banheiros e vestiários.
A reforma incluiu também a recuperação do ginásio principal da Vila Olímpica e construção de dois outros novos – um poliesporti-
vo e outro para ginástica. Já o campo principal de futebol ganhou novo gramado, marquise para as arquibancadas, cabines de im-
prensa e banheiros. Ao redor, foi construída uma pista de atletismo dentro dos padrões da Federação Internacional de Atletismo. 

Estrada Coremas/Piancó (6 de abril)
A PB-342, entre os municípios de Coremas e Piancó, tem 27 quilômetros de extensão e as obras de pavimentação foram 
orçadas em R$ 17,5 milhões. A obra beneficia mais de 32 mil pessoas residentes nos dois municípios e os mais de 400 veículos 
que trafegam pela rodovia diariamente, entre automóveis, utilitários, ônibus, caminhões e motos. A pista de rolamento recebeu 
tratamento superficial duplo (TSD) e foram realizadas obras de pavimentação, terraplenagem em cortes e aterros e sistema de 
drenagem para águas pluviais e subterrâneas.

A TV Assembleia es-
treou ontem a reformulação 
do telejornal “Assembleia 
Notícias”. Apresentada pela 
jornalista Cláudia Carvalho, 
a edição matinal do noti-
ciário vai ao ar de segunda 
a sexta-feira, sempre as 9h 
pelos canais 40.2 (digital); 
11 da NET ou 340.2 da GVT, 
com os principais fatos do 
dia antecipando temas que 
serão debatidos no plenário 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB).

A apresentadora Clau-
dia Carvalho expressou sua 
satisfação em passar a in-
tegrar a equipe de comuni-
cação da Assembleia com a 
proposta de cada vez mais 
aproximar o Legislativo da 
comunidade. “O ‘Assembleia 
Notícias’ tem esse perfil de le-
var informação logo no início 
do dia, além de entrevistas 
de interesse público, de im-
portância na vida dos cida-

Programa tem novo formato com 
apresentação de Claudia Carvalho

assEMBlEia NoTÍCias

Pista da Vila 
Olímpica Parahyba 
atende os padrões 
da Federação 
Internacional de 
Atletismo 

dãos paraibanos”, declarou.
As entrevistadas da pri-

meira edição do telejornal 
foram a deputada Estela Be-
zerra (PSB) e a secretária de 
Estado da Mulher e da Di-
versidade Humana, Gilberta 
Soares.

A secretária de Estado 
da Mulher e da Diversida-

de Humana, Gilberta Soares, 
avaliou o “Assembleia Notí-
cias” como mais um espaço 
democrático para se divulgar 
ações e, sobretudo, dialogar 
com a sociedade. “Acho que 
a Assembleia como a Casa do 
povo deve cumprir essa fun-
ção de abertura de espaços na 
comunicação”, declarou.

O Tribunal de Con-
tas do Estado da Paraí-
ba (TCE-PB), em sessão 
extraordinária, homena-
geou nessa segunda-feira 
(2) a Escola Estadual Ses-
quicentenário, por meio 
do seu diretor Hernandes 
Filho, e a Escola Estadual 
Úrsula Lianza, por meio 
da diretora Gláucia da Sil-
va, pelo desempenho no 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) e pela 
qualidade dos serviços 
educacionais prestados à 
sociedade.

“Agradeço à minha 
escola, pois quando um 
grupo e a comunidade 
trabalham com gosto con-
seguem atingir as metas”, 
exclamou o aluno também 
homenageado Alysson 
Nascimento dos Santos, 
que foi destaque na prova 
do Enem por ter alcança-
do 900 pontos na redação.

Na ocasião, o presi-

dente do TCE-PB, con-
selheiro Umberto Porto, 
falou do orgulho dos pa-
raibanos em ver a con-
quista do aluno, afirman-
do que seu êxito está 
registrado nos anais do 
Tribunal.

A homenagem acon-
teceu durante a apresen-
tação do diagnóstico da 
situação do Ensino Médio 
da rede pública estadual, 
resultados da Auditoria 
Operacional em Educa-
ção. 

Entre os principais 
aspectos que foram ana-
lisados na auditoria coor-
denada no Ensino Médio 
estão a gestão da rede de 
ensino; a infraestrutura 
das escolas; a disponibi-
lidade e a formação dos 
professores; a valoriza-
ção da carreira; e finan-
ciamento e a cobertura 
escolar do Ensino Médio 
na rede estadual.

TCE-PB homenageia 
duas escolas estaduais

aUdiToRia oPERaCioNal

Pacto é discutido 
entre 22 prefeitos

Governo participa de 
reunião com MDS

O secretário do Desenvolvimento e 
Articulação Municipal do Estado, Waldson 
de Sousa, esteve ontem em Cajazeiras 
discutindo com prefeitos da região as obras 
do Pacto pelo Desenvolvimento Social. Ele 
reuniu 22 prefeitos sertanejos na sede da 
Associação dos Municípios do Alto Sertão 
paraibano. Na oportunidade, o secretário 
avaliou com os gestores municipais 
o andamento das obras do Pacto em 
Cajazeiras e nas demais cidades, bem como 
definiu algumas ações para 2015.

A secretária de Estado do 
Desenvolvimento Humano e presidente do 
Fórum Nacional de Secretários de Estado 
da Assistência Social (Fonseas), Aparecida 
Ramos, participou na última quinta-feira, 
26, em Brasília, de reunião com a ministra 
do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), Tereza Campello, e gestores 
estaduais. Durante a reunião, a ministra 
pediu que fortalecessem a parceria com o 
Governo Federal na consolidação do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas).

Curtas

A secretária de Estado Gilberta Soares (E) participou da reestreia
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Felipe

Vereador contra 
a educação

Após tomar posse em seu segundo mandato, 
a presidente Dilma Rousseff anunciou que o novo 
slogan do governo para os próximos quatro anos 
seria “Brasil, pátria educadora”. Se as políticas 
públicas de ordem federal são mesmo voltadas 
para a pasta, é outro problema. Há uma preocu-
pação em mostrar diante da opinião pública que 
a gestão se compromete com investimentos em 
educação.

A Paraíba investe em novas escolas, mais 
estrutura, ensino de robótica; da mesma forma 
a gestão municipal da capital João Pessoa en-
trega novas creches e autoriza a construção de 
escolas em tempo integral. Outros órgãos, como 
o Tribunal de Contas do Estado fiscalizam espe-
cificamente os gastos na educação. Contra tudo e 
contra todos, um vereador na Câmara Municipal 
de João Pessoa apresentou um requerimento 
que ignora totalmente a alfabetização de adultos, 
tema bastante delicado. 

É assustadora a forma como o pessoense 
Marco Antônio (PPS) defende que analfabetos 
possam tirar a Carteira Nacional de Habilitação 
junto ao Detran realizando exames orais, e alega 
que muitas dessas pessoas que não sabem ler 
têm capacidade de conduzir veículos. 

“Não vejo empecilho algum para que essas 
pessoas assistam às aulas de direção e façam 
o teste de forma oral para adquirirem a CNH. 
Conheço pessoas que, apesar de não saberem 
ler, têm boa capacidade cognitiva e dominam 
muito bem a legislação de trânsito”. Absurdo 
sem tamanho!

Não vou nem entrar no mérito se é seguro 
ou não dirigir sem acesso à leitura, já que muitas 
placas contêm informações em texto. Ao afirmar 
que é preciso ampliar os direitos dessa parcela da 
população em vez de promover políticas públicas 
para alfabetização de adultos, o vereador insinua 
que essas pessoas devam permanecer assim, sem 
saber ler. 

Em Reaja! (Garamond, 2012 - 56 páginas), 
o parlamentar Cristovam Buarque - este, sim, 
comprometido com a educação - afirma que para 
se ter uma vida realizada a pessoa precisa plan-
tar uma árvore, ter um filho, escrever um livro e 
alfabetizar um adulto. O senador considera que o 
analfabetismo é a pior das prisões. 

Sem perder a ternura
Por volta do fim dos anos 2000, sempre que 

saía de alguma cobertura jornalística no gabinete 
do então prefeito Ricardo Coutinho me intrigava 
um quadro com o famoso retrato de Che Gueva-
ra feito por Alberto Korda, legendado pela frase 
atribuída ao guerrilheiro: “Hay que endurecerse, 
pero sin perder la ternura jamás”.

Não me espantava o quadro, ou o conteúdo, 
mas o fato de estar em um gabinete de gover-
no municipal, reafirmando que a gestão era de 
esquerda, e além disso, mantinha os ideais de 
uma revolução. Após as eleições para governador, 
em 2010, o quadro permaneceu no mesmo lugar, 
de frente para a porta de saída do gabinete. Com 
Agra ficou até o fim de 2012. 

Sai um Luciano, entra outro, Cartaxo, e meses 
depois não se viu mais o quadro. Se fosse pessoal, 
do agora governador, teria ido antes. E o mais 
intrigante para os que circulam pela Prefeitura de 
João Pessoa no Centro Administrativo Municipal, 
em Água Fria, é que a gestão petista também é de 
esquerda. A explicação possível seria que o novo 
chefe do Executivo não gosta de Che.

Nada disso. O que parece ter acontecido na 
verdade foi um pedido. Informações dão conta 
que o quadro só mudou de lugar. Está no gabinete 
do secretário de Planejamento, Zennedy Bezerra. 
A revolução continua. 

Foto:Jose Cruz/Agência Senado

O Congresso Nacional 
se reúne hoje, às 19h, com 
objetivo de concluir a vota-
ção do projeto de resolução 
que altera o procedimento 
de apreciação dos vetos pre-
sidenciais (PRN 1/2015). 
Também está prevista para 
hoje a votação de quatro ve-
tos presidenciais, além do 
projeto da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2015.

O projeto acelera a vo-
tação dos vetos – com a pre-
visão de cédulas eletrônicas 
e limites de discussão e de 
apresentação de destaque. O 
objetivo é evitar que a vota-
ção demore horas pelo uso 
de manobras de obstrução.

No ano passado, am-
parada nos Regimentos da 
Câmara e do Senado, a opo-
sição conseguiu atrasar por 
cerca de dez horas o fim da 
votação de vetos, com o obje-
tivo de impedir a análise do 
projeto que alterou a meta 
de superavit (PLN 36/14). 

Na última terça-feira, 
24, os congressistas não con-
seguiram fechar acordo para 
votar o projeto de resolução, 
o que impediu a apreciação 
dos vetos, que estão trancan-
do as votações no Congresso. 
Mesmo assim, o relator do 
PRN 1/2015, senador Jorge 
Viana (PT-AC), disse que as 
lideranças partidárias che-
garão em breve a um con-
senso sobre as alterações 
nas regras de apreciação de 
vetos.

“Falta muito pouco para 
um entendimento, um acor-
do, onde a oposição sinta 
que ficará garantido o di-
reito a destaques e também 
a discussão dos destaques. 
Faltam pequenos ajustes. Se 

Congresso se reúne para votar 
mudança em vetos presidenciais
Se aprovada, alteração 
acabará de vez com 
sessões ‘intermináveis’

Senador Jorge Viana (PT-AC) acredita que as lideranças partidárias devam chegar a um consenso

aprovarmos essa resolução, 
vamos por fim a sessões in-
termináveis”, disse o sena-
dor.

Para Jorge Viana, a mu-
dança tornará a apreciação 
de vetos mais ágil, sem pre-
juízo do direito dos parla-
mentares apresentarem 
destaques e ao amplo debate 
acerca das matérias vetadas 
pela presidente da Repúbli-
ca.

“Estou confiante que, 
na próxima semana, chega-
remos a um texto que incor-
pore as preocupações dos 
líderes da oposição e que ga-
ranta a intenção das Mesas 
do Senado e da Câmara de 
aperfeiçoar o Regimento Co-
mum para que o Congresso 
aprecie os vetos e faça isso 
com celeridade e com debate 
democrático”, acrescentou.

Vetos
Estão na pauta do Con-

gresso os Vetos 31 a 34 
de 2014. O Veto 31/2014 

foi apresentado ao Proje-
to de Lei da Câmara (PLC) 
150/2009, que dispõe so-
bre a jornada de trabalho 
do psicólogo e altera a Lei 
4.119/1962. O projeto deter-
mina que a duração da jor-
nada de trabalho dos psicó-
logos, bem como a definição 
do percentual de remune-
ração extraordinária devem 
ser fixados por instrumento 
coletivo de trabalho.

Com o Veto 34/2014, a 
presidente Dilma Rousseff 
impediu que o Projeto de Lei 
(PLS) 161/2009 reduzisse a 
contribuição previdenciária 
para patrões e empregados 
domésticos. Dos atuais 12%, 
os patrões passariam a pa-
gar para o INSS 6% do valor 
do salário. Os empregados, 
que hoje pagam entre 8% e 
11%, também passariam a 
pagar 6%. Na justificativa do 
veto integral, a presidente 
diz que o projeto contraria 
o interesse público. Com a 
mudança, o governo deixaria 

de recolher cerca de R$ 600 
milhões por ano, o que, ar-
gumenta, “não é condizente 
com o momento econômico 
atual”.

Também esperam a aná-
lise dos congressistas os Ve-
tos 1 a 4 de 2015, mas eles 
ainda não entraram na pau-
ta. Um deles, o Veto 4/2015, 
impediu o reajuste de 6,5% 
da tabela progressiva mensal 
de retenção do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 
e modificou 213 dispositivos 
do Projeto de Lei de Conver-
são (PLV) 18/2014 (resul-
tante da MP 656/2014). A 
referida medida provisória 
foi editada com a finalida-
de de estimular o crédito e 
prorrogar isenções tributá-
rias. Durante a tramitação, 
os parlamentares incluíram 
a atualização dos valores da 
tabela do IRPF em 6,5%. O 
governo foi contra o aumen-
to em percentual maior que 
o defendido pela equipe eco-
nômica, de 4,5%.

Luciano Nascimento
Repórter da Agência Brasil

Poucos dias após a Fa-
zenda anunciar medidas que 
desagradaram ao setor in-
dustrial, o  ministro do De-
senvolvimento, Indústria e 
Comércio, Armando Monteiro, 
adotou um tom conciliador 
e defendeu o ajuste fiscal em 
curso diante de uma plateia de 
empresários na Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan).

Condenando os pessi-
mistas, o ministro afirmou 
que o País não tem uma cri-
se de solvabilidade externa 
no horizonte, ao contrário de 
quando tinha que recorrer ao 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI). Monteiro defendeu 
o ajuste fiscal como condição 
para a retomada das bases do 
crescimento.

“O ajuste fiscal nos impõe 
a necessidade de enfrentar 
uma agenda que no curto pra-
zo é extremamente desconfor-
tável porque combina corte de 
gastos, contingenciamento de 
gastos, redução da estrutura 
de desonerações feitas na eco-
nomia brasileira”, disse.

A bancada do PT decidiu 
aderir ao movimento articu-
lado pelo PSDB, PSOL, PPS e 
anunciou que seus 64 depu-
tados federais não utilizarão a 
cota de passagem aérea para 
cônjuges de parlamentares.

O benefício foi aprovado 
na reunião da Mesa Direto-
ra da última quarta-feira, 25. 
No ato da Mesa, o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
alegou que a Constituição 
“dispensou especial proteção 
à família, privilegiando a uni-
dade familiar”. 

Cunha recua
Ontem, Eduardo Cunha 

recuou da decisão de permi-
tir que mulheres ou maridos 
de parlamentares viajem de 
suas cidades para Brasília com 
passagens aéreas pagas com 
recursos públicos. Cunha dis-
se que proporá hoje aos inte-
grantes da Mesa Diretora da 
Câmara um recuo em relação 
à decisão. “Se não foi positiva, 
por que manter?”, indagou o 
presidente da Casa.

Duas audiências públi-
cas iniciam os debates da 
comissão especial da Câmara 
sobre a reforma política. As 
audiências serão feitas du-
rante o período da manhã e 
da tarde de hoje e reunirão 
especialistas e entidades dos 
movimentos sociais e sindi-
cais a respeito da temática 
dos sistemas eleitorais.

A primeira audiência, 
marcada para as 9h30, terá 
como convidado o professor da 
Faculdade de Direito da Ponti-
fícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, Renato Bene-
duzi, que falará sobre sistemas 
eleitorais de outros países.

No início da tarde, foram 
convidados representantes 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e do Movimento Con-
tra a Corrupção Eleitoral,  com 
mais 103 entidades sociais 
que integram a Coalizão pela 
Reforma Política e Eleições 
Limpas. Elas vão abordar, en-
tre outros temas, o projeto de 
iniciativa popular (Projeto de 
Lei 6316/13) sobre a reforma 

política. 
No último dia 25, a CNBB e 

a OAB lançaram um Manifesto 
em Defesa da Democracia, com 
o objetivo de contribuir para o 
debate da reforma política. No 
manifesto, as entidades pedem 
o fim do financiamento empre-
sarial às campanhas eleitorais, 
considetado por elas “causa 
dos principais e reincidentes 
escândalos que têm abalado a 
Nação”. 

De acordo com o plano de 
trabalho aprovado pela comis-
são, os temas considerados 
fundamentais – financiamen-
to de campanhas e sistema 
eleitoral – serão debatidos 
com entidades sociais, repre-
sentantes de instituições pú-
blicas e especialistas.

A Comissão também 
deve ouvir o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Gilmar Mendes, defen-
sor do financiamento priva-
do. Também serão ouvidos 
o presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral, Dias Toffoli, 
o procurador-geral Eleitoral, 
Rodrigo Janot, representan-
tes da Confederação Nacional 
dos Municípios, da Frente Na-
cional de Prefeitos e da União 
dos Vereadores do Brasil.

Câmara inicia debates 
sobre reforma política

AUDIÊNCIA PÚBLICAMinistro defende 
ajuste fiscal 
imposto pelo
governo federal

Bancada do PT 
abre mão da cota 
de passagens 
para cônjuges 

Mariana Durão
Da Agência Estado

Daiene Cardoso
Da Agência Estado
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Políticas

Uma série de irregularidades
foi apontada nas UBS após 
fiscalização do Conselho

CFM denuncia sucateamento de 
952 Unidades Básicas de Saúde

Levantamento do Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM) divulgado ontem 
aponta o sucateamento de 
952 Unidades Básicas de 
Saúde fiscalizadas pelo ór-
gão. Os dados mostram que 
331 estabelecimentos ti-
nham mais de 50 itens em 
desconformidade com o es-
tabelecido pelas normas sa-
nitárias, enquanto 100 apre-
sentavam mais de 80 itens 
fora dos padrões. Em 38 uni-
dades visitadas, não havia 
sequer consultório médico.

De acordo com o CFM, 
as fiscalizações foram rea-
lizadas em ambulatórios, 
unidades básicas de saúde, 
centros de saúde e postos 
dos programas de Saúde e de 
Estratégia da Família do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
Foram avaliados itens como 
a estrutura física das unida-
des, itens básicos necessá-
rios para o funcionamento 
de um consultório e condi-
ções higiênicas.

“Essa amostra revela 
uma tendência. Sabemos, 
por meio de reclamações e 
protestos dos médicos, das 
dificuldades. Estamos ape-
nas colocando em números”, 
avaliou o presidente do CFM, 
Carlos Vital. “Reflete o desca-
so, o descuido e a ausência 
de uma política de recursos 
humanos para o Sistema 
Único de Saúde”, completou.

O levantamento mostra 
que 37% das unidades fisca-
lizadas não tinham sanitário 
adaptado para pessoas com 
deficiência; 25% não tinham 
sala de esterilização; 22% 
não possuíam sala de espe-
ra com bancos ou cadeiras 
apropriados para os pacien-
tes; e 18% não contam com 
sala ou armário para depósi-
to de material de limpeza.

Dos consultórios visi-
tados, 521 não tinham ne-
gatoscópio (utilizado para 
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visualizar resultados de raio 
X); 430 estavam sem oftal-
moscópio (utilizado para 
diagnóstico de doenças 
oculares); em 272, faltavam 
tensiômetros (utilizado para 
aferir a pressão); 235 esta-
vam sem estetoscópio (uti-
lizado para amplificar sons 
corporais como batidas do 
coração); e, em 106 deles, 
não havia termômetros.

Em relação aos itens 
básicos de higiene, o levan-
tamento indica que 23% 
dos consultórios fiscalizados 
não tinham toalhas de papel; 
21% estavam sem sabonete 
líquido; e, em 6%, não havia 
pia para higienização do mé-
dico após a consulta.

Os números também 
apontam que 29% dos es-
tabelecimentos não tinham 
seringas, agulhas e equipa-
mentos para aplicações en-
dovenosas. Em 74% dessas 
unidades, faltavam ainda 
desfibriladores; em 49%, fal-
tavam medicamentos para 
atendimento de parada car-
diorrespiratória; e, em 59% 
deles, não havia ressuscita-
dores manuais do tipo balão 
autoinflável.

Por fim, o levantamento 
revela que mesmo as salas de 
procedimentos não têm con-
dições de atendimento ade-
quado, já que, em 11% das 
unidades fiscalizadas, falta-
va material para curativos e 
retirada de pontos e 5% não 
obedeciam as normas de es-
terilização sanitárias.

O CFM alertou ainda que 
8% das unidades visitadas 
estavam sem vacinas e, em 
5%, o acondicionamento era 
feito de forma inadequada – 
em refrigeradores sem ter-
mômetros externos. Seis por 
cento dos estabelecimentos 
estavam com medicamentos 
em falta e, em 4%, estavam 
sendo distribuídos remé-
dios com a validade venci-
da. Além disso, em 13% dos 
postos não havia controle 
para a movimentação de me-
dicamentos controlados.

O levantamento será en-
caminhado aos secretários 
estaduais de Saúde e ao Mi-
nistério Público Federal.

Mercado prevê 
que este ano a 
Selic deverá 
ficar em 13%

Por meio de nota, o 
Ministério da Saúde in-
formou que desenvolve 
há quatro anos um pro-
grama para construção 
e melhoria de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). 
O objetivo do projeto 
Requalifica UBS, segun-
do a pasta, é firmar par-
cerias com os municípios 
para que os gestores lo-
cais possam estruturar 
os postos de saúde e 
oferecer melhor atendi-
mento à população.

“Desde 2011, quan-
do o programa foi cria-
do, o Governo Federal 
já liberou mais de R$ 5 
bilhões para que os mu-
nicípios pudessem cons-
truir ou aperfeiçoar 26 
mil UBS em todos os Es-
tados brasileiros. Dessas, 
há 24.935 obras em exe-
cução, das quais 22.782 
estão em andamento 

ou já foram concluídas. 
Outras 14 mil unidades 
entrarão em obras nos 
próximos anos”, infor-
mou o ministério.

Atualmente, estão 
em funcionamento no 
Brasil 40,6 mil UBS. Ain-
da de acordo com a pas-
ta, o investimento atual 
na atenção básica do-
brou nos últimos quatro 
anos, alcançando R$ 20 
bilhões em 2014.

 “Cabe reforçar que 
a gestão do SUS é tripar-
tite, com autonomia dos 
entes federados, e que 
a implementação das 
ações e serviços de aten-
ção básica é de respon-
sabilidade direta dos 
municípios. O Ministé-
rio da Saúde cofinancia 
e apoia tecnicamente a 
execução e desenvolvi-
mento da política nacio-
nal desse setor.”

Programa de melhorias

Pesquisadores brasileiros 
em energia solar defendem 
a criação, pelo governo, de li-
nhas de crédito especial para 
a aquisição de equipamentos 
e a instalação de energia solar 
fotovoltaica (que transforma 
energia solar em energia elé-
trica) em residências. O tema 
foi discutido durante a 1ª Es-
cola Internacional de Energia 
Solar, que ocorreu na última 
semana na Universidade de 
Brasília (UnB).

Para o professor da UnB, 
Rafael Shayani, um dos organi-
zadores do evento, esse mode-
lo de microgeração distribuí-
da, com a instalação de painéis 
nas casas, é bem promissor, 

pois não ocupa grandes áreas 
como as usinas solares, e o ex-
cedente de energia é enviado 
à rede pública, em um siste-
ma de compensação. “Poucas 
pessoas sabem disso, é como 
se o relógio rodasse para trás. 
Com essa expectativa de que a 
energia elétrica vai subir 40%, 
a solar não vai ficar mais tão 
cara, se houver subsídio do go-
verno”, disse.

Shayani explica que isso 
não vai ocorrer da mesma 
forma em todo o país. Segun-
do ele, em Minas Gerais, por 
exemplo, há mais procura 
porque é um Estado com inci-
dência solar favorável e onde 
o preço da concessionária de 
energia é mais alto, então o 
retorno do investimento será 
mais rápido.

Segundo o professor da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina Ricardo Rüther, in-
vestir em geração de energia 
não é papel do consumidor 
final, mas é ele quem acaba 
pagando a conta, então precisa 
de condições de financiamen-
to. “É um assunto que não está 
bem equacionado no Brasil. 
O financiamento é o gargalo. 
Comparando com a indústria 
automobilística, se o consu-
midor é bom pagador, hoje 
ele sai da concessionária com 
carro financiado até com juro 
zero. Como consumidor de 
energia elétrica, todo mundo 
é bom pagador, então por que 
não posso entrar em uma loja 
e sair com um contrato, para 
inclusive gerar recursos para 
pagar um telhado solar?”

Pesquisadores querem crédito 
para financiar a energia solar

LINHA ESPECIAL

O presidente do CFM, Carlos Vital Lima, apresenta o balanço das fiscalizações em postos de saúde e ambulatórios da rede pública

Rüther explica que o in-
vestimento em um sistema de 
energia solar fotovoltaica é 
maior que no de aquecimento 
solar, usado geralmente em 
chuveiros, e pode variar de R$ 
12 mil a R$ 15 mil, de acordo 
com a média de consumo das 
famílias. O retorno financeiro 
desse sistema vai variar de 
cinco a dez anos, com o uso 
de um equipamento que vai 
durar 25 anos em média.

De acordo com o pro-
fessor da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp) 
Fernando Martins, o Brasil 
já tem regulamentação para 
o uso dessa energia, então 
as pessoas só dependem de 
mais incentivo e informação. 
“O benefício é a longo prazo, 
com o tempo as famílias vão 
economizar e ajudar o país 
a enfrentar uma crise hídri-
ca, consumindo a energia da 
própria residência, enquanto 
os reservatórios possam ser 
enchidos”, disse.

Dados da Agência Na-

cional de Energia Elétrica 
(Aneel) indicam que existem 
hoje no Brasil 317 empreen-
dimentos em operação ge-
rando energia solar fotovol-
taica, com potência de 15,1 
mil kilowatts (kW), 0,01% da 
energia utilizada no país. As 
usinas hidrelétricas produ-
zem 62,55% da energia con-
sumida.

Essa foi a primeira de 
três escolas internacionais, 
um projeto que envolve vá-
rias instituições para a dis-
seminação do conhecimento 
das tecnologias de energias 
renováveis. “Tivemos um 
público de 300 pessoas, a 
maioria estudantes. A ideia 
da escola é fomentar a capaci-
tação de recursos humanos. A 
escola está desmistificando o 
uso da energia solar. O Brasil 
tem uma visão conservadora, 
talvez pouco inovadora, que 
ninguém vai saber usar, mas 
existem dezenas de países 
que já a utilizam há 25 anos”, 
disse Rafael Shayani.

Para Rüther, apesar dos 
incentivos do governo e dos 
projetos estratégicos da Ane-
el, essa é uma área muito ca-
rente de mão de obra. “Pre-
cisamos dessa massa crítica. 
Essas novas gerações incluem 
os tomadores de decisões do 
futuro, que vão, então, fazer 
isso de forma mais acertada.”

Fernando Martins expli-
ca que os impactos ambien-
tais da geração fotovoltaica 
são bem menores do que de 
qualquer fonte de energia, e 
a integração urbana em telha-
dos é uma ótima saída e não 
necessita de infraestrutura 
de transmissão. “Mesmo uma 
grande usina fotovoltaica não 
traz mais danos que uma hi-
drelétrica, conseguimos a 
mesma energia com área 
muito menor e podemos tam-
bém usá-la para outros fins, 
por exemplo, se a área tiver 
também um potencial eólico. 
Uma forma não prejudica a 
outra, existem tecnologias de 
aproveitamento”.

Há regulamentação para uso no país

Em semana de reunião 
do Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco 
Central (BC), os investido-
res e analistas do mercado 
financeiro aumentaram a 
expectativa de fechamento 
da Selic, taxa básica de juros 
da economia, para 2015. O 
mercado espera que a Selic 
chegue a 13% ao ano, o que 
implica aumento até o fim 
do ano de 0,75 ponto per-
centual em relação ao pa-
tamar atual, de 12,25%. A 
projeção anterior era que a 
taxa encerraria os doze me-
ses em 12,75% ao ano.

A estimativa para a Selic 
está no boletim Focus, pes-
quisa feita com instituições 
bancárias e divulgada sema-
nalmente pelo BC. O Copom 
se reúne hoje e amanhã com 
o objetivo de definir a taxa 
básica para os próximos 45 
dias. Os analistas do merca-
do também voltaram a ele-
var ontem a projeção para a 
inflação medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), de 7,33% para 
7,47%. O valor continua aci-
ma do teto da meta da equipe 
econômica para a inflação, 
que é 6,5%.

A previsão para os pre-
ços administrados, que são 
os regulados pelo governo, 
passou de 10,4% para 11%. 
Com relação ao Produto In-
terno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos 
por um país), a projeção é 
que a economia tenha retra-
ção de 0,58% contra 0,5% 
anteriormente. No caso da 
produção industrial, é espe-
rado recuo de 0,72%, contra 
0,35% na semana passada.

A projeção de câmbio 
passou de R$ 2,90 para R$ 
2,91. A estimativa da dívi-
da líquida do setor saiu de 
37,9% para 38,2% do PIB.



O governo norte-coreano
iniciou exercícios militares, 
causando preocupação

Coreia do Norte dispara mísseis
no mar e promete atacar os EUA

A Coreia do Norte dis-
parou ontem dois mísseis 
em direção ao mar e prome-
teu “ataques impiedosos” 
contra os Estados Unidos e 
a Coreia do Sul, no início de 
oito semanas de exercícios 
militares conjuntos dos dois 
aliados.

Os disparos foram acom-
panhados por um aviso do 
Exército Popular da Coreia do 
Norte (KPA). “A situação da 
península coreana está, mais 
uma vez, a dois dedos do iní-
cio de uma guerra”, afirmou a 
agência oficial norte-coreana 
KCNA, que cita um porta-voz 
do KPA.

“Os únicos meios de res-
posta à agressão dos impe-
rialistas americanos e alia-
dos não são nem o diálogo, 
nem a paz. Só podemos res-
ponder com ataques impie-
dosos”, acrescentou.

O Exército sul-coreano 
informou que os dois mís-
seis, com alcance de cerca 
de 500 quilômetros, foram 
disparados da cidade por-
tuária ocidental Nampo e 
caíram no mar, ao largo da 
costa oriental.

Em declaração, Washin-
gton e Seul disseram que os 
disparos de mísseis são “uma 
provocação”.

Para Pyongyang (a capi-
tal), os exercícios militares 
dos Estados Unidos e da Co-
reia do Sul são ensaios para 
uma invasão do seu territó-
rio. Os dois aliados afirmam 
tratar-se de manobras pura-
mente defensivas.

A Coreia do Norte amea-
ça repetidamente atacar, com 
meios nucleares, os Estados 
Unidos. Embora o programa 
nuclear norte-coreano não 
seja conhecido, peritos nor-
te-americanos estimam que 
Pyongyang tenha entre 10 e 
16 armas nucleares. A Coreia 
do Norte fez, até agora, três 
ensaios nucleares, em 2006, 
2009 e 2013.
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Exercícios vão 
durar 8 semanas

Os exercícios militares 
conjuntos, chamados Foal Ea-
gle, vão durar oito semanas 
em manobras de treino aéreas, 
terrestres e marítimas, para as 
quais foram mobilizados cerca 
de 200 mil soldados sul-core-
anos e 3,7 mil norte-america-
nos. Começa também hoje um 
exercício conjunto de simula-
ções – Key Resolve – durante 
uma semana.

Em janeiro, Pyongyang 
propôs a suspensão de en-
saios nucleares se as ma-
nobras militares conjuntas 
deste ano fossem canceladas. 
Washington rejeitou a pro-
posta, a qual considerou uma 
“ameaça implícita” de uma 
quarta explosão atômica.

As relações entre os dois 
vizinhos deterioraram-se des-
de 2010, ano marcado por 
dois incidentes graves: o bom-
bardeio em março de uma 
corveta sul-coreana, atribuído 
a Pyongyang por um inquéri-
to internacional (46 mortos), 
e o bombardeio de uma ilha 
sul-coreana pelo Norte em no-
vembro (quatro mortos).

O presidente do Uruguai, 
Tabaré Vázquez, iniciou on-
tem as atividades no tercei-
ro governo consecutivo da 
Frente Ampla – a coligação de 
partidos de esquerda que ele 
instalou no poder em 2005, 
quando conquistou o primei-
ro mandato presidencial.

No primeiro discurso 
após a posse no último  do-
mingo, Tabaré lembrou que o 
Uruguai comemora este ano 

o 30º aniversário do retor-
no à democracia e prometeu 
criar uma comissão para in-
vestigar os crimes cometidos 
durante a ditadura militar 
(1973-1985). Ele também 
disse que pretende rever as 
políticas do governo ante-
rior para acolher refugiados 
políticos da guerra na Síria e 
prisioneiros de Guantánamo.

A cerimônia de posse 
de Tabaré atraiu a atenção 
da imprensa internacional. 
Era a despedia de José Pepe 
Mujica – o ex-guerrilheiro tu-

pamaro que, depois de ficar 
13 anos preso, conquistou 
fama mundial como “ o pre-
sidente mais pobre do mun-
do”: ele doava quase todo o 
salário a obras sociais; vivia 
numa chácara com a mulher 
e a cadela Manuela, de três 
patas, e dizia o que pensava, 
sem medir palavras.

A presidente Dilma Rou-
sseff despediu-se de Mujica 
no sábado (28), inaugurando 
um parque eólico construído 
pelos dois países e com um 
artigo, publicado no jornal El 

Pais, elogiando o homem que 
soube correr atrás de uma 
“utopia” sem perder a noção 
da realidade. Depois da des-
pedida de Mujica e antes da 
posse de Tabaré, Dilma pas-
sou por um supermercado 
de Montevidéu e tirou fotos 
com os clientes. 

 Mas o que causou furor 
nas redes sociais foi o registro 
dos carros usados pelo ex e 
pelo atual presidente do Uru-
guai. O fusca azul de 1987, que 
José Pepe Mujica usou para ir 
e voltar da posse de Tabaré, 

passou para a história quan-
do um xeque quis comprá-lo e 
ofereceu US$ 1 milhão. Mujica 
se recusou a vendê-lo. Tabaré 
fez o percurso do Congresso 
até a Praça da Independên-
cia em uma caminhonete de 
1951. Foi o primeiro carro que 
teve, que um amigo restaurou 
e deu de presente a ele.

O grande desafio de Taba-
ré vai ser manter as políticas 
sociais que empreendeu no 
primeiro mandato e que pro-
meteu continuar, em uma con-
juntura econômica adversa.

Tabaré Vázquez inicia terceiro governo
no uRuGuAI

Monica Yanakiew
Da Agencia Brasil/EBC

Dilma Rousseff cumprimenta o novo presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, eleito pela Frente Ampla, coligação de esquerda que ele colocou no poder em 2005

FOTO: Roberto Stuckert Filho

O avião movido a 
energia solar Solar Im-
pulse 2 fez ontem com 
sucesso o terceiro voo 
de teste, na prepara-
ção para uma volta ao 
mundo com o objetivo 
de promover o uso des-
sa energia.

Os organizadores 
do evento dizem que a 
volta ao mundo pode 
começar no sábado, mas 
que não podem ainda 
garantir a data, já que 
o início da viagem de-
pende das condições at-
mosféricas, mesmo que 
o avião parta do Golfo, 
uma região tradicional-
mente sem nuvens e 
com boa exposição solar.

O voo de hoje, que 

durou uma hora, foi 
o terceiro feito pelo 
avião, que partiu do 
pequeno aeroporto de 
Al Batten, em Abu Dha-
bi, mas o primeiro para 
o presidente executivo 
da empresa Solar Im-
pulse, o suíço Bertrand 
Piccard.

O projeto é resul-
tado de 13 anos de in-
vestigação dos pilotos 
Piccard e Andre Bors-
chberg, cuja ideia foi 
inicialmente ridiculari-
zada pela indústria da 
aviação.

O avião é alimen-
tado por mais de 17 mil 
células solares embutidas 
nas suas asas, que me-
dem 72 metros, quase 
tão grandes como as do 
Superjumbo Airbus A380.

Avião prepara volta 
ao mundo em breve

CoM EnERGIA SoLAR

Da Agência Lusa

O alto comissário das Na-
ções Unidas para os Direitos 
Humanos criticou ontem  to-
dos os países por apontar a 
outros e não a si mesmos sobre 
ações de desrespeito aos direi-
tos fundamentais das pessoas 
que vivem em seus territórios.

Em discurso na 28ª ses-
são do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, que come-
çou ontem, Zeid Ra’ad Al Hus-
sein dirigiu-se aos 192 países 
que formam a organização e 
a outros, pedindo-lhes que se 
olhem no espelho, que façam 
um exercício de introspeção 
crítica, que se analisem e 
cumpram o que assinaram e 
ratificaram.

“Se tiverem assinado a 
Carta das Nações Unidas, se 
tiverem assinado e ratificado 
tratados, devem cumpri-los e 
implementá-los”, disse. “Não 

há desculpas. Os Estados ale-
gam situações excepcionais. 
Escolhem os direitos. E, sob 
essas circunstâncias, justifi-
cam as prisões arbitrárias e 
de tortura, ao espionar os seus 
cidadãos em nome do contra-
terrorismo, discriminam as 
minorias, porque não querem 
mais imigrantes”, acrescentou 
o alto comissário.

“Tenho de recordá-los da 
universalidade dos tratados. A 
Lei Internacional dos Direitos 
Humanos não pode ser mini-
mizada ou ignorada, deve ser 
cumprida totalmente”.

Al Husseiun mostrou-
se “muito incomodado” pelo 
pouco respeito quando rece-
be os relatórios especiais e os 
especialistas independentes 
eleitos pelo próprio Conselho, 
muitos dos quais têm rece-
bido insultos e ameaças nos 
últimos meses”. “Dirijo-me a 
todos e digo-vos que se con-

centrem no conteúdo e não 
nas pessoas.”

O alto comissário desta-
cou que os países devem acei-
tar e aplicar as recomendações 
da Revisão Periódica Universal, 
que é a avaliação feita pela Co-
missão de Direitos Humanos 
da ONU a todos no que se refe-
re aos direitos humanos.

Ele observou que todas 
as vítimas de abusos contra 
os direitos humanos têm ca-
racterísticas em comum: pri-
vação e discriminação, seja 
baseada na etnia, no gênero, 
na religião, orientação sexual, 
classe ou na casta.

“Essa discriminação não 
é gerada espontaneamente. A 
maioria das violações dos di-
reitos humanos é resultado de 
uma escolha política, que limi-
ta a liberdade e a participação e 
cria obstáculos para a partilha 
de forma justa dos recursos e 
das oportunidades”, explicou.

ONU critica países sobre 
violação de direitos humanos

SESSÃo dE ConSELHo

Da Agência Lusa
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BOTAFOGO

Jogo com Ceará é decisivo
Após empate com o 
Auto, o Belo só pensa 
numa vitória amanhã

Página 23

Nino Paraíba driblou 
o Bahia para fazer 
sucesso no Vitória

Torcedor conta a emoção de ver a vitória do Belo no Maracanã
HÁ 35 ANOS

Foto: ortilo Antônio

Foto: Fábio Fernandes/Divulgação
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Antônio Gutemberg, professor do 
CEFET, foi mais um personagem do jogo 
histórico ocorrido em 6 de março de 
1980, no Maracanã, quando o Botafogo 
paraibano venceu o poderoso Flamengo 
de Zico e Cia, se tornando um dos maio-
res feitos do futebol do Estado em todos 
os tempos.

Toinho, como é conhecido, estava 
de férias no Rio de Janeiro, e ao saber do 
jogo, pediu ao primo carioca que o levas-
se ao Maracanã. Era uma quinta-feira à 
noite, e logo ao chegar no estádio, ele 
teve uma surpresa. "Cheguei um pouco 

atrasado e vi logo que o Botafogo jo-
gava com um uniforme sem o escudo. 
Só depois ouvi boatos que o clube 
havia comprado um padrão no Rio 
de Janeiro, e lá só tinha o escudo 

do homônimo carioca, então os 
dirigentes resolveram tirar e 

jogar sem escudo", disse o 
torcedor.

Segundo Toinho, ele 
foi para o jogo motivado, 
porque o Belo tinha em-
patado com o Náutico, 

mostrando que tinha um bom time, e es-
perava ver o Botafogo perder por pouco 
honrando o futebol paraibano, diante de 
um super time como era o Flamengo da-
quela época.

"Jamais esperaria acontecer o que 
aconteceu. Já no primeiro tempo, via o 
Botafogo jogando de igual para igual 
com o Flamengo. Era muito pressiona-
do, mas saía rápido nos contra-ataques 
e seu meio campo tinha muito talento, 
com Nicássio, Magno e principalmente 
Zé Eduardo. Os próprios cariocas elogia-
vam a equipe paraibana".

No segundo tempo a grande surpre-
sa para o professor. "Quando esperava 
que o Flamengo viesse esmagador, vi o 
Botafogo surpreender abrindo o placar 
e comecei a pensar que estava sonhan-
do. Veio o gol de empate e pensei agora 
Zico vai jogar e virar isto rapidinho. Mas 
a defesa do Botafogo estava perfeita, e 
quando a bola chegava no meio campo, 
ia redondinha para o ataque, sempre in-
comodando a defesa flamenguista. Até 
que Zé Eduardo acertou aquele chute, 
deixando o goleirão Raul a ver navios", 

disse Toinho.
Ao término do jogo, Toinho pôde 

perceber as mais de 25 mil pessoas pre-
sentes ao Maracanã surpresas, todas 
sem acreditar no que estava ocorrendo. 
"Todo mundo elogiando a equipe bota-
foguense. Corri para as cabines, na espe-
rança de encontrar alguém conhecido 
da imprensa. Lá estava o locutor Eudes 
Toscano - que vai contar a sua emoção 
amanhã - e o repórter João de Sousa, 
pela Rádio Tabajara. Fui entrevistado e 
todos nós nos abraçamos comemorando 
a realização de um verdadeiro milagre", 
enfatizou.

No dia seguinte, Toinho fez questão 
de comprar os jornais locais e todos fa-
ziam referência ao fato, como a zebra 
do ano, mas rasgavam elogios ao time 
botafoguense. Voltei a João Pessoa tra-
zendo os jornais da época e na semana 
seguinte, já estava no Almeidão para as-
sistir outra vitória do Belo diante de um 
grande, o Internacional de Porto Alegre, 
também tri-campeão brasileiro", con-
cluiu o professor, que se emociona, ain-
da hoje, ao falar sobre aquele dia. (IM)

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Antônio 
Gutemberg 

estava no Rio, 
de férias, e foi 

ver o Belo bater 
o Fla de Zico

É tudo ou nada. É assim 
que os jogadores, comissão 
técnica e torcedores do Bota-
fogo estão encarando o jogo 
de amanhã, contra o Ceará, 
que pode marcar a recupe-
ração do Belo na Copa do 
Nordeste, ou a eliminação 
antecipada do clube da com-
petição, com duas rodadas 
de antecipação. Ontem, os jo-
gadores se reapresentaram 
depois do empate contra o 
Auto Esporte pelo Campeo-
nato Paraibano.

O último jogo do Belo 
pela Copa Nordeste foi jus-
tamente contra o Ceará, em 
Fortaleza, quando saiu der-
rotado por 1 a 0. Naquela 
partida, o treinador Mar-

celo Vilar não pôde contar 
com o volante Zaquel, nem 
com o zagueiro Carlinhos 
Rech, que voltam à equipe 
amanhã.

Outras duas novidades à 

disposição do técnico Marce-
lo Vilar, em relação ao último 
jogo, é o meia Túlio Sousa e 
o atacante Danilo Galvão, já 
inscritos junto à CBF. Túlio 
até já entrou como titular no 

jogo contra o Auto Esporte, 
pelo Paraibano e teve uma 
boa atuação.

Apesar da pressão da 
torcida, que não anda satis-
feita com o rendimento da 

equipe, Vilar confia no gru-
po dos jogadores para dar 
a volta por cima na Copa do 
Nordeste e no Campeonato 
Paraibano. "Não vamos per-
der o foco. O trabalho está 

seguindo. A equipe ainda al-
terna bons e maus momen-
tos durante um jogo, e con-
tinuamos perdendo muitas 
oportunidades. Se tivésse-
mos convertido em gols algu-
mas chances criadas, não es-
taríamos nesta situação em 
nenhuma das duas competi-
ções. Mas ainda dependemos 
só de nós no Paraibano e na 
Copa Nordeste ainda há es-
peranças, mesmo com uma 
combinação de resultados", 
disse o treinador.

Botafogo e Ceará será 
amanhã às 22 horas, no Es-
tádio Almeidão. O jogo é vá-
lido pelo Grupo D da Copa 
do Nordeste, que tem como 
líder o Fortaleza, com 5 pon-
tos, seguido de Ríver e Ceará 
com a mesma quantidade de 
pontos. O Belo é o lanterna 
do grupo e de todo o campe-
onato, sem ter conquistado 
um só ponto em três jogos 
disputados. 

Num jogo bastante disputado, Auto Esporte e Botafogo foram iguais no placar e propiciaram um bom espetáculo para o torcedor 

O esquema de segu-
rança que contou com 
300 policiais militares 
garantiu a tranquilidade 
durante o clássico entre 
Campinense 2 x 2  Treze, 
realizado no último do-
mingo, no Estádio Ami-
gão, na cidade de Campi-
na Grande.

As ações de seguran-
ça para o jogo começa-
ram 3h antes do início da 
partida, com bloqueios 
policiais e ocupação 
de locais considerados 
como possíveis pontos 
de encontro de torcedo-
res rivais. Os ônibus das 
torcidas organizadas dos 
dois clubes foram escol-
tados no trajeto até o 
Estádio.

A saída dos torcedo-
res, após o clássico termi-
nar, foi toda disciplinada, 
com a torcida do Galo 
saindo antes e depois a 

da Raposa – ambas acom-
panhadas pela presença 
de equipes da Rotam Ca-
valaria e Força Tática.

O comandante do 2o 
Batalhão, major Gilberto 
Felipe, disse que fará uma 
reunião com os oficiais 
do batalhão para avaliar 
o trabalho realizado e já 
traçar diretrizes para o 
novo encontro entre os 
dois clubes, que aconte-
cerá no dia 19 de abril. 
“Conseguimos alcançar 
o êxito na segurança do 
clássico, com apenas a 
condução de um torce-
dor que estava com um 
apito atrapalhando o tra-
balho da arbitragem na 
partida, não registrando 
nenhum tipo de ocorrên-
cia, atuação que vamos 
buscar manter em outras 
partidas que forem reali-
zadas na cidade de Cam-
pina Grande”, destacou.

O Botauto das an-
tigas, como ficou deno-
minado a preliminar de 
Auto Esporte e Botafogo, 
no último domingo no Es-
tádio Almeidão, foi consi-
derado um sucesso pelos 
organizadores do evento. 
O jogo, que reuniu alguns 
dos maiores craques das 
duas equipes, arrecadou 
mais de 4 toneladas de 
alimentos, que serão do-
ados ao Hospital Padre 
Zé, numa promoção da 
Secretaria Estadual da Ju-
ventude, Esporte e Lazer, 
com o apoio da Rádio Ta-
bajara. A partida termi-
nou com a vitória do Bo-
tafogo por 3 a 1.

Para o secretário da 
SEJEL, Tibério Limeira, o 
evento superou as expec-
tativas e até já estão pre-
vistas novas preliminares 
do gênero, para os próxi-
mos dias. "Foi uma festa, 

um momento de muita 
alegria e emoção para os 
jogadores, que se reen-
contraram, para os torce-
dores que puderam ver 
em ação grandes craques 
do passado, e um mo-
mento social importante, 
porque conseguimos aju-
dar a uma entidade que 
luta com dificuldade para 
servir aos menos favoreci-
dos", disse o secretário.

A ideia dos organiza-
dores é agora fazer um 
evento semelhante em 
Campina Grande, ainda 
neste Campeonato. "Nós 
vamos entrar em contato 
com o Treze, Campinense 
e uma entidade filantrópi-
ca para realizar um even-
to semelhante. Será um 
clássico dos maiorais da 
antiga, com grandes no-
mes que se destacaram na 
história deste confronto", 
disse o secretário.

PM garante a segurança Botauto da solidariedade

Tibério Limeira, Nicácio e o desembargador Júlio Aurélio Coutinho

Polícia Militar marcou presença com forte esquema de segurança

Foto: Ascom-FPF



Paratletas paraibanos ganham 
16 medalhas no Norte-Nordeste
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Fase Regional do 
Circuito aconteceu no
fim de semana em Recife

Muito legal a ideia do futebol solidário que trou-
xe ao Almeidão ex-craques de Botafogo e Auto 
Esporte no jogo preliminar, numa iniciativa das mais 
positivas da Secretaria da Juventude, Esporte e 
Lazer e da Rádio Tabajara. Jogadores que fizeram 
história como Benício, Chico Matemático, Nicásio, 
Magno, Miltinho, Betinho, Betão, Magno, Ramiro, 
entre tantos, marcaram presença. Foi legal rever 
esses jogadores. Seria interessante que essa 
promoção teve sequência noutros confrontos que 
envolvesse sempre os quatro maiores clubes da 
Paraíba. Pensa numa preliminar arretada.

Futebol solidário

Nos clássicos, a 
vitória foi do torcedor

Que festa bonita os nossos torcedores fizeram 
no último domingo em João Pessoa e Campina Grande. 
Arquibancadas multicoloridas, entusiasmo, confraterniza-
ção, um ambiente saudável, digno de um jogo de futebol. 
Dirigentes de Auto Esporte, Botafogo, Campinense e 
Treze estão de parabéns pela forma como encararam os 
confrontos pela paz no futebol, bem absorvidos pelos 
torcedores das quatro maiores equipes da Paraíba.

Em Campina Grande não há um registro de nenhum 
problema, o mesmo em João Pessoa. E o sucesso se 
deve, não podemos esquecer, ao grande trabalho da 
Polícia Militar que antes dos jogos se reuniu com chefes 
de torcidas organizadas e traçou um plano de ação, bem 
compreendido pelos torcedores. Estive no Almeidão e 
presenciei cenas maravilhosas, a família presente e todos 
curtindo o grande lazer que é o futebol.

Foi tão legal o domingo que nenhum torcedor saiu 
cantando vitória. Lá em Campina Grande a torcida do 
Treze gritou primeiro gol, a torcida respondeu duas vezes 
seguidas, mas a do Galo não saiu por baixo no finalzinho 
do jogo. E todos comemoraram. O comentário da impren-
sa é que foi o melhor jogo do Campeonato Paraibano 
de 2015, não no aspecto técnico, mas de entrega dos 
jogadores até o minuto final.

No Almeidão, não foi diferente. O Botafogo, com um 
elenco bem superior ao Auto Esporte, não conseguiu se 
impor e se viu ameaçado durante os 90 minutos. Levou 
um gol no primeiro tempo e viu a sua torcida vaiar bas-
tante os jogadores e demonizar o técnico Marcelo Vilar 
que não anda numa maré boa. Veio o segundo tempo e 
o Belo logo empatou o jogo graças ao oportunismo de 
Rafael Oliveira. E só. O Auto Esporte, mesmo com vários 
desfalques, mostrou muita luta e beliscou alguns contra
-ataques perigosos. O mais importante é que o domingo 
foi de festa de todas as torcidas.

Amanhã, o Botafogo tem 
a última chance de ainda 
sonhar com a segunda fase 
da Copa do Nordeste. Joga 
contra o Ceará, em casa, e 
precisa de uma vitória para 
não dar adeus mais cedo.

Copa Nordeste

O técnico Diá, do Campi-
nense, sobreviveu após o 
empate de 2 a 2 contra o 
Treze, domingo passado, 
mas contra o CRB, quinta-
feira, no Amigão, tem mais 
pressão do torcedor.

Diá prestigiado

O Flamengo tem o melhor elenco porque manteve a base 
do ano passado. O Botafogo, renovado, com um time 
sem estrelas, a exceção do goleiro Jeferson. O clássico 
de domingo passado mostrou que não se ganha jogo de 
véspera e o Fogão, do meu amigo Epitácio, levou a melhor 
com a vitória de 1 a 0. Mais uma lição!

Clássico carioca

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Governo do Estado, 
por meio da Fundação de 
Apoio à Pessoa com Defici-
ência (Funad), está come-
morando a conquista de 16 
medalhas dos paratletas pa-
raibanos na Fase Regional do 
Norte-Nordeste do Circuito 
Brasil de Atletismo, Haltero-
filismo e Natação, promovi-
da pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro, ocorrida em Reci-
fe (PE), neste final de sema-
na. Foram quatro medalhas 
de ouro, nove de prata e três 
de bronze. 

Os paratletas da Funad 
foram acompanhados dos 
técnicos Manoel Ubiratan e 
Josemar Rodrigues. O des-
taque da competição foi o 
paratleta de natação, Arthur 
Santos Pereira, deficiente 
físico, que conquistou cin-
co medalhas: duas de ouro 
e três de prata. O paratleta 

André da Silva Pereira, recor-
dista brasileiro no arremes-
so de peso-F20 conquistou 
medalha de ouro. 

Os dez paratletas da 
Fundação voltaram do Re-
cife com medalhas e este 
ano promete ser bastante 

promissor para o Núcleo de 
Educação Física e Desportos, 
com a inauguração do Giná-
sio Paralímpico da Funad.

FOTOS: Reprodução/Internet

Artur Santos Pereira (C) brilhou na natação como já vem fazendo em diversas competições pelo Brasil

Brasil se destaca em torneios na Europa
Os Abertos de Praga (fe-

minino) e Varsóvia (masculi-
no) renderam aos judocas do 
Brasil quatro medalhas no 
último sábado. Rochele Nu-
nes (+78kg), Eric Takabatake 
(60kg) e Alex Pombo (73kg) 
levaram o bronze. Mas o des-
taque do dia foi a prata de 
Samanta Soares, na categoria 
78kg. Além do quarteto, ou-
tros oito brasileiros foram ao 
tatame, mas não consegui-
ram chegar às finais. No úl-
timo domingo, com competi-
ções apenas na Polônia, mais 
seis atletas entram em ação. 
São eles: Leandro Guilheiro 
(81kg), Felipe Costa (81kg), 
Eduardo Bettoni (90kg), Ra-
fael Buzacarini (100kg), Lu-
ciano Corrêa (100kg) e Wal-
ter Santos (+100kg).

O primeiro a subir ao 
pódio foi Eric Takabatake. 
Após perder na semifinal 
para o uzbeque Dyiorbek 
Urozboev, ele se recuperou 
e levou o bronze ao bater o 
turco Ahmet Sahin Kaba com 
um wazari.

“Fico feliz com o bronze. 
Me senti muito bem no dia de 
hoje e isso me ajudou muito. 
Apesar disso, ainda acredito 
que poderia ter ido até mais 
longe” disse Eric.

A segunda medalha 
veio com Alex Pombo. Assim 
como seu companheiro, o ju-
doca caiu na semi para o sul-
coreano Changrim An, mas 
conquistou o bronze, graças 
ao ippon aplicado sobre o 
ucraniano Artem Khomularo 
na luta seguinte.

JUDÔ

Dupla brasileira é ouro no Sul-Americano
O Brasil conquistou 

um ouro e uma prata na 5ª 
etapa do Circuito Sul-Ame-
ricano 2014/2015 de Vôlei 
de Praia, em Lima, no Peru. 
Duda/Carolina Horta (SE/
CE) venceu as venezuelanas 
Norisbeth Agudo e Gabriela 
Brito por 2 sets a 0 (21/16, 
21/18) na decisão feminina, 
enquanto Guto/Allison (RJ/
SC) acabaram superados por 
Villafañe/Henriquez por 2 
sets a 0 (21/14, 21/19) no 
masculino. A próxima etapa 
acontece de 6 a 8 de março, 
em Sucre, na Bolívia.

Com o resultado, o Bra-
sil segue na liderança do 
ranking geral feminino com 
960 pontos, seguido pela Ve-
nezuela, que soma 820 pon-
tos. A liderança do torneio 
masculino também é brasi-
leira, com 880 pontos, contra 
860 das duplas venezuela-
nas. No Circuito Sul-Ameri-
cano o ranking é feito apenas 
para os países, contando a 
pontuação da dupla de me-
lhor colocação em cada eta-
pa. 

VÔLEI DE PRAIA

O domingo começou 
com a disputa das semifinais 
em Punta Negra, balneário 
peruano. O Brasil largou bem 
e conquistou a vitória e vaga 
à final no torneio feminino, 
com a vitória por 2 sets a 0 

de Duda/Carolina Horta (SE/
CE) sobre as uruguaias Ma-
riana Guerrero e Lia Fortu-
nati. Em seguida, na final, as 
brasileiras levaram a melhor 
sobre as também jovens ve-
nezuelanas Norisbeth Agudo 

e Gabriela Brito, novamente 
por 2 sets a 0 (21/16, 21/18).

Após a partida, Duda 
analisou o triunfo e o segun-
do ouro da dupla em duas 
etapas disputadas neste Cir-
cuito Sul-Americano. 

Duda e Carolina Horta conquistaram o circuito no último final de semana na cidade de Lima, Peru

Eric Takabatake (E) 
ganhou a medalha 

de bronze em 
Varsóvia 



Mais de 200 jogos pelo Vitória
NINO PARAÍBA
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Lateral conta que tinha 
acertado com o Bahia e
acabou no Rubro-Negro

Severino de Ramos Cle-
mentino da Silva, ou apenas 
Nino Paraíba, hoje é ídolo no 
Vitória, onde já soma mais de 
200 jogos. Mas o que pouca 
gente sabe é que o lateral-
direito quase atuou pelo ar-
quirrival Bahia.

Foi em 2009 que o jo-
gador se apresentou ao time 
tricolor de Salvador e, por 
uma semana, esteve junto 
ao elenco baiano. Sem avisar 
seu empresário, Nino estava 
muito perto de acertar com o 
Bahia, que estava na Série B. 
Foi quando entrou o Vitória 
na jogada.

“Fiquei uma semana no 
Bahia quando eu cheguei 
aqui, aí meu empresário sou-
be e foi uma confusão dana-
da, me pegaram lá sem o cara 
saber. Isso tudo na sexta, mas 
na segunda eu me apresentei 
no Vitória, endoidaram os ca-
ras do Bahia”, disse o atleta, 
em entrevista à Rádio ESPN.

“Me pegaram em um ho-
tel lá e fiquei com os caras do 
Bahia em Campina Grande 
sem o meu empresário sa-
ber, e disse para falarem com 
meu empresário, aí ele ligou 
para a minha mãe e ela dis-
se que eu estava no Bahia”, 
explicou Nino Paraíba. Se 
não fosse a ação do agente, o 
atleta teria continuado com o 
elenco tricolor.

“Ele me ligou, aí acerta-
mos tudo, disse que me tirou 

de um time da Série B para 
pôr em um time da Série A 
sem falar qual o clube, de-
pois falou que era o Vitória. 
Aí cheguei e falaram como é 
que pode? Uma semana no 
Bahia e agora foi para o Vitó-
ria”, continuou o jogador.

A partir daí, começou no 
Barradão uma história que já 
soma mais de 200 partidas e 
cinco anos, sempre com es-

paço para gozações entre os 
rivais por conta do “chapéu” 
aplicado pelo Vitória.

“É complicado, pois a 
maior torcida aqui é a do 
Bahia. O torcedor até hoje fala 
que quase parei no Bahia, os 
torcedores me param na rua e 
dizem que eu tinha que acer-
tar com o Bahia, mas eu digo 
‘pois é, mas não foi minha 
vontade”, divertiu-se Nino.

O jogador ainda contou 
sobre seu início difícil antes 
de se profissionalizar, quando 
ajudava a família em fazendas 
de Rio Tinto, na Paraíba.

“Antes de ser jogador eu 
trabalhava com gado, tirava 
capim 5 horas da manhã, lim-
pava o gado, ai ia e tomava 
café em casa, voltava e tirava 
capim, cuidava do gado, aí 
almoçava, depois voltava e ia 

tratar do capim, depois bus-
cava o gado no mato, e essa 
era a minha rotina para aju-
dar a minha família”, definiu.

“Quando fiz 16 anos co-
mecei a jogar em um time do 
bairro. Minha mãe não deixa-
va eu jogar, e aí eu apanhava”, 
decretou, relembrando de 
como ingressou aos poucos 
no esporte profissional, para 
hoje ter escrito uma história 

bonita com a camisa rubro
-negra. E ele mesmo conta 
como batalhou para chegar 
aos dias de hoje.

“Cheguei em julho e o 
Apodi era ídolo, falavam que 
eu não ia jogar, mas eu tra-
balhei e nunca desisti. Tive 
uma oportunidade de jogar 
contra o Cruzeiro e mostrei 
meu futebol. Agora já estou 
com 200 jogos”, avisou.

Curtas

Samir desfalca o
Flamengo amanhã

Vasco x Rio Branco
é adiado pela CBF

Náutico pode ter
Marcelinho Paraíba

Douglas e Adriano
são destaques

TORCIDA MISTA FAz SuCeSSO NO gRe-NAl

O Flamengo folgou ontem e se 
reapresenta na tarde de hoje, no Ninho do 
Urubu. Na ocasião, o zagueiro Samir será 
reavaliado pelo Departamento Médico. 
No último domingo, na derrota para o 
Botafogo, o jogador saiu de campo com 
dores no adutor da coxa direita e pode 
ficar fora do amistoso de amanhã, diante 
do Nacional, do Uruguai.

O jogo entre o Rio Branco, do 
Acre, e o Vasco, que estava previsto 
para hoje, na Arena da Floresta, na 
capital acreana, foi adiado devido as 
enchentes que assolam o Estado do 
norte do Brasil. A partida marcaria a 
estreia das equipes na Copa do Brasil 
de 2015. O Vasco agora aguarda uma 
nova data pela CBF.

Destaques do Shakthar Donetsk, 
Douglas Costa e Luiz Adriano brilharam na 
vitória por 3 a 0 sobre o Vorskla Poltava, no 
Estádio Arena Lviv, em Lviv, pela 15a rodada 
do Campeonato Ucraniano. Alex Teixeira 
completou o placar. Convocados para os 
últimos amistosos da Seleção Brasileira, 
ambos se destacaram na partida do último 
sábado. Na próxima quinta-feira, Dunga vai 
fazer nova convocação.

A  histórica rivalidade entre Grêmio e Internacional ganhou capítulo especial no fim de semana. Cerca de dois mil torcedores das duas 
equipes dividiram lugares em uma área do anel superior do Beira Rio. A liberação de gremistas e colorados no mesmo setor propiciou 
imagens que há tempos deixaram de ser comum no futebol: famílias e casais unidos pelas paixões pelos respectivos times. Torcedor do 

Inter, Eriksen da Silva, 28, pela primeira vez pôde assistir ao clássico gaúcho ao lado de sua mulher, que torce pelo Grêmio. No colo a pequena 
Martina, de dois meses, devidamente trajada com o uniforme do Inter, uma vitória pessoal do pai. A torcida mista chegou escoltada pela polícia 
ao estádio. Não por soldados armados, mas pela banda da Brigada Militar que tocava músicas de Carnaval.

O Náutico contratou 12 jogadores 
para esta temporada, mas a diretoria 
continua a busca para qualificar o grupo 
do técnico Moacir Júnior. Com um elenco 
recheado de garotos, o nome do experiente 
Marcelinho Paraíba é analisado pela direção 
de futebol e pelo treinador. De acordo com 
o dirigente Paulo Henrique, em entrevista à 
Rádio Transamérica, o jogador foi oferecido 
ao Timbu nos últimos dias.

Chamusca assume 
time do Fortaleza

A solução foi encontrada em que 
já está mais acostumado a conviver no 
Pici, pelo menos é a ideia da diretoria 
do Fortaleza. Na manhã de ontem, 
foi confirmado o retorno de Marcelo 
Chamusca ao clube. O treinador se 
apresentou à tarde em  substituição a 
Nedo Xavier. Comandante do Tricolor ao 
longo de 2014, o baiano esteve à frente 
no vice-campeonato do Cearense, fato 
que resultou na conquista da vaga na 
Copa do Nordeste e também na Copa 
do Brasil. 

No segundo semestre, durante 
a Série C, o Leão terminou a fase de 
classificação em 1o lugar absoluto do 
Grupo A. Entretanto, depois de dois 
empates diante do Macaé, foi eliminado 
da competição. Mesmo com a mudança 
de diretoria, o técnico acertou a re-
novação contratual. Mas por conta de 
divergências decidiu pedir demissão no 
dia 31 de dezembro.

Nino Paraíba 
nasceu em 
Rio Tinto e 
hoje brilha no 
Vitória-BA

Onda de racismo na Europa preocupa a Fifa
Ainda que lamentáveis, 

os incidentes de discrimi-
nação racial na Europa não 
têm sido novidade, mas o 
número de injúrias na Rús-
sia preocupa a Fifa. Segundo 
ONGs do Velho Continente, o 
futebol do próximo país-sede 
da Copa do Mundo foi man-
chado por mais de 200 casos 
de racismo nas duas últimas 
temporadas.

As estatísticas são da 
rede Fare, que combate o 
racismo no futebol do Velho 
Continente, e da Sova Center, 

uma organização não-gover-
namental, baseada em Mos-
cou, que pesquisa casos de 
nacionalismo e racismo.

O estudo foi feito entre 
maio de 2012 e maio de 2014 
e publicado na última sexta-
feira. "Os números revelam 
a imagem horrível de um 
campeonato nacional que é 
cheio de aspectos racistas e 
xenofóbicos", lamenta à AP 
o diretor-executivo da Fare, 
Piara Powar.

A frequência de inciden-
tes deste tipo no futebol rus-

so preocupa o presidente da 
Fifa, Joseph Blatter. "Ficamos 
assustados com as informa-
ções. Sem dúvida estamos 
preocupados, definitivamen-
te", admite o mandatário, 
que está à frente da entida-
de máxima do futebol desde 
1998.

Blatter chegou a pedir 
ao presidente russo, Vladi-
mir Putin, que combatesse 
o racismo no futebol russo. 
Mas a discriminação é parte 
de uma cultura com traços 
xenófobos recorrentes. O 

brasileiro Hulk, por exemplo, 
foi perseguido por torcedo-
res russos quando contrata-
do em 2012 pelo Zenit, seu 
atual clube. No último mês 
de outubro, o CSKA Moscou 
foi punido por cânticos racis-
tas de sua torcida e mandou 
jogos da Liga dos Campeões 
da Europa de portões fecha-
dos.

A Fifa vai continuar vigi-
lante em relação ao assunto 
para que na Copa do Mundo 
de 2018 não exista nenhum 
incidente racista.

COPA DE 2018

Quando contratado em 2012, Hulk sofreu perseguição dos russos
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Clubes poderão perder 
pontos na competição 
por atrasos de salários

CBF divulga tabela da Série A
BRASILEIRÃO 2015

Infelizmente, estou convencido de que o 
Campeonato Paraibano de 2015 não tem fa-
voritos, e está totalmente nivelado por baixo. 
Se tinha alguma dúvida, os jogos entre Sousa 
x Campinense, Botafogo x Santa Cruz e os 
clássicos Campinense x Treze e Auto Esporte 
X Botafogo foram suficientes para chegar a 
esta conclusão. 

Apesar da diferença na folha salarial e 
na verba de patrocínio entre os chamados 
grandes e os considerados pequenos, dentro 
de campo, o que se tem visto é que os de 
menores expressão, com muito esforço e 
competência de seus treinadores, têm dado 
muito trabalho e mostrado como se faz as 
potências do nosso futebol. O Sousa, que 
vinha mal, bastou algumas poucas e modes-

tas  contratações, para derrotar o Campinen-
se dentro de Campina Grande, e de forma 
merecida. O Santa Cruz, cheio de desfalques, 
jogou de igual para igual com o Botafogo, e 
teve chances até de ganhar o jogo, apesar de 
ter saído derrotado.

Por último, os clássicos provaram justa-
mente o que desconfiávamos, que os times 
se igualam e não há favoritos para levantar o 
título da competição. Os placares de Campi-
na Grande e de João Pessoa foram mais que 
justos e reconhecidos pelos próprios técni-
cos e torcedores.

As torcidas de Botafogo e Campinense, 
clubes que mais investiram este ano, estão 
decepcionadas. Esperaram muito das duas 
equipes e dentro de campo estão vendo seus 

times serem até dominados em certos mo-
mentos dos jogos, por adversários pequenos, 
com problemas financeiros graves e seria-
mente desfalcados. Alguma coisa está errada.

Talvez agora fique mais claro porque 
nossos representantes na Copa Nordeste 
estão ambos, nas lanternas de seus grupos. 
Eu não queria estar na posição dos treinado-
res Francisco Diá e Marcelo Vilar, sobretudo 
deste último. São dois técnicos renomados e 
inteligentes, mas que parecem estar perdi-
dos nesta altura do campeonato e não conse-
guem dar um padrão de jogo a Campinense e 
Botafogo respectivamente, apesar do grande 
tempo de treinamento, desde o início da 
temporada, e da grande sequência de jogos.

Se continuar assim, dificilmente estes 

treinadores continuarão nos cargos. A ro-
dada da Copa Nordeste, neste meio de se-
mana, será decisiva para ambos. Um novo 
tropeço, jogando em casa, gerará uma crise 
de proporções imprevisíveis nos bastido-
res das duas equipes. A pressão que virá 
da arquibancada exigirá dos dirigentes 
uma providência imediata, antes que seja 
tarde demais.

A preços de hoje, Treze, Auto Esporte, 
Campinense, Botafogo e até o Sousa estão 
nivelados por baixo, e não estão muito acima 
dos outros clubes que estão mais abaixo na 
tabela de classificação. Está difícil até apon-
tar quem terminará na frente na fase dos 
jogos de ida, quanto mais quem é o grande 
favorito para ganhar o Campeonato.

Não há mais favoritos

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Atual bicampeão brasi-
leiro, o Cruzeiro enfrentará 
na primeira rodada da Série A 
de 2015 o Corinthians, que o 
venceu duas vezes em 2014. A 
tabela completa foi divulgada 
ontem, no Conselho Técnico 
da CBF. Mas o assunto que 
chamou a atenção na reunião, 
com a presença de deputados 
e representantes dos times, 
foi a possibilidade da perda 
de pontos para clubes que 
atrasam os salários de seus 
jogadores.

A medida de punir os 

atrasos já é aplicada no Cam-
peonato Paulista, até agora 
sem efeito para os clubes. O 
Brasileirão de 2014, em suas 
quatro séries, teve vários ca-
sos de times que atrasaram 
pagamentos. A ideia é que, em 
2015, os jogadores possam 
recorrer à Justiça Desportiva - 
e não apenas à Justiça Comum 
- caso sofram com os atrasos.

O presidente do Grêmio, 
Romildo Bolzan Jr, afirmou 
que houve um acordo para 
estipular punições aos atra-
sos, mas ressaltou que a 
forma da punição ainda não 
está definida.

“Para isso teria que ser 
editada uma normatização, 
se vai ser só a perda do vín-

culo com o jogador, os direi-
tos federativos, isso não ficou 
ajustado. Poderá vir isto, mas 
neste momento não há, por-
que não saiu a normatização. 
Se tiver alguma punição por 
perda de pontos, terá de ser 
incluída no regulamento. Eu 
defendo uma situação até 
mais ampla, que o Congresso 
e o governo agilizem a regula-
mentação de todo o fair play, 
o trabalhista, o tributário, 
que se tenha um marco regu-
latório do futebol brasileiro. 
E que aí sim possa ser pena-
lizado com perda de pontos, 
rebaixamento e outras puni-
ções”, afirmou Romildo Bol-
zan, em entrevista ao SporTV 
após a reunião na CBF.

O jogo entre Cruzei-
ro e Corinthians não será 
no Mineirão. A equipe mi-
neira cumprirá suspensão 
com perda de um mando de 
campo por causa da briga 
entre torcidas no clássico 
com o Atlético-MG em 21 
de setembro do ano passa-
do. O São Paulo, atual vice-
campeão, estreia contra o 
Flamengo no Morumbi. Ter-
ceiro colocado, o Internacio-
nal encara o Atlético-PR na 

Arena da Baixada. O Vasco, 
que está de volta à Série A 
após um ano, abre sua ca-
minhada contra o Goiás em 
São Januário. Campeão da 
Série B, o Joinville encara o 
Fluminense fora de casa. Os 
jogos serão disputados nos 
dias 9 e 10 de maio. A CBF 
informou que divulgará os 
documentos técnicos com 
detalhes da competição den-
tro dos prazos exigidos pelo 
Estatuto do Torcedor.

Cruzeiro estreia contra o Timão
1ª rodada

Cruzeiro x Corinthians
São Paulo x Flamengo
Sport x Figueirense
Fluminense x Joinville
Chapecoense x Coritiba
Atlético-PR x Internacional
Grêmio x Ponte Preta
Avaí x Santos
Vasco x Goiás
Palmeiras x Atlético-MG

Léo Moura deve 
reencontrar Zico em 
uma situação bastante 
familiar. Se o lateral-di-
reito esteve presente na 
despedida do Galinho, 
agora o ídolo vai retri-
buir o carinho ao pres-
tar uma homenagem ao 
fã, a caminho do fute-
bol dos Estados Unidos. 
Em entrevista à “Rádio 
Brasil”, o diretor de 
marketing do Flamen-
go, Bruno Spindel, disse 
que Zico estará amanhã 
no Maracanã para en-
tregar uma placa a Léo 
Moura antes do amisto-
so contra o Nacional, do 
Uruguai.   

“O Zico deve entre-
gar uma placa para o Léo 
20 minutos antes do jogo. 
Será uma homenagem a 
ele durante a despedida. 
O Léo participou da des-

Zico vai homenagear Léo 
Moura amanhã no Maracanã

PARTIDA DE DESPEDIDA

O jogo entre o Rio Bran-
co, do Acre, e o Vasco, que 
estava previsto para ama-
nhã, na Arena da Floresta, 
na capital acreana, foi adia-
do devido as enchentes que 
assolam o Estado do Norte 
do Brasil. A partida marca-
ria a estreia das equipes na 
Copa do Brasil de 2015. Até 
o momento a CBF (Confe-
deração Brasileira de Fu-
tebol) não divulgou a nova 
data para que o confronto 
seja realizado.

O clube carioca cance-
lou a viagem para o Acre, 
que estava prevista para 
acontecer no fim da tarde 
de ontem.

“Todos se mostraram 
totalmente solidários à 
causa e entenderam per-
feitamente o adiamento 
da partida. Vivemos um 
momento muito difícil no 

Acre, e realizar o jogo se-
ria realmente inviável. A 
decisão foi tomada por 
nós, mas todos os envolvi-
dos estão de comum acor-
do”, informou o presiden-
te do Rio Branco, Illimani 
Suares.

Devido as chuvas dos 
últimos dias, o Rio Acre 
subiu 17,79 metros, maior 
marca já registrada. Os ala-
gamentos afetou a vida de 
51 mil acreanos, muitos 
deles desabrigados.

Assim, o Vasco voltará 
a jogar apenas no próximo 
domingo, às 16h, contra 
o Bonsucesso, no Estádio 
Nilton Santos, pela oitava 
rodada do Campeonato Ca-
rioca. Com 17 pontos ga-
nhos, o time cruz-maltino 
é o segundo colocado na 
tabela de classificação do 
estadual.

Jogo entre Rio Branco e 
Vasco da Gama é adiado

COPA DO BRASIL

O atacante do Corin-
thians Emerson Sheik está 
fora do duelo contra o San 
Lorenzo (ARG), amanhã, 
em Buenos Aires, pela se-
gunda rodada da fase de 
grupos da Libertadores. O 
jogador voltou a sentir do-
res no joelho direito e foi 
vetado pelo departamento 
médico alvinegro.

Sheik havia participado 
sem problemas do treino da 
manhã de ontem, em que 
foi escalado como titular na 
atividade comandada pelo 
técnico Tite. No entanto, re-
latou novas dores e foi cor-
tado da viagem para a capi-
tal argentina.

Inflamação no joelho
No início da última se-

mana, o camisa 11 do Ti-
mão ficou no DM ao ser 
constatada uma inflamação 
no joelho direito. Na sexta e 
no sábado ele chegou a par-

Sheik está fora do duelo na Argentina
LIBERTADORES

ticipar da atividade no cam-
po. No sábado, o jogador 
começou a mancar durante 
o treino técnico e, com isso, 
ele deixou o gramado mais 
cedo e foi direto para a aca-

demia, onde realizou traba-
lhos complementares.

Vale lembrar que o técnico 
Tite perde o segundo atacante 
titular para este duelo, uma vez 
que Paolo Guerrero cumpre o 

último jogo da suspensão im-
posta pela Conmebol. Danilo 
substituirá o camisa 9 alvine-
gro. Já para o lugar de Sheik, 
Tite conta com Vagner Love, 
Malcom, Mendoza e Luciano.

FOTO: Reprodução/Internet

pedida do Zico como mas-
cote, e é curioso que ele 
(Zico) volte para homena-
gear o Léo”.

Flamenguista desde 
garoto, quando entrou 
em campo com Zico, Léo 
Moura se despede do 
clube de coração após 10 
anos na Gávea. O late-

ral-direito, aos 36 anos, 
aceitou proposta para 
defender o Fort Lauder-
dale Strikers, da Flóri-
da, e dará adeus ao Ru-
bro-Negro em amistoso 
amanhã, às 22h, no Ma-
racanã, diante do Nacio-
nal-URU. A expectativa é 
de casa cheia. 

Léo Moura deixa o Flamengo e vai jogar nos Estados Unidos

FOTO: Reprodução/Internet

Emerson Sheik voltou a 
sentir dores no joelho 
direito e foi vetado



25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 3 de março de 2015

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 007/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA PH PEGADA DA HORA PARA APRESENTAÇÃO 

ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO 
DIA 27/02/2015.

CONTRATADO: DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA – ME 
CNPJ: 20.948.775/0001-09
Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Período contratação: 03 (Três) meses
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.150-SEC.DE CULTURA – 

02150.13.392.0473.2028 - COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS - 
3390.39.9900- SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Araçagi-PB, 23 de Fevereiro de 2015.
Município: Araçagi

Jose Alexandrino Primo
Prefeito 

CONTRATANTE
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 008/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 006/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA CAVALO DE AÇO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 28/02/2015.
CONTRATADO: EROSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA- ME
CNPJ: 09.643.897/0001-46
Valor: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
Período contratação: 03 (Três) meses
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.150-SEC.DE CULTURA – 

02150.13.392.0473.2028 - COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS - 
3390.39.9900- SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Araçagi-PB, 23 de Fevereiro de 2015.
Município: Araçagi

Jose Alexandrino Primo
Prefeito 

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015 - SRP.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa FIORI VEICOLO 
LTDA CNPJ: 35.715.234/0001-08, venceu nos itens 01 e 03 com o valor total de R$ 260.273,52 
(duzentos e sessenta mil duzentos e setenta e três reais e cinqüenta e dois centavos) e a empresa 
MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.111.613/0001-08 
venceu o item 01 com o valor total de R$ 112.400,00  (cento e doze mil e quatrocentos reais).

Gurinhém, 27 de Fevereiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 002/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que não houve interessados para 
atender o chamamento da licitação na modalidade Pregão Presencial –SRP nº002-2015 do tipo menor 
preço por item, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, AR-CONDICIONADO MODELO 
SPLIT, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO E FUNDO DE SAÚDE, em reunião ocorrida 25  de    
Fevereiro de 2015 as 14:20 hs , portanto a mesma foi declarada DESERTA. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi-PB, 26 de Fevereiro  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 007/2015
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EM-

PREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR .
CONTRATADO: AGAMENON BATISTA DOS SANTOS 
CPF: 970.722.067-87
PRAZO:04/12/ 2015.
VALOR TOTAL  R$ 7.432,50 (Sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: : 20.400 – Sec. de Educação e Cultura12.361.1004.2009 – Aqui-

sição de Gêneros p/alim. Destinado a Merenda Escolar. 
Pilõezinhos-PB, 13 de Fevereiro de 2015.

ROSINALDO LUCENA MENDES
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 008/2015
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EM-

PREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR .
CONTRATADO: JÚLIO ALVES DE MOURA
CPF: n.º 090.793.004-20
PRAZO:04/12/ 2015.
VALOR TOTAL  R$ 18.810,00 ( Dezoito mil oitocentos e dez reais ).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: : 20.400 – Sec. de Educação e Cultura12.361.1004.2009 – Aqui-

sição de Gêneros p/alim. Destinado a Merenda Escolar. 
Pilõezinhos-PB, 13 de Fevereiro de 2015.

ROSINALDO LUCENA MENDES
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 009/2015
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EM-

PREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR .
CONTRATADO: JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA 
CPF: 025.354.784-98
PRAZO:04/12/ 2015.
VALOR TOTAL  R$ 3.168,00 ( Três mil cento e sessenta e oito reais).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: : 20.400 – Sec. de Educação e Cultura12.361.1004.2009 – Aqui-

sição de Gêneros p/alim. Destinado a Merenda Escolar. 
Pilõezinhos-PB, 13 de Fevereiro de 2015.

ROSINALDO LUCENA MENDES
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 010/2015
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EM-

PREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR .
CONTRATADO: JONATAS MACHADO ALVES 
CPF: 096.828.404-30
PRAZO:04/12/ 2015.
VALOR TOTAL  R$ 1.746,00 (Hum mil setecentos e quarenta e seis reais).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: : 20.400 – Sec. de Educação e Cultura12.361.1004.2009 – Aqui-

sição de Gêneros p/alim. Destinado a Merenda Escolar. 
Pilõezinhos-PB, 13 de Fevereiro de 2015.

ROSINALDO LUCENA MENDES
PREFEITO CONSTITUCIONAL

                              
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação ADESÃO Nº 001/2015, feito pela Prefeitura Municipal de 
Pilõezinhos, conforme resposta da Prefeitura Municipal de Araçagi-PB; expedido em 23 de Fevereiro 
de 2015 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a: 

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME – CNPJ: 

09.139.047/0001-93,com o valor total R$ 205.328,97(Duzentos e cinco mil trezentos e vinte e oito 
reais e noventa e sete centavos), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Pilõezinhos - PB,  25  de Fevereiro  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

 ADJUDICAÇÃO
 Nos termos do Ofício apresentado pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos-PB, quando da 

concordância da Adesão N.º 001/2015 a Ata de Registro de Preços: 002/2015, ADJUDICAMOS, 
para a Empresa: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME – CNPJ: 09.139.047/0001-93,com o valor 
total R$ 205.328,97(Duzentos e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos).

Pilõezinhos - PB,  25  de Fevereiro  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 013/2015
Pilõezinhos-PB, 26  de Fevereiro  de 2015.
ADESÃO N.º 001/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CNPJ: 09.193.047/0001-93 
 PRAZO: 31/12/2015
 VALOR TOTAL: R$ 205.328,97(Duzentos e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e noventa 

e sete centavos).
  Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Se-

cretaria de Administração/Finanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria 
de Infra Estrutura-07.00 -Secretaria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 
-Fundo Municipal de Assistencia Social – FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades do 
gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 - Coord. e manut.  das atividades administrativas e financei-
ras,12.361.1004.2080 - Manutenção das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 
40%,15.451.2006.2071- Coord. e manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 
- Manutenção das atividades da secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos 
Programas da atenção básica – Pab fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. 
saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Ma-
nut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 - Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti 
,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. 
das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR SERVI-

ÇOS CONTÁBEIS.
CONTRATADO:
JOSÉ HUGO SIMÕES
CPF: 303.043.694-20
VALOR TOTAL: R$: 72.000,00(Setenta e dois mil reais) , sendo  R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)  

mensais
Período contratação: 12 (Doze) meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25,II c/c Art. 13, III e suas alterações posteriores.
RATIFICO nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação  

nº 003/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 20 de Fevereiro de 2015. 

Pilõezinhos-PB, 23 de Fevereiro de 2015.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR SERVIÇOS 

CONTÁBEIS – ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO.

CONTRATADO: HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES
CPF: 576.934.394-04
VALOR TOTAL: R$: 30.000,00 ( Trinta mil reais ), Sendo  R$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos 

reais)mensal.  
Período contratação: 12 meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25,II c/c Art. 13,III e suas alterações posteriores.
RATIFICO nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação  

nº 004/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 20 de Fevereiro de 2015. 

Pilõezinhos-PB,23 de Fevereiro de 2015.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL N º 008/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, no dia 16 de Março de 2015 as 
08h00min, tendo como objetivo: Fornecimento de Refeições (Almoço tipo Prato feito (PF), Quentinha), 
Destinados aos Funcionários, Servidores e Eventos Promovidos Pela Prefeitura Municipal de Caldas 
Brandão. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas 
Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para 
maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 28 de Janeiro de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL N º 009/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, no dia 16 de Março de 2015 as 
09h00min, tendo como objetivo: Aquisição de Ataúdes, Funerais completos e serviços de Translado 
Funerários, destinados à população carente do município. A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, 
Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: 
(083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 27 de Fevereiro de 2015
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N º 010/2015 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, no dia 16 de Março de 2015 
as 10h00min, tendo como objetivo: Contratação de serviços de poda e pulverização de árvores 
e jardins no município de Caldas Brandão. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 
58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 
no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 27 de Fevereiro de 2015
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2015)
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE BANDA FORRÓ NADELA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 28/02/2015.
CONTRATADOS:
JEILSON FELIX MARINHO – ME
CNPJ: 10.578.265/0001-25
Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Período contratação: 03 (Três) meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação 

nº 003/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 12 de Fevereiro de 2015. 

Araçagi- PB, 13 de Fevereiro de 2015.
José Alexandrino Primo

Prefeito
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 004/2015)
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FORRÓ FARRA DE RICO PARA APRESENTAÇÃO 

ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO 
DIA 27/02/2015.

CONTRATADOS:
BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.892.927/0001-22
Valor: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)
Período contratação: 03 (Três) meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação 

nº 004/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 12 de Fevereiro de 2015. 

Araçagi- PB, 13 de Fevereiro de 2015.
José Alexandrino Primo

Prefeito
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2015)
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE BANDA PH PEGADA DA HORA PARA APRESENTAÇÃO 

ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO 
DIA 27/02/2015.

CONTRATADOS:
DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA – ME 
CNPJ: 20.948.775/0001-09
Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Período contratação: 03 (Três) meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação 

nº 005/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 12 de Fevereiro de 2015. 

Araçagi- PB, 13 de Fevereiro de 2015.
José Alexandrino Primo

Prefeito
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 006/2015)
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE BANDA CAVALO DE AÇO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 28/02/2015.
CONTRATADOS:
EROSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA- ME
CNPJ: 09.643.897/0001-46
Valor: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
Período contratação: 03 (Três) meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III.
RATIFICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação 

nº 006/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de 
Licitação no dia 12 de Fevereiro de 2015. 

Araçagi- PB, 13 de Fevereiro de 2015.
José Alexandrino Primo

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

(Repactuação de preços)
Araçagi-PB, 09 de Fevereiro de 2015.
 Primeiro Aditivo ao Contrato Nº 003/2015
 ADESÃO: 001/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
OBJETIVO DO ADITIVO: Repactuação de preços
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
 PRAZO: 31/12/2015
 VALOR TOTAL: um acréscimo de R$ 17.800,00 (Dezessete mil e oitocentos reais) com isso o  

valor do contrato  passará de R$ 285.183,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil cento e oitenta e três 
reais). para R$ 302.983,00 (Trezentos e dois mil novecentos e oitenta e três reais). 

 Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERVIÇOS  PUBLICOS DE SAÚDE;– 
3390.30.0000 – METERIAL DE CONSUMO.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DE ADITIVO
(Repactuação de preços)
Araçagi-PB, 09 de Fevereiro de 2015.
 Primeiro Aditivo ao Contrato Nº 001/2015
 PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 005/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DA FROTA MUNICIPAL 
OBJETIVO DO ADITIVO: Repactuação de preços
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
 PRAZO: 31/12/2015
 VALOR TOTAL: um acréscimo de R$ 36.600,00 (Trinta e seis mil e seiscentos reais) com isso o   

valor do contrato  passará de R$ R$ 683.243,00 (Seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta 
e três reais)  para R$ 719.843,00 (Setecentos e dezenove mil oitocentos e quarenta e três reais). 

Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 
02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social 
– 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.070 – Sec. 
Educ.cult.desportos e turismo – 02070.12.361.0403.2022 – manut. Das atividades do ensino 
fundamental-MDE – 02070.12.361.0403.2021 – manut. Desenv. Ensino fundamental-FUNDEB 
40% - 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente – 339030.000 material de consumo

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
FMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

(Repactuação de preços)
Araçagi-PB, 24 de Fevereiro de 2015.
Segundo Aditivo ao Contrato Nº 003/2015
 ADESÃO: 001/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
OBJETIVO DO ADITIVO: Repactuação de preços
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
 PRAZO: 31/12/2015
 VALOR TOTAL: um acréscimo de R$ 3.650,00 (Três mil e seiscentos e cinquenta reais), com 

isso o  valor do contrato  passará de R$ 302.983,00 (Trezentos e dois mil novecentos e oitenta e 
três reais).para R$ 306.633,00 (Trezentos e seis mil seiscentos e trinta e três reais). 

Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERVIÇOS  PUBLICOS DE SAÚDE;– 
3390.30.0000 – METERIAL DE CONSUMO.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
Secretária de Saúde

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DE ADITIVO

(Repactuação de preços)
Araçagi-PB, 24 de Fevereiro de 2015.
Segundo  Aditivo ao Contrato Nº 001/2015
 PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 005/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DA FROTA MUNICIPAL 
OBJETIVO DO ADITIVO: Repactuação de preços
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
 PRAZO: 31/12/2015
 VALOR TOTAL: um acréscimo de R$ 9.750,00 (Nove mil setecentos e cinquenta reais), com isso 

o   valor do contrato  passará de R$ 719.843,00 (Setecentos e dezenove mil oitocentos e quarenta 
e três reais).  para R$ 729.593,00 (Setecentos e vinte nove  mil Quinhentos e noventa  e três reais). 

 Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 
02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social 
– 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.070 – Sec. 
Educ.cult.desportos e turismo – 02070.12.361.0403.2022 – manut. Das atividades do ensino 
fundamental-MDE – 02070.12.361.0403.2021 – manut. Desenv. Ensino fundamental-FUNDEB 
40% - 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente – 339030.000 material de consumo

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
 

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 012/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 004/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR SER-

VIÇOS CONTÁBEIS – ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO A INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CONTRATADA: HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES
CPF: 576.934.394-04
PRAZO: 12  meses  
VALOR TOTAL R$: 30.000,00 ( Trinta mil reais ), Sendo  R$ 2.500,00(Dois mil e quinhentos 

reais)mensal.  
Cujos Recursos serão provenientes na dotação/ 2015: 02.00 – Secretaria de Administração 

e Finanças – 02.00 04.122.2006.2068 – Coord. e Manutenção das Atividades Administrativas e 
Financeiras - 3390.35.01 - Serviços de Consultoria.

Pilõezinhos –PB, 24 de Fevereiro de 2015
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito

CONTRATANTE
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 011/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 003/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR SER-

VIÇOS CONTÁBEIS.
 CONTRATADO: JOSÉ HUGO SIMÕES
CPF: 303.043.694-20
PRAZO: 12 (Doze) meses   
VALOR TOTAL: R$: 72.000,00(Setenta e dois mil reais) , sendo  R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)  

mensais.
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 20.200 – Secretaria de Administração e 

Finanças – 20.200.04.122.2006.2068 – Coord. e Manutenção das Atividades   Administrativas e 
Financeiras - 3390.36.99 110-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa .

Pilõezinhos-PB, 24 de Fevereiro de 2015.
Município: Pilõezinhos

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito 

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do julgamento da licitação: CHAMADA PÚBLICA nº 001/2015,, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação através da ATA de Julgamento apresentado pela Comissão e expedido 
em 09 de Fevereiro de 2015 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor dos Agricultores: AGAMENON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 

970.722.067-87 R$ 7.432,50 (Sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos), 
JÚLIO ALVES DE MOURA - CPF: 090.793.004-20, R$18.810,00 ( Dezoito mil oitocentos e dez 
reais ),JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA- CPF: 025.354.784-98 R$ 3.168,00 ( Três mil cento e 
sessenta e oito reais) e JONATAS MACHADO ALVES - CPF: 096.828.404-30  R$ 1.746,00 (Hum 
mil setecentos e quarenta e seis reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

 Pilõezinhos- PB, 13 de Fevereiro de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do julga-

mento do CHAMADA PÚBLICA n.º 001/2015;, ADJUDICAMOS a presente para os Agricultores: 
AGAMENON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 970.722.067-87 R$ 7.432,50 (Sete mil quatrocentos 
e trinta e dois reais e cinqüenta centavos), JÚLIO ALVES DE MOURA - CPF: 090.793.004-20, 
R$18.810,00 ( Dezoito mil oitocentos e dez reais ),JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA- CPF: 
025.354.784-98 R$ 3.168,00 ( Três mil cento e sessenta e oito reais) e JONATAS MACHADO 
ALVES - CPF: 096.828.404-30  R$ 1.746,00 (Hum mil setecentos e quarenta e seis reais).

Pilõezinhos- PB, 13 de Fevereiro de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 005/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 003/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA FORRÓ NADELA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 28/02/2015.
CONTRATADO: JEILSON FELIX MARINHO – ME
CNPJ: 10.578.265/0001-25
Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
Período contratação: 03 (Três) meses.
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.150-SEC.DE CULTURA – 

02150.13.392.0473.2028 - COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS - 
3390.39.9900- SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Araçagi-PB, 20 de Fevereiro de 2015.
Município: Araçagi

Jose Alexandrino Primo
Prefeito 

CONTRATANTE
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araçagi

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 006/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 004/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FORRÓ FARRA DE RICO PARA APRESENTAÇÃO 

ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO NO 
DIA 27/02/2015.

CONTRATADO: BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.892.927/0001-22
Valor: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)
Período contratação: 03 (Três) meses
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.150-SEC.DE CULTURA – 

02150.13.392.0473.2028 - COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS - 
3390.39.9900- SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Araçagi-PB, 20 de Fevereiro de 2015.
Município: Araçagi

Jose Alexandrino Primo
Prefeito 

CONTRATANTE
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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO N.º005/2015

Araçagi-PB, 10 de fevereiro  de 2015.
Pregão Presencial por Registro de Preço nº 008/2014.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATO-

RIAL E RAIO X, DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME 
CNPJ: 09.193.047/0001-93
PRAZO:.31/12/2015
VALOR TOTAL R$ 238.016,20 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Dezesseis Reais e Vinte Centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2014: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0211.2040 

– COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICA-PAB  FIXO; 10.302.0210.2042 – COORDE-
NAÇÃO E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE. 10.302.0210.2056 - COORD.E MANUT. DE 
SERV. DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR – 3393.000 – METERIAL DE CONSUMO.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO N.º004/2015

Araçagi-PB,  04 de  Fevereiro de 2015.
Pregão Presencial por Registro de Preço nº 005/2014.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS, ANTROPOMÉTRICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA 
VANILDO MAROJA.

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME 
CNPJ: 09.193.047/0001-93
PRAZO:.31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 107.575,30 (Cento e Sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta 

centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2015: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE – 
SUS449052.000 – EQUIPAMENTO OU MATERIAL PERMANENTE. 

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
Secretária de Saúde

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS/PB
OBJETO: Locação de Veículo tipo ônibus para transportar alunos matriculados e assistidos 

pelo Ensino Fundamental do Município, no trajeto zona rural à Sede do Município e vice versa. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elemento de despesa: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00103/2015 – 11.02.2015 - JOAQUIM MANOEL DA SILVA - R$ 
59.400,00

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Locação de Veículo tipo 
ônibus para transportar alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental do Município, no 
trajeto zona rural à Sede do Município e vice versa; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOAQUIM MANOEL DA SILVA - R$ 59.400,00; 

Guarabira - PB, 10 de Fevereiro de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00001/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015, 
que objetiva a Contratação de profissional para prestação de serviços advocatícios ao Instituto de 
Assistência e Previdência Municipal no período de Fevereiro a Dezembro de 2015. RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WESLLEY RAMON FERNANDES DOS 
SANTOS – CPF nº 081.572.754-23, R$ 23.100,00 – Vinte e Três Mil e Cem Reais.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2015
JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI

Presidente
  

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviços advocatícios ao Instituto de 
Assistência e Previdência Municipal: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS 01.00 – Instituto de Assistência e Previdência Municipal – 04.122.1003.2077 
– Manter Atividades dos Serviços Administrativos do RPPS – 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: Fevereiro a Dezembro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
INSTITUTO SE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e WESLLEY RAMON FERNANDES 
DOS SANTOS – CPF: 081.572.754-23 - CT Nº 00014/2015 – 03.02.2015 - R$ 23.100,00 – Vinte 
e Três Mil e Cem Reais.

JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI
Presidente

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2015.
OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviços advocatícios ao Instituto de 

Assistência e Previdência Municipal no período de Fevereiro a Dezembro de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestor, em 20.01.2015.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 03/02/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Locações de Veículos 
tipo ônibus para melhor atender as necessidades dos alunos universitários com destino a cidade 
de João Pessoa até dezembro de 2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 12 de Fevereiro de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00013/2015.
OBJETO: Locações de Veículos tipo ônibus para melhor atender as necessidades dos alunos 

universitários com destino a cidade de João Pessoa até dezembro de 2015.
ABERTURA: 05/02/2015 as 08h30min.
JUSTIFICATIVA: Interesse da Administração Pública, conforme Parecer da Assessoria Jurídica.
DATA: 12/02/2015.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.006/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 10:00 horas do dia 25 de março de 2015, Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada       por Preço Unitá-
rio, para  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA, COM 
MONTAGEM DE POSTE EM CONCRETO ARMADO, PARA COLOCAÇÃO DE REDE DE NYLON 
COM CABO DE AÇO, CALÇADA DE CONTORNO NO CAMPO DE FUTEBOL, E CONSTRUÇÃO 
DE UMA ACADEMIA DE GINASTICA NO BAIRRO DE BODOCONGÓ/ MALVINAS, NO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João 
Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.004/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia  16 de março de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.06.004/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme 
especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos 
interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

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

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 16 de março de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob  N° 2.06.005/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como por OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS 
PARA IMPRESSÃO DAS PROVAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do 
Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

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

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia  17 de março de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob   N° 2.06.005/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como por OBJETO 
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DO 
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 
- CR 352778-35/2011-URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE DA SECRETARIA DE PLANEJA-
MENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme 
especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos 
interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

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

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            299,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012524
Responsavel.: KALYANE SIMONE DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ....: 018323940/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            471,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011155
Responsavel.: LAUDENICE RODRIGUES DA SILVA 
288736
CPF/CNPJ....: 018649084/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            475,43
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012535
Responsavel.: LINDEMBERG ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 009488304/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            491,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010229
Responsavel.: LJL CONSTRUCOES E IN. LOCACOES
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011049
Responsavel.: L.L MOTOS DISTRIB. E IMPORTACA
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.961,10
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 007953
Responsavel.: L L MOTOS DISTRIBUICAO E IMPOR
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.296,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009332
Responsavel.: L.L MOTOS DISTRIB. E IMPORTACA
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.909,37
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009993
Responsavel.: L.J.L CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.055,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010932
Responsavel.: L L MOTOS DISTRIBUICAO E IMP. LTDA
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.168,58
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010981
Responsavel.: L.L. MOTOS DISTRIBUICAO E IM-
PORTACA
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.422,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011302
Responsavel.: LUCIANA HOLANDA DE ALCANTARA C
CPF/CNPJ....: 004332791/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,59
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011260
Responsavel.: MARIA LUCIA SERRAO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 713661564-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012577
Responsavel.: MGA - CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 008757801/0002-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012371
Responsavel.: MOHAUS CONSTRUCAO INCORPO-
RACAO E NE
CPF/CNPJ....: 017128627/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            531,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012385
Responsavel.: MYLENA VIEIRA ALVES - ME
CPF/CNPJ....: 021514755/0001-84
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          4.217,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011375
Responsavel.: NOVA XANGAI RESTAURANTE LTDA  26
CPF/CNPJ....: 010516114/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.270,64
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011305
Responsavel.: POLYSERV SERVICO LTDA
CPF/CNPJ....: 010548761/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.416,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 006581
     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,  03/03/2015
  ----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- 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.: ADRIANA PEREIRA BARROS-ME
CPF/CNPJ....: 017377018/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011772
Responsavel.: ANDERSON BRITO LIRA - ME
CPF/CNPJ....: 013373341/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.516,56
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010679
Responsavel.: EDINETE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011427295/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011169
Responsavel.: EDSON FLAVIO DINIZ GOMES FILHO
CPF/CNPJ....: 011552304-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            710,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011177
Responsavel.: ELIETE JENUINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 062017144-80
Titulo......: CHEQUE           R$            303,02
Apresentante: FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA
Protocolo...: 2015 - 009389
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            940,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011337
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-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011347
Responsavel.: GEFFERSON JERONIMO ARAUJO - ME
CPF/CNPJ....: 013656383/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            462,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009460
Responsavel.: IL COMERCIO DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 017526531/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010409
Responsavel.: IL COMERCIO DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 017526531/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            275,65
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010410
Responsavel.: IL COMERCIO DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 017526531/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            201,18
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010411
Responsavel.: IL COMERCIO DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 017526531/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            828,39
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010412
Responsavel.: IL COMERCIO DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 017526531/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            196,13
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010413
Responsavel.: IL COMERCIO DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 017526531/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            613,46
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010414
Responsavel.: INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVI
CPF/CNPJ....: 001645738/0021-12
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            700,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012597
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ....: 015147933/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            811,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012248
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ....: 015147933/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            494,95
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012250
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ....: 015147933/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            942,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012522
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ....: 015147933/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.097,69
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012523
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ....: 015147933/0001-83

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Marileuza Alves de Souza
CPF:457.398.973-00
Título/Valor – DM - R$ 178,48
Protestante: Programa Empreender Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100023
Responsável: Giliardo de Paulo de Oliveira Lins
CPF: 012.029.984-45
Título/Valor – DM - R$ 153,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100022
Responsável: Damião Idelfonso dos Santos
CPF:018.360.854-27
Título/Valor – DM - R$ 147,33
Protestante: MFC Material de Construção Andrade
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100025
Responsável: Maria Correia Dantas
CPF: 931.317.634-34
Título/Valor – DMI - R$ 55,00
Protestante: Cynthia de Araujo Andrade ME
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 99863
Responsável: Leonardo Dantas de Sousa
CNPJ: 10.746.256/0001-04
Título/Valor – DMI - R$ 3.796,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 99706

Responsável: Genecildes Daniel da Silva
CPF: 646.727.944-15
Título/Valor – DMI - R$ 1.430,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 99705 
Responsável: Maria Gorete Ferreira Felix
CPF: 053.013.264-81
Título/Valor – DM - R$ 46,60
Protestante: Andre Cesar Fiorilo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 99666
Responsável: Consbrasil Construtora Brasil 
CNPJ: 03.086.586/0001-47
Título/Valor – CH - R$ 2.500,00
Protestante: Belchior Construtora e Imobiliária
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 99720
Responsável: Genecildes Daniel da Silva
CPF: 646.727.944-15
Título/Valor – DMI - R$ 1.386,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 99704
Responsável: Fabio Henrique Batista Rolim
CNPJ: 11.593.208/0001-88
Título/Valor – DMI - R$ 364,79
Protestante: SK Automotive S/A Distribuidora de Autop.
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 99740
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pa-
gar ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, 
à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 
de serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 02 de março de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015, do tipo menor preço global, objeti-
vando a locação de sinal de internet via radio, cuja abertura será no dia 13.03.2015 às 09:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

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

Ibiara-PB, 02 de março de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nasci-

mento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015, do tipo menor preço global, objetivando os 
serviços de confecção de Próteses Dentária, cuja abertura será no dia 13.03.2015 às 10:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

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

Ibiara-PB, 02 de março de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Cam-
pina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará 
às 08:00 horas do dia 25 de março de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada       por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA DAS JABUTICABEIRAS, 
ACADEMIA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, CIMITÉRIO DO MONTE SANTO NO BAIRRO DO 
MONTE SANTO, E PRAÇA DO MUTIRÃO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, NO MUNICÍPIO DE CAM-
PINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa de Educação de Jovens e Adultos, 
do Projovem, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e das Secretarias de: Saúde, 
Administração e Ação Social e das Creches, do Município de Mogeiro, no dia 17/03/2015 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 16/03/2015.

Mogeiro,  27 de fevereiro de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

Errata
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO DE PREGÃO
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO

ONDE SE LÊ :PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015.
LEIA –SE CORRETAMENTE: PREGAO PRESENCIAL Nº 020/2015
OBJETIVO Aquisição de um veiculo 1.0 “0” km 4 portas destinado as atividades da secretaria 

de saúde  conforme termo de referencia anexo I do edital. A reunião dia 11 de Março de 2015,08:30 
na sala da CPL, informação  no endereço Rua Manoel Marques nº 33, centro.Malta - PB, 02 DE 
MARÇO DE 2015

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM

 
ERRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO
ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015

LEIA –SE CORRETAMENTE  PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2015
OBJETIVO Aquisição parcelada de saneantes e material de limpeza destinado a todas as 

secretarias do município conforme termo de referencia em anexo
A reunião dia 11 de Março de 2015, ás 09:20, na sala da CPL, informação  no endereço Rua 

Manoel Marques nº 33, centro.
Malta - PB, 02 DE MARÇO DE 2015

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA- Pregoeiro Oficial/PMM.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA DE 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pedra Lavrada: 0200 - Gabinete do Prefeito 

04.122.1002.2004 - Manter Atividades do Gabinete do Prefeito 33.90.30.01 - Material de Consumo 
0300 - Secretaria de Administração 04.121.1002.2005 - Manter Atividades da Sec. de Administra-
ção 33.90.30.01 - Material de Consumo 0400 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2006 - Manter 
Atividades da Sec. De Finanças 33.90.30.01 - Material de Consumo 0500 - Sec. De Fon. Irrig. Des.
Rural 20.606.2002.2009 - Manter Atividades da Sec. De Fon. Irrig. Des. Rural 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 0600 - Secretaria de Educação 12.361.2006.2014 - manter Atividades de Educação 
Básica - MDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.371.2006.2018 - Manter Atividades de Educação 
Básica - Salário Educação 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.361.2006.2022 - Manter Ativida-
des da Educação Básica - FUNDEB 40% 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.361.2006.2020 
- Manter Ativ do Programa Dieiro Direto na Escola - PDDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 
12.361.2006.2023 - Manter Ativ de Apoio a Educação - FNDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 
12.365.2006.2025 - Manut de Ativ de apoio a Crece e Educ Infantil 33.90.30.01 - Material de Con-
sumo 12.365.2006.2026 -Manut de Ativ da Educ Infantil - FUNDEB - 40% 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 12.366.2006.2027 - Manter Ativ do Programa Brasil Alfabetizado 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 12.366.206.2028 - Manutençao Ativ de Educ Jovens e Adultos 33.90.30.01 - Mate-
rial de Consumo 0700 - Secretaria de Esporte e Lazer 27.812.2007.2029 - Manter Atividades da 
Sec de Esporte e Lazer 33.90.30.01 - Material de Consumo 0800 - Fundo Municipal de saúde 
10.301.2008.2031 - Manter Atividades da Atenção Básica do Município 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 10.301.2008.2032 - Manter Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE 33.90.30.01 - 
Material de Consumo 10.301.2010.2033 - Manutenção de Outros Programas de saúde 33.90.30.01 
- Material de Consumo 10.302.2011.2038 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de saúde 
33.90.30.01 - Material de Consumo 10.302.2010.2034 - Manter Ativ do CEO 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 10.302.2010.2035 - Manter Ativ de Média e Alta Complexidade 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 10.304.2009.2040 - Manter Ativ. da Prom. da Vigilância em Saúde 10.304.2011.2041 
- Manter Ativ do SESST 33.90.30.01 - Material de Consumo 0900 - Fundo Municipal de Assist. 
Social 08.241.2012.2042 - Manter ativ de Atenão ao Idoso 33.90.30.01 - Material de Consumo 
08.243.2012.2043 - Manter Ativ do serviço de Convivência (PETI e PROJOVEM 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 08.244.2001.2044 - Manter Ativ. do Fundo Municipal de Assist. Social 33.90.30.01 - 
Material de Consumo 08.244.2012.2047 - Manter ativ do IGDB 33.90.30.01 - Material de Consumo 
08.244.2012.2048 - Manter Ativ do CREAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2049 
- Manter Ativ do PAIF/CRAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2050 - Manter ativ do 
IGD SUAS 1000 - Secretaria de Infra Estrutura 15.452.1002.2051 - Manut. De Atividades da Sec. 
De Infra Estrutura 33.90.30.01 - Material de Consumo 1100 - Secretaria de Planejamento e Coord. 
Geral 04.121.1002.2052 - Manter Ativ. Da Sec de Planj. E Coord. Geral 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 1200 - Secretaria de Cultura 13.392.2015.2055 - Manter Ativ. Da Secretaria de Cultura 
33.90.30.01 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00010/2015 - 27.02.15 - NOVA CASA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - R$ 230.347,85
CT Nº 00011/2015 - 27.02.15 - E C MARTINS - ME - R$ 111.931,20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA 

ATENDER AS SECRETARIAS E A MERENDA ESCOLAR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pedra Lavrada: 0300 - Secretaria de Adminis-

tração 04.121.1002.2005 - Manter Atividades da Sec. de Administração 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 0600 - Secretaria de Educação 12.306.2005.2013 - Manter Ativ do Setor de Merenda 
110101 - Recursos Ordinários 33.90.30.01 - Material de Consumo 220104 - Programa Nacional de 
Alimentação escolar 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.361.2006.2014 - Manter Atividades de 
Educação Básica - MDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.365.2006.2025 - Manutenção de Ativ 
de Apoio a Creche e Ed Infantil 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.366.2006.2027 - Manter Ativ 
do Programa Brasil Alfabetizado 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.366.2006.2028 - Manut de 
Ativ Educ Jovens e Adultos 33.90.30.01 - Material de Consumo 0800 - Fundo Municipal de Saúde 
10.302.2010.2035 - Manter Atividades de Média e Alta Complexidade 33903001 - Material de Con-
sumo 10.302.2011.2038 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 0900 - Fundo 
Municipal de Assist. Social 08.241.2012.2042 - Manter Ativ de Atenção do Idoso 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 08.243.2012.2043 - Manter Ativ do PETI e PROJOVEM 33.90.30.01 - Material de Con-
sumo 08.244.2001.2044 - Manter Ativ. do Fundo Municipal de Assist. Social 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 08.244.2001.2045 - Manter Ativ de Assist a Pessoas Carentes 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 08.244.2001.2046 - Manter Ativ dos Conselhos Municipais 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 08.244.2012.2048 - Manter Ativ de Manut do CREAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 
08.244.2012.2047 - Manter Ativ do IGDB 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2049 - 
Manter Ativ do PAIF/CRAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2050 - Manter Ativ de 
IGD - SUAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 1200 - Secretaria de Cultura 13.392.2015.2055 
- Manter Ativ. Da Secretaria de Cultura 33.90.30.01 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00004/2015 - 27.02.15 - E C MARTINS - ME - R$ 1.155.369,44
 

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Escritório de Advocacia, para prestação de serviços, representando 

esta edilidade nos processos em tramite nas instâncias superiores de justiça., FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2015.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 
02020.02.062.1002.2004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA 
3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAVIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00009/2015 - 03.03.15 - Solon Benevides e Walter Agra Advogados Associados - R$ 

35.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015

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 16 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Bolos, Tortas, 
Salgados e Sucos diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. 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 endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 02 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
  

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:00 horas do dia 13 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de lim-
peza diversos destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 02 de Março de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 15:30 horas do dia 13 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de refeições diversas, 
destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 02 de Março de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de frutas e verduras 
diversos destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 02 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial



Responsavel.: MANGABEIRA FESTA LTDA
CPF/CNPJ....: 010671027/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            751,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011180
Responsavel.: MARCIANA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 012695308/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.834,73
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012206
Responsavel.: MM- CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 017173829/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            395,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011494
Responsavel.: MANGABEIRA FESTAS LTDA
CPF/CNPJ....: 010671027/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011399
Responsavel.: NORDE LANCHES CABO BRANCO 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021239578/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011404
Responsavel.: RUMO ADMINISTRADORA E EMPRE-
ENDIMENT
CPF/CNPJ....: 017698471/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.147,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011835
Responsavel.: THIAGO LEITE BRANDAO DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 009584364-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            485,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011406
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,  03/03/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

 Responsavel.: ANTONIO GLAUBER DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 111146847-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            353,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011325
Responsavel.: CLUBE ENGENHARIA PARAIBA
CPF/CNPJ....: 009252909/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009907
Responsavel.: CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS
CPF/CNPJ....: 005219643/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.016,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010979
Responsavel.: DIEGO JOSE DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 015677624/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012245
Responsavel.: LEANDRA SILVIA GUEDES PONTES - ME
CPF/CNPJ....: 002765902/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012243
Responsavel.: LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ....: 077587934-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 007408
Responsavel.: MARGARETE BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 042494354-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.497,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011759
Responsavel.: MARIA IZA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 020318484-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             63,99
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011380

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Março de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de limpezas 
diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 02 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:30 horas do dia 13 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de refeições diversas, 
destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 02 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
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 09:00 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Bolos, Tortas, 
Salgados e Sucos diversos, destinado as Secretarias e Departamentos deste Município. 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 endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 02 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
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 11:00 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição com Serviço de troca 
de óleo e filtros e lavagem tipo lava jato de veículos diversos. 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 endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 02 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de frutas e verduras 
diversas, destinado a secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 02 de Março de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos destinados 
a Assistência Farmacêutica do Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com. 
Solânea - PB, 02 de Março de 2015

JUSCELINO SOARES DA SILVA 
 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 012/2015. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço 
parcelado na locação de veículos (mensal e por viagens) para realização de diversas viagens, vi-
sando atender a demanda das Secretarias de Livramento/PB.Data: 13/03/2015. Horário: 08h00min.
Local:Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB.Suporte Legal:Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14. Edital: 
A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 27 de fevereiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 013/2015. Objeto:Aquisição parcelada de material odontológico para os Postos 
de Saúde do município.Data: 13/03/2015. Horário: 10h:00min.Local: Rua José Américo de Almeida, 
Nº 386, Centro, Livramento/PB. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 27 de fevereiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 014/2015. Objeto:Aquisição parcelada de medicamentos dispensados pela 
farmácia básica, psicotrópicos, Assistência farmacêutica – Farmácia Básica, injetável e medicamentos 
científicos – farmácia, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde, Postos de Saúde.Data: 13/03/2015. Horário: 13h30min; Local: Rua José Américo de Almeida, 
Nº 386, Centro, Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000.Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 27 de fevereiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº 015/2015. Objeto:Aquisição parcelada de material médico hospitalar para os 
Postos de Saúde do município. Data: 13/03/2015. Horário: 16h:00min (quinze horas e trinta minutos); 
Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000. Edital: A 
ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 27 de fevereiro de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2015, 
que objetiva: Contratação de Escritório de Advocacia, para prestação de serviços, representando 
esta edilidade nos processos em tramite nas instâncias superiores de justiça.; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Solon Benevides e Walter Agra Advogados 
Associados - R$ 35.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de Março de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

  
ESTADO DA PARAÍBA

SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de 
consumo destinados as atividades da SCTRans de Cajazeiras - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 02 de Março de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de São José de Princesa

CNPJ nº 01.612.684/0001-45
Rua Capitão Manoel Lopes, s/n – Centro – Fone: (83) 3491-1013

DECRETO Nº 003/2015
“Declara Situação anormal, caracterizada com SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA as áreas do 

município de SÃO JOSÉ DE PRINCESA AFETADAS POR ESTIAGENS, e dá outras providências.”
O Prefeito Constitucional de SÃO JOSÉ DE PRINCESA, Estado da Paraíba, no uso das atribui-

ções legais que lhe são conferidas pela Lei orgânica Municipal, e tendo em vista o Decreto Federal 
7.257, de 04 de agosto de 2010.

Considerando que o município encontra-se encravado na região do Semiárido da Paraíba e que 
as chuvas durante o ano de 2014 e até a presente data, pela sua irregularidade e má distribuição 
espacial, acarretou a estiagem, e, como conseqüência, trouxe prejuízos às culturas agrícolas;

Considerando que, a quase totalidade dos moradores do município vive da cultura de subsis-
tência, principalmente o milho e feijão;

Considerando a necessidade de promover o atendimento á população quanto a complementação 
do abastecimento d’ água através de carros pipas, nas áreas atingidas pelo fenômeno da Estiagem:

Considerando que, a população carente do município vem procurando o Poder Público Municipal, 
em busca de soluções para a manutenção da alimentação básica cotidiana das famílias e de água;

Considerando ser da alçada dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar os efeitos 
desse fenômeno natural;

Considerando que o Poder Público Municipal não dispõe de recursos/meios para enfrentar a crise 
que assola o município, especialmente no sentido de assegurar à população todas as condições 
necessárias para o atendimento de suas necessidades;

DECRETA:
Art. 1º. Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA a situação anormal existente, nas áreas 

atingidas do município de SÃO JOSÉ DE PRINCESA – PB, por Estiagens, por um período de 90 
(noventa) dias, podendo ser prorrogado por mais de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único – Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste município, 
comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo formulário 
de Avaliação de Danos, e pelo croqui da área afetada, anexo a este Decreto.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Extraordinário para fazer 
face à situação existente. 

Parágrafo Único: A tomada de decisão contida no caput desse artigo, de imediato será comunicado 
ao Poder Legislativo, em obediência a legislação em vigor.

Art. 3º. Fica autorizada a convocação de voluntários para reforço das ações de resposta ao 
desastre natural vivida no município.

Art. 4º. Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da lei nº 8.666/93 e, consideran-
do a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitações, ou contratos de aquisição de 
bens e serviços necessários ás atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de 
obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas 
no prazo estipulado em lei.

Art. 5º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as dispo-
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DE PRINCESA – PB, 05 de Janeiro de 2015.
LUIS FERREIRA DE MORAIS

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Combustíveis.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUS, 

SUS) Dotação Orçamentária: 02010 - 04.122.0002.2002 - 3390.30.0000 02020 - 04.123.0002.2003 
- 3390.30.0000 02030 - 08.122.0002.2004 - 3390.30.0000 08.243.0007.2005 - 3390.30.0000 
08.244.0007.2011 - 3390.30.0000 02040 - 10.301.0009.2013 - 3390.30.0000 10.301.0009.2014 - 
3390.30.0000 02050 - 12.361.0013.2025 - 3390.30.0000 12.361.0013.2027 - 3390.30.0000 02060 
- 15.122.0002.2034 - 3390.30.0000 02070 - 20.122.0002.2036 - 3390.30.0000.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e:
CT Nº 00003/2015 - 09.02.15 - RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME - R$ 604.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Refeições.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS) Do-

tação Orçamentária: 02020 - 04.123.0002.2003 - 3390.36.000 / 3390.39.000 02040 - 10.301.0009.2013 
- 3390.36.000 / 3390.39.000.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e:
CT Nº 00004/2015 - 11.02.15 - LUCIENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - R$ 40.000,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de refeições diversas: almoços dos tipos self-service e quentinhas 

a pronta-entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.30.00 - 04.122.0020.2004, 04.129.0021.2006, 12.361.0042.2009, 

12.361.0188.2010, 12.361.0188.2015, 12.365.0195.2017, 12.367.0228.2018, 04.122.0202.20191
0.302.0104.2021, 10.302.0104.2023, 10.302.0428.2024, 10.304.0246.2026, 08.2043.0021.2028, 
09.271.0050.2030, 08.244.0224.2031, 08.244.0081.2032, 08.244.0081.2033, 08.244.0486.2034, 
08.244.0486.2035, 20.606.0018.2036, 26.782.0060.2038, 27.812.0247.2039, 27.812.0224.2040, 
17.813.0221.2041, 08.244.0081.2042

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00009/2015 - 24.02.15 - FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA 36764914400 - R$ 74.750,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Construção de cobertura de quadra esportiva.
LICITANTES HABILITADOS:
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA.
- MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- ZENAIDE E PORTO CONSTRUÇOES 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 11/03/2015, 
às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com.

Capim - PB, 02 de Fevereiro de 2015
ANTONIO JOSÉ DA SILVA - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

RATIFICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA Nº 001/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 001/2015, que objetiva: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 
no município de Bayeux; RATIFICO o correspondente procedimento, ADJUDICO e HOMOLOGO o seu 
objeto a: Santa Barbara Empreendimentos Ltda - ME - R$ 2.640.362,16. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Bayeux - PB, 03 de fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº 001/2015
CONTRATO Nº 034/2015 - Contratado(a): Santa Barbara Empreendimentos Ltda - ME. Objeto: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 
no município de Bayeux. Valor Contratado: R$ 2.640.362,16.  Recursos: Próprios. Classificação: Sec. 
da Infraestrutura, Man. do Serv. de Limp. Urbana, Out. Serv. de Terc. - P.Jurídica. Vigência: 03/02/2015 
a 26/07/2015.

Bayeux/PB, 03 de fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição de Combustíveis; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYSSA MARQUES LEITE & 
CIA LTDA-ME - R$ 604.500,00.

Serra da Raiz - PB, 06 de Fevereiro de 2015
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: Aquisição de Refeições; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIENE CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS - R$ 40.000,00.

Serra da Raiz - PB, 09 de Fevereiro de 2015
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo da 
Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de serviços de carro de som para divulgação 
das atividades da Prefeitura Municipal de Serra da Raiz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 02 de Março de 2015
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO EDITAL DE L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº. 21.173/2013 – TOMADA DE PREÇOS Nº 10.002/2014
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPERAÇÃO 

DO CENTRO DE ACONSELHAMENTO E TESTAGEM (CTA) – DST – AIDS. CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Presidente, Sr. Chrystiano 
Madruga Navarro, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA ao Edital da Tomada 
de Preços nº. 10.002/2014, Anexo I, Planilha Orçamentária, item 14.3, onde lê-se: “ Quantidade 160,56 
e preço unitário c/BDI  R$ 3,03”; leia-se: “ Quantidade 3,03 e preço unitário c/BDI R$ 160,56”.  Fica 
mantida a data do certame para o dia 03/03/2015 às 09:30h. Maiores informações e consultas com o 
Presidente e Comissão Setorial de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no Telefone: 
(83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 02 de Março de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro 

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia                          18 de março 
de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob                              N° 2.06.005/2015, tipo 
“MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo 
como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
MOTOR (1000 CILIDRADAS), 0KM, SEM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 (CINCO) 
PASSAGEIROS, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES 
E ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRES-
CIMENTO - PAC - CR 352778-35/2011-URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

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

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2014/078453 do DEMAP/SEAD - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.015/2015 
DATA DE ABERTURA: 13/03/2015 ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: Contratação de serviços de “LEILOEIRO OFICIAL”, para preparar, organizar, e conduzir 

leilões públicos destinados à alienação de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa.

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 na modalidade Pregão 
Eletrônico, sob o critério de MENOR PERCENTUAL OFERTADO (EQUIVALENTE AO MENOR 
VALOR GLOBAL). O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 576402. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: 
Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo 
e-mail sead.copel@joaopessoa.pb.gov.b.

João Pessoa, 02 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

Aviso de licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, 
de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a 
quem interessar que fará realizar às 14:30 horas do dia 19 de Março de 2015, processo licitatório na 
modalidade de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para a Contratação empresa ou pessoa 
física com profissional de Fonoaudiólogo: Realização fonoterapia, exames de audiometria tonal, vocal, 
bem como exames de emissões de otoacusticas, (teste da orelhinha e triagem auditiva diversas). 
Obs. O profissional deverá dispor de aparelhos para realização dos exames na Secretaria do Fundo 
Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB, durante o exercício de 2015.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede da Prefeitura, situada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 03 de Março de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público que 

se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Concorrência nº 001/2015, tipo Menor Preço, 
sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Construção do Prédio Sede da Promotoria de 
Justiça da Comarca de Patos/PB, Município de Patos/PB. Sessão pública dia 08/04/2015 às 09:00 
horas. Local: Edifício Sede do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça-Auditório 
“Proc. Edigardo Ferreira Soares”, situado à Av. Dom Pedro II, S/N, Centro, João Pessoa – PB. Acesso 
ao Edital no horário das 08:00 às 18:00 de segunda a quinta-feira e na  sexta-feira de 07:00 às 13:00 
no endereço acima citado e/ou pela internet no site  www.mppb.mp.br. Outras informações pelo fone: 
(83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 26/fevereiro/2015
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

Aviso de licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 
disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 16:00 horas do dia 19 de Março de 2015, processo licitatório na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para a Serviços de elaboração e acompanhamento 
de Prestação de como os do FNDE, FUNASA, SICONV, como também  Contas de Convênios e 
Contratos de Repasses do Governo Federal na esfera estadual como os Pactos com Educação e 
Desenvolvimentos; Assessoria a Secretária de Educação deste Município na orientação e acompa-
nhamentos dos Sistemas e informes da Execução dos programas da educação como PDDE-WEB, 
SIMEC SINGCON e outros acompanhado também os Conselhos Escolares.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede da Prefeitura, situada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 03 de Março de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS  - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material esportivo (Academia de 

Saúde), para instalação em Praças Públicas para atender as necessidades do Município de Patos-PB.
ABERTURA: 13/03/2015 ás 9h: 00min (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal Martins 

– Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos – PB, em 
todos os dias úteis, no horário das 08h:00min ás 12h:00min, mediante apresentação de comprovante 
de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura Municipal 
de Patos  - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. CONTATOS:  (xx) 83-
3423-3610 – ramal 212   E-mail: licitação@patos.pb.gov.br.

Patos – PB, em 02 de março de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 15:00 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos Serviços de As-
sessoria Técnica Especializada nas Área Administrativa Junto a Esta Prefeitura.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 02 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
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 13:30 horas do dia 16 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição com Serviço de 
troca de óleo e filtros e lavagem tipo lava jato de veículos diversos destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde deste Município. 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 endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 02 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
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 16:30 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de refeições diversas 
Café da Manha, Almoço, Janta e Refrigerante destinados ao Fundo Municipal de Saúde. 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 endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 02 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
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 14:30 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de urnas funerárias, vestimentas 
e translado diversos, destinado a secretaria de Ação Social deste município. 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 endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 02 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
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 15:30 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de refeições diversas 
Café da Manha, Almoço, Janta e Refrigerante destinados as Secretarias e Departamento deste 
Município. 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 endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 02 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
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 14:00 horas do dia 23 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Constração de uma empresa 
para serviço de reforma em diversos móveis destinados as Secretarias deste Município. 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 endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 02 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 010/2015
Aquisição parcelada material médico hospitalar, laboratorial, odontológico, destinado as atividades 

da secretaria de saúde do município de Matureia conforme especificações no edital e seus anexos. 
ABERTURA; 16 de Março de 2015 as 08:40 horas
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado 

da Paraíba, de 07:00 as 13:00, 
Matureia- PB, 02 de Março de 2015.

DENIS MAIA SILVINO
Pregoeiro Oficial /PMM.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 011/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CON-

TABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVI-
DENCIÁRIO, RAIS E DIRF conforme termo de referência em anexo.

ABERTURA: Dia 16 de Março de 2015 as 11:00. Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da 
Paraíba,  de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 02 de Março de 2015.
DENIS MAIA SILVINO

Pregoeiro Oficial/PMM
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
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 Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para Prestação de 
Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Especializada, destinada ao Setor de Licitações do Município 
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, 02 de Março de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2014.09.069
Nos termos do julgamento da licitação Tomada de Preço 006/2014, realizado pela Comissão Perma-

nente de Licitação, através do relatório apresentado em 10 de fevereiro de 2015, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente Tomada de Preço para a 
empresa:CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA ME, CNPJ: 11.622.715/0001-00, em 
todos os itens da Tomada de Preço n.º 006/2014 processo Administrativo n.º2014.09.069,no valor total de 
R$ 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Gab. Da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 11 de fevereiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2014.09.070
Nos termos do julgamento da licitação Tomada de Preço 007/2014, realizado pela Comissão Perma-

nente de Licitação, através do relatório apresentado em 10 de fevereiro de 2015, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente Tomada de Preço para a 
empresa:CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA ME, CNPJ: 11.622.715/0001-00, em 
todos os itensda Tomada de Preço n.º 007/2014 processo Administrativo n.º2014.09.070, no valor total de 
R$ 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

Gab. daPrefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 11 de fevereiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015

Diante do acolhimento das razões de recurso administrativo apresentada pela Empresa W Felipe da Silva 
ME, referente ao Pregão Presencial nº 010/2015,Objeto:Aquisição parcelada de material médico de consumo 
diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, JULGO IMPROCEDENTE, mantendo a manutenção da 
decisão que culminou em sua inabilitação.

Bayeux-PB, 25 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

CONTRATO Nº 035/2015 - Contratado(a): Maria Tereza Pereia Carvalho - ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelada de água mineral. Valor Contratado: R$ 53.800,00.  Recursos: Próprios, MDS e FNDE. 
Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. Vigência: 06/02/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 06 de fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
CONTRATO Nº 037/2015 - Contratado(a): Juarez Barbosa Pequeno - ME. Objeto: Prestar o fornecimento 

parcelada de urnas funerárias diversas. Valor Contratado: R$ 53.800,00.  Recursos: Próprios e MDS. Clas-
sificação: Sec. do Trab. e A.Social, Man. de serv. funeral a família carente - Out. serv. de terc. - P.Jurídica. 
Vigência: 06/02/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 06 de fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
CONTRATO Nº 038/2015 - Contratado(a): HML Comercial Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelada 

de colchões diversos. Valor Contratado: R$ 49.610,00.  Recursos: Próprios, FNDE, FMAS e MDS. Classifi-
cação: Diversas Secretarias, Mat. de Consumo. Vigência: 06/02/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 06 de fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015

CONTRATO Nº 036/2015 - Contratado(a): Maria Tereza Pereia Carvalho - ME. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelada de água mineral. Valor Contratado: R$ 48.200,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: 
Fundo Municipal de Saúde, Mat. de Consumo. Vigência: 06/02/2015 a 31/12/2015

Bayeux/PB, 06 de fevereiro de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
CONTRATO Nº 039/2015 - Contratado(a): LARMED Distribuidora de Medicamentos e Material Médico 

Hospitalar Ltda. Objeto: Aquisição de medicamentos de A a Z da linha farma, da tabela da ABCFarma. Valor 
Contratado: R$ 595.000,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS, Material de Consumo e/ou Mat., 
Bem ou Serv. para Dist. Gratuita. Vigência: 06/02/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 06 de fevereiro de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
CONTRATO Nº 039/2015 - Contratado(a): A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmaceuticos Ltda. 

Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de uso excepcional 
diversos. Valor Contratado: R$ 433.840,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS -  Mat.de Con-
sumo. Vigência: 25/02/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 040/2015 - Contratado(a): Aglon Comércio e Representações Ltda. Objeto: Aquisição 
parcelada de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de uso excepcional diversos. Valor 
Contratado: R$ 28.300,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS -  Mat.de Consumo. Vigência: 
25/02/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 041/2015 - Contratado(a): LARMED Distribuidora de Medicamentos e Material Médico 
Hospitalar Ltda. Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de 
uso excepcional diversos. Valor Contratado: R$ 191.286,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS 
-  Mat.de Consumo. Vigência: 25/02/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 042/2015 - Contratado(a): MM Comercial de Medicamentos Ltda ME. Objeto: Aquisição 
parcelada de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de uso excepcional diversos. Valor 
Contratado: R$ 7.800,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS -  Mat.de Consumo. Vigência: 
25/02/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 043/2015 - Contratado(a): Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmaceuticos 
Ltda. Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de uso excep-
cional diversos. Valor Contratado: R$ 34.702,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS -  Mat.de 
Consumo. Vigência: 25/02/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 044/2015 - Contratado(a): SOLUMED Distribuidora de Medicamentos e Produtos para 
Saúde Ltda. Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos diversos de uso controlados diversos e de uso 
excepcional diversos. Valor Contratado: R$ 17.392,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS -  Mat.
de Consumo. Vigência: 25/02/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 25 de fevereiro de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
CONTRATO Nº 045/2015 - Contratado(a): ELFA Medicamentos Ltda. Objeto: Aquisição parcelada de 

medicamento (Ranibizumabe). Valor Contratado: R$ 154.745,50.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: 
FMS -  Mat.de Consumo. Vigência: 25/02/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 25 de fevereiro de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do Fundo Municipal de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
Nos termos do julgamento da licitação: Tomada de Preço 006/2014, feito pela Comissão Permanente de 

Licitação, através do relatório apresentado em 10 de fevereiro de 2015, bem como, parecer jurídico ates-
tando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento da licitação Tomada de Preço 006/2014, realizado pela Comissão Perma-

nente de Licitação, através do relatório apresentado em 10 de fevereiro de 2015, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente Tomada de Preço  para a 
empresa: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA ME, CNPJ nº 11.622.715/0001-00, em 
todos os itens da Tomada de Preço n.º 006/2014, processo Administrativo n.º 2014.09.069. no valor total de 
R$ 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 11 de fevereiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
Nos termos do julgamento da licitação: Tomada de Preço 007/2014, feito pela Comissão Permanente de 

Licitação, através do relatório apresentado em 10 de fevereiro de 2015, bem como, parecer jurídico ates-
tando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento da licitação Tomada de Preço 007/2014, realizado pela Comissão Perma-

nente de Licitação, através do relatório apresentado em 10 de fevereiro de 2015, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente Tomada de Preço  para a 
empresa: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA ME, CNPJ nº 11.622.715/0001-00, em 
todos os itens da Tomada de Preço n.º 007/2014, processo Administrativo n.º 2014.09.070. no valor total de 
R$ 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 11 de fevereiro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

mercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 15:30 horas do dia 17 de Março de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos, 
destinados as Secretarias deste Município. 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/Edital no SITE da PREF.

Duas Estradas - PB, 03 de Março de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2015, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de esgotamento e limpeza de 
fossas sépticas e transporte; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: Alexandre Laurentino 
da Silva - ME - R$ 112.275,00.

Marcação - PB, 03 de Fevereiro de 2015
ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Termo Aditivo: 003. Ref: Tomada de Preços 02.2014. Objeto: prorrogação por mais 04 (quatro) meses, 
contados do termino do prazo de vigência do primeiro termo aditivo datado de 27/10/2014 e com termino de 
vigência em 23/02/2015, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a executar serviços na Reforma 
e Ampliação do PSF II. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirpirituba – Rinaldo de Lucena Guedes – Pre-
feito. Contratado: Vertical Construções e Projetos Ltda - Me, CNPJ: 10.565.155/0001-29 - Iremar Gomes 
da Silva - sócio administrador. Justificativa: execução dos novos serviços após as readequações ao projeto 
executivo, conforme justificativa técnica. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo 
Aditivo: 06/02/2015. Nova vigência do contrato com 3º Termo Aditivo: 24/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Aquisições de Refeições diversos 
tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos da Administração Municipal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ATUALLE RESTAURANTE LTDA - R$ 18.000,00; MARIA 
DO SOCORRO PEDRODA DE FREITAS - R$ 30.400,00. Fica os licitantes convocados para a assinatura do 
contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 09h00min no dia 13 de março 
de 2015, nos termos do edital de Chamada Pública nº 001/2015, para Aquisição de gêneros 
alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Caturité, Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075

Caturité, 02 de março de 2015.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS COM ENTREGA PARCELADA. Data de abertura: 13/03/2015 às 10h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 02 de março de 2015.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. Data de abertura: 13/03/2015 
às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 02 de março de 2015.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 004/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. Data de abertura: 13/03/2015 
às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 02 de março de 2015.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
construções diversos, destinado a conclusão da obra de drenagem neste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 02 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de mão 
de obra, na conclusão de drenagem neste 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 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 02 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N026/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, 
telefone (083)3218-4588, no dia 17/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de arbitragem e coordenação de modalidades 
esportivas, destinado a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL, 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 - 15-00090-5
João Pessoa, 02 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
João Pessoa (PB), 13 de janeiro de 2015.

À 
ALMERCO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPO-

NENTES ELETRÔNICOS LTDA 
Na Pessoa do seu Representante Legal.

Rua Dr. José Arthur Leite, nº 80, Bairro Piedade, Cidade de 
Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.410-160
João Pessoa - PB

Senhor Representante Legal,

A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP, sociedade de economia 
mista, tem por finalidade a concessão de incentivos e apoio ao desenvolvimento econômico do Estado da 
Paraíba, realizando a alocação de empresas industriais, comerciais ou de outros fins econômicos, em áreas com 
valores subsidiados, tendo como objetivo maior a geração de emprego e renda para a população paraibana.

Reportamo-nos ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado 
entre a CINEP - Companhia de Desenvolvimento da Paraíba e essa Empresa, tombado sob o n° 012/2010, contido 
nos autos do processo administrativo CINEP n° 1263/2007, que tem por objeto um imóvel medindo 5.270,00m², 
localizado na Rua Projetada, Lote 172, Quadra 181, área de expansão do Distrito Industrial de João Pessoa/PB.

Inicialmente, cumpre-nos lembrar que V.Sª descumpriu o que fora estipulado na CLÁU-
SULA NONA, alínea a, que trata das condições resolutivas do referido Contrato, in verbis: a) a não implantação 
do empreendimento no prazo de 12 (meses), bem como não iniciar as atividades produtivas no prazo de 24 
(meses), prazos esses contados a partir da assinatura do presente contrato, sob pena do mesmo ser rescindido 
de pleno direito, unilateralmente, podendo o valor pago pela empresa ser ressarcido na base de 80% (oitenta 
por conta), corrigido pela TJLP, sujeitando-se a aplicação de multa de 2,0% a.m (dois por cento ao mês).

Ressalte-se ainda que o supracitado imóvel está totalmente abandonado, ao que foi 
constatado em recente vistoria, dessa forma, verificada a ausência de iniciativa de obras de implantação 
e, por conseguinte, início de atividades produtivas, nos prazos estipulados contratualmente (CLÁUSULA 
NONA), servimo-nos da presente para NOTIFICÁ-LO de que esta Companhia, DENUNCIA para todos 
os fins de direito - como denunciado tem - o Contrato de Promessa de Compra e Venda discriminado, 
ficando, desde logo, RESCINDIDO, UNILATERALMENTE, com amparo na Resolução de Diretoria 
da CINEP nº 0174/2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP

TATIANA DA ROCHA DOMICIANO  THOMPSON FERNANDES MARIZ
            Diretora Presidente                    Diretor de Operações 

KATIELE MARQUES
Coordenadora Jurídica

OAB/PB 15.293

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

João Pessoa (PB), 13 de janeiro de 2015.

À 
ALMERCO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPO-

NENTES ELETRÔNICOS LTDA 
Na Pessoa do seu Representante Legal.

Rua Dr. José Arthur Leite, nº 80, Bairro Piedade, Cidade de 
Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.410-160
João Pessoa - PB

Senhor Representante Legal,

A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP, sociedade de economia 
mista, tem por finalidade a concessão de incentivos e apoio ao desenvolvimento econômico do Estado da 
Paraíba, realizando a alocação de empresas industriais, comerciais ou de outros fins econômicos, em áreas com 
valores subsidiados, tendo como objetivo maior a geração de emprego e renda para a população paraibana.

Reportamo-nos ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado 
entre a CINEP - Companhia de Desenvolvimento da Paraíba e essa Empresa, tombado sob o n° 001/2008, 
contido nos autos do processo administrativo CINEP n° 1263/2007, que tem por objeto um imóvel medindo 
17.680,00m² (dezessete mil seiscentos e oitenta metros quadrados), localizado na rua P-11, lotes 03,04,10 e 
11 da quadra 496-1,  no Distrito Industrial de João Pessoa/PB.

Inicialmente, cumpre-nos lembrar que V.Sª descumpriu o que fora estipulado na CLÁU-
SULA OITAVA, alínea b, que trata das condições resolutivas do referido Contrato, in verbis: b) a não implan-
tação do empreendimento no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura deste contrato.

Ressalte-se ainda que o supracitado imóvel está totalmente abandonado, ao que foi 
constatado em recente vistoria, dessa forma, verificada a ausência de iniciativa de obras de implantação e, 
por conseguinte, início de atividades produtivas, nos prazos estipulados contratualmente (CLÁUSULA OI-
TAVA), servimo-nos da presente para NOTIFICÁ-LO de que esta Companhia, DENUNCIA para todos 
os fins de direito - como denunciado tem - o Contrato de Promessa de Compra e Venda discriminado, 
ficando, desde logo, RESCINDIDO, UNILATERALMENTE, com amparo na Resolução de Diretoria 
da CINEP nº 0174/2014.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP

TATIANA DA ROCHA DOMICIANO  THOMPSON FERNANDES MARIZ
            Diretora Presidente                    Diretor de Operações 

KATIELE MARQUES
Coordenadora Jurídica

OAB/PB 15.293

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 006/2015
TOMADA DE PREÇO: 006/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO SALES NO MUNICÍPIO 
DE PITIMBU.

CONTRATADO: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA ME.
CNPJ/MF nº 11.622.715/0001-00
PRAZO: 07 (sete) meses, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas 

hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
VALOR TOTAL: R$ 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e nove centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02180 - Secretaria De Esportes, Juventude E 

Lazer – 27.812.2022.1213 - Construção De Quadras Esportivas – 44.90.51.00 - Obras E Instalações.
Pitimbu, 13 de fevereiro de 2015.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
Prefeito de Pitimbu - PB

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 007/2015
TOMADA DE PREÇO: 007/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO SALES NO MUNICÍPIO 
DE PITIMBU.

CONTRATADO: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA ME.
CNPJ/MF nº 11.622.715/0001-00
PRAZO: 07 (sete) meses, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas 

hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
VALOR TOTAL: R$ 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e nove centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02180 - Secretaria De Esportes, Juventude E 

Lazer – 27.812.2022.1213 - Construção De Quadras Esportivas – 44.90.51.00 - Obras E Instalações.
Pitimbu, 13 de fevereiro de 2015.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de esgotamento e 

limpeza de fossas sépticas e transporte.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2015 - Ata de Registro de Preços 

nº 0004/2014, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00016/2014, realizado 
pelo Prefeitura Municipal de São José dos Ramos.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marcação: 02.007 - Secretaria Municipal de Infra 
Estrutura; 02007.15.451.0042.2017 - Munutenção das Atividades de Infra Estrutura e 0203 Secretaria 
Municipal de Administração; 04 123 0008 2.007 Manut das Ativ da Sec. de Administração; 0206 Secre-
taria Municipal de Educação; 12 361 0023 2.011 Manut das Ativ do Ensino Fundamental;3390.39.0000 
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marcação e:
CT Nº 00006/2015 - 05.02.15 - Alexandre Laurentino da Silva - ME - R$ 112.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO: 006/2014.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de PITIMBU e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, em reunião ocorrida em 10 de Fevereiro de 2015 as 
14:00hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço por item, foi vencedor a 
Empresa: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA ME, CNPJ nº 11.622.715/0001-
00 no valor de 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta 
e nove centavos).

Pitimbu, 11 de Fevereiro de 2015
ELIABE LIMA DE MOURA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO: 007/2014.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de PITIMBU e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, em reunião ocorrida em 10 de Fevereiro de 2015 as 
15:00hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço por item, foi vencedor a 
Empresa: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA ME, CNPJ nº 11.622.715/0001-
00 no valor de 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta 
e nove centavos).

Pitimbu, 11 de Fevereiro de 2015
ELIABE LIMA DE MOURA 

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA DE 

MATERIAL DE EXPEDIENTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pedra Lavrada: 0200 - Gabinete do Prefeito 

04.122.1002.2004 - Manter Atividades do Gabinete do Prefeito 33.90.30.01 - Material de Consumo 
0300 - Secretaria de Administração 04.121.1002.2005 - Manter Atividades da Sec. de Administração 
33.90.30.01 - Material de Consumo 0400 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2006 - Manter Ativi-
dades da Sec. De Finanças 33.90.30.01 - Material de Consumo 0500 - Sec. De Fon. Irrig. Des.Rural 
20.606.2002.2009 - Manter Atividades da Sec. De Fon. Irrig. Des. Rural 33.90.30.01 - Material de Con-
sumo 0600 - Secretaria de Educação 12.361.2006.2014 - manter Atividades de Educação Básica - MDE 
33.90.30.01 - Material de Consumo 12.371.2006.2018 - Manter Atividades de Educação Básica - Salário 
Educação 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.361.2006.2022 - Manter Atividades da Educação Bá-
sica - FUNDEB 40% 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.361.2006.2020 - Manter Ativ do Programa 
Dieiro Direto na Escola - PDDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.361.2006.2023 - Manter Ativ 
de Apoio a Educação - FNDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.365.2006.2025 - Manut de Ativ 
de apoio a Crece e Educ Infantil 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.365.2006.2026 -Manut de Ativ 
da Educ Infantil - FUNDEB - 40% 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.366.2006.2027 - Manter Ativ 
do Programa Brasil Alfabetizado 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.366.206.2028 - Manutençao 
Ativ de Educ Jovens e Adultos 33.90.30.01 - Material de Consumo 0700 - Secretaria de Esporte e 
Lazer 27.812.2007.2029 - Manter Atividades da Sec de Esporte e Lazer 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 0800 - Fundo Municipal de saúde 10.301.2008.2031 - Manter Atividades da Atenção Básica 
do Município 33.90.30.01 - Material de Consumo 10.301.2008.2032 - Manter Atividades do Programa 
Saúde na Escola - PSE 33.90.30.01 - Material de Consumo 10.301.2010.2033 - Manutenção de Outros 
Programas de saúde 33.90.30.01 - Material de Consumo 10.302.2011.2038 - Manutenção das Atividades 
do Fundo Mun. de saúde 33.90.30.01 - Material de Consumo 10.302.2010.2034 - Manter Ativ do CEO 
33.90.30.01 - Material de Consumo 10.302.2010.2035 - Manter Ativ de Média e Alta Complexidade 
33.90.30.01 - Material de Consumo 10.304.2009.2040 - Manter Ativ. da Prom. da Vigilância em Saúde 
10.304.2011.2041 - Manter Ativ do SESST 33.90.30.01 - Material de Consumo 0900 - Fundo Municipal 
de Assist. Social 08.241.2012.2042 - Manter ativ de Atenão ao Idoso 33.90.30.01 - Material de Consumo 
08.243.2012.2043 - Manter Ativ do serviço de Convivência (PETI e PROJOVEM 33.90.30.01 - Mate-
rial de Consumo 08.244.2001.2044 - Manter Ativ. do Fundo Municipal de Assist. Social 33.90.30.01 
- Material de Consumo 08.244.2012.2047 - Manter ativ do IGDB 33.90.30.01 - Material de Consumo 
08.244.2012.2048 - Manter Ativ do CREAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2049 - 
Manter Ativ do PAIF/CRAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2050 - Manter ativ do 
IGD SUAS 1000 - Secretaria de Infra Estrutura 15.452.1002.2051 - Manut. De Atividades da Sec. De 
Infra Estrutura 33.90.30.01 - Material de Consumo 1100 - Secretaria de Planejamento e Coord. Geral 
04.121.1002.2052 - Manter Ativ. Da Sec de Planj. E Coord. Geral 33.90.30.01 - Material de Consumo 
1200 - Secretaria de Cultura 13.392.2015.2055 - Manter Ativ. Da Secretaria de Cultura 33.90.30.01 
- Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e: CT Nº 00007/2015 - 23.02.15 

- EZALMA SOUZA - EPP - R$ 30.787,73

MARIA DE LOURDES NARCISO CALADO – CNPJ/CPF Nº 237.731.544-53, Torna púbico que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 211/2015 em João Pessoa, 21 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edifício 
com 04 (quatro) apartamentos, 02 (dois) pavimentos com sistema de esgotamento sanitário. Na (o) – 
LOTEAMENTO PORTAL DO POÇO, QD I, LOTE 02. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2014-009051/TEC/LO-9168.

JOSELLE DA SILVA PEREIRA ME – CNPJ Nº 20.655.904/0001-62, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO - CO-
MÉRCIO VAREJISTA DE GLP = ATÉ 480 BOTIJÕES DE 13KG = IT: 20MIL = AC: 300M² = NE: 02 = L/
ATV: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 143, CENTRO, CAAPORÃ/PB. Processo: 2015-001191/
TEC/LO-9495.

JOSE BENICIO PEREIRA DE ANDRADE – CNPJ/CPF Nº 009.280.974-04, Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 308/2015 
em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015 – Prazo: 150 dias. Para a atividade de: COMPOSTAGEM 
DE MATERIAIS ORGANICOS Na(o) – LOTEAMENTO NICE – ZONA RURAL  Município:  SANTA 
RITA – UF: PB.  Processo: 2014-004186/TEC/LO-7966.

FCK ENGENHARIA LTDA. – CNPJ/CPF Nº 00.125.632/0001-81, Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 372/2015 em 
João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
com 35 (trinta e cinco) Unidades, com 07 (sete) Pavimentos, com sistema de Tratamento da CAGEPA 
Na(o)  - RUA OSIRIS DE BELLI, QD 042, LT 266 – CABO BRANCO  Município:  JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2015-000477/TEC/LO-9326.

LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 07.575.881/0001-18, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental Nº 348/2015 
em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015 -  Prazo 365 dias  para a atividade de: TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  DOS  GRUPOS A, B e E,  RESÍDUOS CLASSE IIA E IIB E 
RESÍDUOS CLASSE I (ABNT), VEÍCULO BAÚ PLACA NPZ 6835-PB, VEÍCULO BAÚ PLACA MOC 
5763-PB, VEÍCULO BAÚ PLACA NVT 4734-PB em todo o estado da Paraíba – Município: UF PB. 
Processo: 2015-000628/TEC/AA-3359.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação N° 750/2013/PROC. N° 2012-008611 – Operação do Sistema de 
Abastecimento de Água do município do Conde = AC:70.0m² = NE:04 - Município – CONDE UF: PB: 
Processo: 2015-000915/TEC/LO-9448.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Instalação N° 4731/2012/PROC. N° 2012-004688 – Implantação do Sistema 
de Abastecimento de Água da cidade de São José de Caiana = IT:1166361.04 = AC:308.3m² = NE:15 
- Município – SÃO JOSÉ DE CAIANA UF: PB: Processo: 2015-001092/TEC/LI-3866.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Instalação N° 3719/2014/PROC. N° 2014-004353 – Implantação do Sistema 
de Abastecimento de Água no município de Livramento = IT:278106.91 = AC:42.22m² = NE:05 - Muni-
cípio – LIVRAMENTO UF: PB: Processo: 2015-001094/TEC/LI-3867.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Instalação N° 1240/2013/PROC. N° 2013-002441 – Implantação do Sistema 
de Abastecimento de Água na cidade de João Pessoa = IT:9080373.99 = NE:19 - Município – JOÃO 
PESSOA UF: PB: Processo: 2015-001095/TEC/LI-3868.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação N° 2196/2012/PROC. N° 2012-003881 – Operação do Sistema 
Integrado de Abastecimento de Água das cidades de Brejo dos Santos e Bom Sucesso = IT:3572384.71 
= AC:550m² = NE:12 - Município – BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO UF: PB: Processo: 
2015-001087/TEC/LO-9489.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Instalação N° 1174/2014/PROC. N° 2013-008175 – Reforço do Sistema 
de Abastecimento de Água na cidade de João Pessoa = IT:455172.15 = NE:10 - Município – JOÃO 
PESSOA UF: PB: Processo: 2015-001097/TEC/LI-3869.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Instalação N° 1175/2014/PROC. N° 2013-008176 – Reforço do Sistema 
de Abastecimento de Água na cidade de João Pessoa = IT:479738.78 = NE:10 - Município – JOÃO 
PESSOA UF: PB: Processo: 2015-001100/TEC/LI-3870.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 3 de março de 2015Publicidade
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