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DÓLAR    R$ 3,121  (compra) R$ 3,122  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,070  (compra) R$ 3,200  (venda)
EURO   R$ 3,415  (compra) R$ 3,419  (venda)

l Dia do Jornalista: PEC do Diploma deve ser votada hoje. Página 10

l Sine de João Pessoa oferece 955 vagas de trabalho. Página 13

l Projeto garante informações contra a violência obstétrica. Página 17
 
l Câmara discute amanhã mérito da PEC da Maioridade. Página 19
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Política

Vila Olímpica
recebe população
para inscrições

 

Último dia para 
pagar IPTU e TCR 
com desconto

 

Câmara Federal 
capacita professor 
da rede pública

 

Bandas se apresentam
hoje em universidade 

“Dom Quixote de La
Mancha”, 400 anos 

Muita gente procurou 
ontem a Vila Olímpica 
para se inscrever nas prá-
ticas esportivas oferecidas 
pelo órgão.  PÁGINA 21

Contribuintes de João Pessoa 
têm direito até hoje a abatimento 
de 15%. Tributos também po-
dem ser parcelados.  PÁGINA 13

Profissionais podem se ins-
crever até o dia 26 deste mês em 
programa que aborda demo-
cracia e cidadania.  PÁGINA 17

No campus da UFPB, aconte-
ce hoje à noite (20h) o segundo 
concerto do projeto A Banda de 
Música na Academia.  PÁGINA 5

O mundo festeja este ano os 
400 anos do lançamento de “Dom 
Quixote de La Mancha”, clássico 
de Miguel Cervantes.  PÁGINA 8

Banda do município de Barra de São Miguel (PB)

José João falou 
em nome dos 
conselheiros do 
ODE durante a 
solenidade, ontem

O governador reafirmou a convicção na importância da democracia participativa e lembrou que junto o povo é mais forte

Uma extensa fila se formou ontem pela manhã na Vila Olímpica no primeiro dia de inscrições 

FotoS: Edson Matos

O Ciclo de 2015 do Orçamento Demo-
crático Estadual, lançado ontem no Palácio 
da Redenção,  começa dia 10, sexta-feira, 
em Cajazeiras. Em 4 anos, R$ 6 bi foram 
investidos através do ODE.  PÁGINA 3

Orçamento Democrático começa dia 10
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Diversidade

Alimentação e exercícios para viver mais e melhor. PÁGINA 9 
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O paraibano Ariano Suassuna costuma-
va se referir, em palestras e aulas, ao abis-
mo existente entre o Brasil real e o Brasil 
oficial. O real, conforme dizia e é do senso 
comum, se refere àquele país em que as 
pessoas encontram por si mesmas as solu-
ções para viver, enfrentam as dificuldades 
do dia a dia e, com criatividade, conseguem 
compor uma nação de pessoas autênticas 
e geralmente muito guerreiras. Já o Brasil 
oficial tem a ver, na sua definição, com os 
donos do poder e da economia, vale dizer, 
com aqueles que de certo modo levam uma 
vida distinta da realidade nacional. 

Nesses dias de tantas incertezas, com 
a inflação em alta e a economia em retra-
ção, nada mais atual do que as palavras 
do sábio de Taperoá. Para além das medi-
das de ajuste fiscal, outra tarefa se impõe 
urgentemente aos gestores públicos: mos-
trar que, antes de incidir sobre as camadas 
mais sofridas da população, as medidas de 
austeridade e contenção de gastos passam 
também pelo Brasil oficial. Para diminuir 
este abismo a que se refere Suassuna, o 
exemplo tem que vir de cima. 

Não deve ter sido por outro motivo, a 
não ser este de “socializar” os efeitos da 
crise, que a deputada Luiza Erundina, tam-
bém paraibana, resolveu apresentar, junta-
mente com outros parlamentares, um pro-
jeto de lei que fixa novos critérios para o 
reajuste dos congressistas. Em dezembro 
do ano passado, o Congresso aprovou um 
aumento de 26% para a nova legislatura. 
Os parlamentares aplicaram o IPCA dos 
quatro anos anteriores para definir o re-
ajuste. Com isso, a remuneração deles sal-

tou de R$ 26,7 mil para R$ 33,7 mil. O valor 
aprovado pelos congressistas ficou acima 
da remuneração da presidenta Dilma e de 
seus ministros.

O que o novo projeto estabelece é que 
os aumentos salariais de deputados obede-
çam a critérios como a variação do salário 
mínimo, a média de aumento concedido 
aos servidores públicos federais, o reajuste 
dado ao presidente da República e o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) registrado nos quatro anos anterio-
res. Pela proposta, seria adotado como cor-
reção salarial dos congressistas o menor 
desses índices.

Faz sentido. Ou os grandes salários se 
submetem aos rigores dos limites estabe-
lecidos para quem ganha o mínimo, ou a 
onda de insatisfações tenderá a aumentar 
nas manifestações de rua. Aliás, justiça se 
faça, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
também se preocupa com o assunto. Em 
meio às negociações em torno da votação 
do pacote de ajuste fiscal no Congresso ele 
sinalizou que o governo está disposto a 
discutir a redução do número de ministé-
rios e de cargos comissionados, ocupados 
por indicação política, na esfera do Gover-
no Federal. Seria um gesto mais simbólico 
do que efetivo, uma vez que teria pouco 
impacto nos cofres federais. A crise econô-
mica requer medidas de correção de rumo. 
Mas o ônus desta correção não pode recair 
apenas sobre as cabeças dos que fazem o 
Brasil real. Tal como a mulher de Cesar, os 
gestores públicos se obrigam a dar exem-
plos. A política de contenção de gastos pre-
cisa ser e parecer honesta. 

Editorial

 Os dois Brasis
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Crônica

Somos juízes sem provas

Uma coisa que a gente está fazendo a 
todo o momento, além de respirar, é julgar 
os outros. Não só os outros, mas também as 
instituições e os acontecimentos. É muito 
raro, numa conversa, não surgir uma refe-
rência aos outros, quase sempre de caráter 
negativo.

Somos juízes e não sabemos. Somos juí-
zes sem provas. Nisso diferimos dos juízes 
de Direito que julgam, depois de um longo 
processo, depois de acurado exame de pro-
vas, depois de uma profunda reflexão. E, as-
sim mesmo, ainda erram.

Jesus fez aquela advertência que está 
no Sermão da Montanha: “Não julgueis para 
não serdes julgados, porque com a medida 
com que julgardes sereis julgados”. Senten-
ça dura. Nela está expressa a chamada lei de 
causa e efeito. Tudo que semeamos, colhere-
mos depois. É a tal coisa: a semeadora é livre, 
mas a colheita é obrigatória.

A liberdade, portanto, está na escolha. 
Depois da escolha vem a responsabilidade, 
a responsabilidade dos atos semeados. Eis 
uma grande verdade: Somos livres, mas res-
ponsáveis. Dir-se-ia que a responsabilidade é 
a medida ou preço da liberdade.

Jesus nunca julgou. Nunca quis ser juiz. Ele 
foi mestre, médico, pregador, certamente apren-
deu o ofício de carpinteiro, mas juiz nunca.

Quando lhe apresentaram a moeda com 
a efígie de César seguida da pergunta: “É 
lícito pagar o imposto?” Imposto, aliás, es-
corchante. Qual foi a sua resposta? Que não 
pagassem o imposto, que promovessem um 
ato público, que desencadeassem uma revo-

lução? Não. Sua resposta foi lacônica: “Dai a 
César o que é de César e a Deus o que é de 
Deus”.

Não fez nenhum julgamento. E quanto 
à mulher adúltera, apanhada em flagrante 
delito, que lhe foi apresentada, qual a sua 
atitude? Mandou que se cumprisse a lei, 
com a punição do apedrejamento? O dilema 
era difícil. Se ele mandasse que a lei fosse 
cumprida, estava contrariando outra lei: a 
do amor, do perdão e da caridade, que tan-
to pregava. Se, pelo contrário, aconselhasse 
o não apedrejamento, tal atitude implicaria 
na desobediência à lei vigente. Como se vê, 
Jesus estava num beco sem saída, na verda-
de, mais uma das várias armadilhas que lhe 
impuseram. Mas sem saída para nós, pois ele 
soube muito bem encontrar a solução para 
a questão. Apenas disse: “Aquele que esti-
ver sem pecado que atire a primeira pedra”. 
Não julgou. Cada um de seus acusadores que 
julgassem a si mesmos. Nenhum deles teve 
força para apanhar uma pedra. Todos eram 
culpados, e se retiraram cabisbaixos. E Jesus, 
que não era culpado, não julgou.

Mas a gente vive julgando a todo instan-
te. Julgando como se não  tivéssemos faltas. E 
o que é pior: julgando muitas vezes por ouvir 
dizer. Enxergando um argueiro no olho do vi-
zinho e esquecendo a trave em nossos olhos.

Não julgueis para não serdes julgados. 
Bote esta sentença na cabeça. Ao invés de 
julgar os outros, julguemos a nós mesmos. E 
não há melhor tribunal do que o tribunal da 
consciência. Esta, sim, é que vai nos dar, no 
futuro, o paraíso ou o inferno.

Mas a gente vive julgando a todo instante. Julgando como se não  
tivéssemos faltas. E o que é pior: julgando muitas vezes por ouvir dizer. 

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

Ganhou força a informação de que o presi-
dente da Câmara Municipal de João Pessoa, 
Durval Ferreira (PP) vai engrossar as filei-
ras do PSB. Tudo porque o vereador parti-
cipou, ontem de manhã, de solenidade no 
Palácio da Redenção, quando o governador 
Ricardo Coutinho lançou o Ciclo 2015 do 
Orçamento Democrático Estadual (ODE). À 
coluna, uma fonte garantiu que as articu-
lações estão ocorrendo nesse sentido.  

Com o aumento da população nos mu-
nicípios de Patos, Santa Luzia, Sousa, 
Catolé do Rocha, Uiraúna e Taperoá, 
mensurada pelo IBGE, os seis municípios 
deverão ganhar mais vagas nas suas 
Câmaras de Vereadores. Em Sousa, o Po-
der Legislativo já aprovou o aumento de 
mais duas vagas, mas as regras estarão 
valendo a partir de 2017.

MAis vereAdOres

UNInforme

UFCG E UFPB FRAUDE

RAnkInG DA CORRUPÇÃO

O deputado federal Luiz 
Couto informou que a 
Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, 
da Câmara Federal, vai 
realizar diligências em 
Campina Grande, Ca-
jazeiras e Patos, em 
data a ser confirmada. 
Os parlamentares in-
vestigarão denúncias 
de exploração sexual 
e assédio moral e se-
xual contra mulheres e 
crianças.

Paralisação de três dias. 
Os servidores da UFCG e 
da UFPB paralisam suas 
atividades a partir de hoje 
e até a próxima quinta-
-feira. O movimento, que 
ocorrerá em nível nacional, 
é para pressionar o Governo 
Federal a atender as reivin-
dicações dos trabalhadores 
técnico-administrativos. 
Entre outros pontos, eles 
pedem 27,3% de aumento. 
Os servidores vão fechar o 
portão de acesso ao CCHLA.

O ex-prefeito de Santa Rita, 
Marcus Odilon, vai responder 
na Justiça por fraude em li-
citação e crime de responsa-
bilidade. O Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF5), 
com sede no Recife, acatou 
a denúncia do Ministério 
Público Federal (MPF) contra 
o ex-prefeito e outros seis 
acusados. O MPF entendeu 
que há indícios de fraude na 
gestão dos recursos do Pro-
grama Nacional de Alimenta-
ção Escolar, em 2008.    

Desde 1995, a organização Transpa-
rência Internacional avalia, por inter-
médio de pesquisas, a percepção de 
corrupção no mundo no setor público 
de 175 países. Na última avaliação 
feita, no ano passado, o Brasil ocu-
pava a desconfortável 69ª posição, 
bem atrás, por exemplo, de Uruguai 
e Chile, que estão empatados na 21ª 
colocação. A pequena Cingapura, país 
da Ásia com pouco mais de 5 milhões 
de habitantes, está na 7ª colocação 
entre os menos corruptos, na mesma avaliação. No mesmo patamar do Brasil estão Se-
negal, Romênia e Bulgária. Como expressa a página oficial do Ministério Público Federal, 
órgão que vem se notabilizando pelo combate sistemático à corrupção no país, é “uma 
posição bem modesta para uma nação que figura entre as dez maiores economias mun-
diais”. De fato, a colocação do Brasil no ranking é incômoda, face à importância econômica 
que o país alcançou nas últimas décadas. Pressupõe-se que um país rico, equilibrado, sob 
um regime democrático, deveria ter mecanismos mais eficientes para combater e evitar 
os desvios de conduta no setor público. De forma prévia, não depois. Após os escândalos 
de corrupção na Petrobras, que ganharam mais visibilidade devido às investigações da 
Polícia Federal e do MPF, este ano, a posição do país no próximo ranking da Transparência 
Internacional, possivelmente, tenderá a piorar.

BIllIE HOlIDAy
Considerada a maior cantora de jazz de todos os tempos, Billie Holiday estaria completando 
hoje 100 anos de vida. Marcada por uma vida de pobreza, prostituição e abuso de drogas, a 
cantora terá uma nova biografia publicada esta semana nos Estados Unidos: “Billie Holiday: 
the musician and the myth”, do jornalista John Szwed. No livro, ele cita um dos apelidos da 
cantora: “Nossa Senhora das Dores”. O sofrimento e o sentimento de perda de sua música 
justificam a alcunha. 
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Orçamento Democrático tem seu 
ciclo 2015 lançado pelo governo
Paraíba já investiu no OD 
cerca de R$ 6 bi, atendendo 
mais de 150 mil pessoas

O governador Ricardo 
Coutinho lançou, ontem, às 
9h, no salão nobre do Palácio 
da Redenção, em João Pessoa, 
o Ciclo 2015 do Orçamento 
Democrático Estadual (ODE). 
nestes quatro anos, de gestão 
do PsB, o Governo do Estado 
da Paraíba já investiu no Or-
çamento Democrático cerca 
de R$ 6 bilhões, atendendo 
mais de 150 mil pessoas. 

O valor que será inves-
tido no OD deste Ciclo vai 
depender do que for discu-
tido nas 16 plenárias nas 14 
Regiões Geoadministrativas, 
que serão realizadas a partir 
do próximo dia 10, começan-
do pelo Município de Caja-
zeiras, até o dia 30 de maio. 
Essas plenárias valerão para 
o próximo ano e a ideia do 
Governo do Estado é que não 
se trabalhe em obras especí-
ficas, mas visando a priori-
dade de cada área. Conforme 
exemplificou o governador, 
se em determinada área a 
prioridade for para rodovias 
ou segurança hídrica, a ideia 
é juntar o poder e a decisão 
popular com a parte técnica. 
É o que se pretende.

A avaliação que o gover-
nador Ricardo Coutinho faz é 
que o Orçamento Democráti-
co, por si só, já é uma busca 
de mudança permanente. Ele 

assegurou que, com isso, não 
se está tratando simplesmen-
te de obras ou de prioridades, 
mas de mentalidade coletiva 
e que desde o primeiro dia 
de governo, em 1º de janeiro 
de 2011, o Governo do Esta-
do tem investido na chamada 
democracia participativa, na 
abertura de canais de partici-
pação de uma população que 
provavelmente nunca tinha 
tido a oportunidade de ficar 
frente a frente com o gover-
nador ou de priorizar inves-
timentos na sua região, de se 
articular, de debater, de di-
vergir, de convergir nas ple-
nárias para que a sua ideia 
pudesse ir adiante. 

Ricardo Coutinho sa-
lientou que este é o grande 
investimento, na verdade, 
é o grande projeto do PsB, 
dos partidos aliados e do go-
verno que ele representa. “É 
um projeto tão grande que 
qualquer obra que o governo 
tenha feito, por mais impor-
tante que seja, e são, como 
rodovias, hospitais, escolas, 
Vila olímpica, não consegue 
se aproximar disto que esta-
mos realizando, que é exata-
mente dar à população um 
instrumento fundamental 
para que ela possa avançar 
independentemente de go-
verno. nós estamos tratando 
de uma coisa chamada cor-
responsabilidade e isso não 
tem tempo para começar e 
muito menos para terminar.” 

segundo o governador, 
o Orçamento Democrático  é, 
sobretudo,  mostrar a impor-
tância no processo de empo-
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deramento de uma parcela 
da população que nunca pode 
participar com suas consciên-
cias, com suas sapiências e 
com seus conhecimentos de 
um processo governamental. 
A única participação que se 
tinha dessa gente era a cada 
quatro anos dar seu voto a 
alguém. A participação da po-
pulação na política se restrin-
gia ou se restringe, em grande 
parte do país, a votar.

Para o socialista, a po-
lítica tem que ser algo mais. 
“Aqui nós estamos diante de 
algo muito maior do que qual-
quer obra importante feita ao 
longo desses quatro anos e 
três meses de gestão. Eu sei o 
que significa cada uma dessas 
obras, mas eu sei o que signi-

fica dar poder a quem precisa 
ter poder, dar poder ao povo 
para que ele possa construir 
ao longo da sua caminhada 
com seus erros e acertos, prin-
cipalmente dentro de nosso 
Estado, onde a população pra-
ticamente não tinha espaço 
para poder se expressar. Isto 
tem um valor inestimável, não 
tem preço”, concluiu.

O secretário executivo 
do Orçamento Democrático 
Estadual, Givanildo Pereira, 
disse que a perspectiva é de 
que a participação da popula-
ção no OD para este ciclo seja 
maior do que a do anterior, já 
que “esse é um processo em 
que a população paraibana 
tem participado efetivamen-
te. Mais uma vez estamos 

fazendo um chamamento da 
população, haja vista que a 
resposta do governador Ri-
cardo Coutinho tem apresen-
tado grandes soluções”. 

Representando os conse-
lheiros do ODE na solenidade 
de lançamento, o conselheiro 
do Vale do Mamanguape, José 
João, disse que um sonho de 
mais de 30 anos foi realizado 
com a construção do Hospital 
Geral de Mamanguape. Ele 
enfatizou que o hospital está 
pronto e funcionando para 
mais de 200 mil pessoas. 
“Isso é uma honra para todos 
os moradores do Vale do Ma-
manguape. Viva o ODE por-
que, sem ele, nós não tería-
mos construído o que temos”, 
afirmou o conselheiro.

Ricardo Coutinho fez o lançamento do ODE, no salão nobre do Palácio da Redenção, em João Pessoa

FOTO: Edson Matos

Balanço preliminar di-
vulgado ontem pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
informa que, entre a última 
quinta-feira (2) e anteontem 
(5), feriado prolongado da 
semana santa, 92 pessoas 
morreram e 1.197 ficaram 
feridas em 1.847 acidentes 
nas rodovias federais do país.

Os dados são parciais, já 
que a Operação semana santa 
terminou às 23h59 de ontem. 
Os resultados consolidados 
serão divulgados hoje. Duran-
te os primeiros quatro dias de 

operação, os agentes da PRF 
realizaram mais de 49 mil tes-
tes de bafômetro, que resul-
taram em 1.062 motoristas 
impedidos de prosseguir. Já os 
radares portáteis flagraram 68 
mil motoristas trafegando aci-
ma da velocidade permitida. 
Foram fiscalizados mais de 139 
mil veículos e 151 mil pessoas.

no domingo, a polícia re-
gistrou movimento intenso nas 
estradas. Muitos motoristas 
deixaram para retornar no fim 
da tarde, o que contribuiu para 
lentidão e congestionamentos, 
principalmente na chegada às 
capitais dos Estados.

PRF registra 92 mortes 
nas estradas federais

Semana Santa

Os professores da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) reúnem-se em assem-
bleia geral hoje e amanhã para 
debater temas como a crise 
nas universidades públicas do 
país e a campanha salarial dos 
servidores federais para 2015.

Hoje, a assembleia será 
nos campi de Bananeiras (pela 
manhã) e Areia (à tarde). Ama-
nhã, a reunião acontecerá em 
João Pessoa, com professores 
dos campi I (Cidade Universi-
tária e santa Rita), IV (Litoral 
norte) e V (Mangabeira). Ela 
está marcada para começar às 
9h, no auditório da Reitoria.

As entidades de servido-
res públicos estão alertas à 
série de acontecimentos na 

gestão federal e que impac-
tam diretamente na socieda-
de e nos direitos dos traba-
lhadores, a exemplo do corte 
de R$ 7 bilhões na educação 
pública e a publicação das re-
centes medidas provisórias 
664 e 665.

no dia 25 de fevereiro, o 
Fórum das Entidades nacio-
nais dos servidores Públicos 
Federais lançou a Campa-
nha Unificada 2015 com ato 
em frente ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão (Mpog) e diversas ati-
vidades nos demais Estados 
brasileiros. na ocasião, foi 
protocolada no ministério a 
pauta de reivindicações con-
juntas dos sPF.

Professor da UFPB faz 
assembleia em dois dias 

PMJP inicia 
inscrições para 
bolsas em 
universidades

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), por meio 
da secretaria de Desenvolvi-
mento social (sedes), abriu, 
ontem, inscrições para o pro-
grama ‘Bolsa Universitária’. 
Elas estarão abertas até o dia 
17 deste mês e o resultado está 
previsto para ser divulgado no 
dia 20 de maio. na seleção des-
te ano serão entregues 100 bol-
sas a estudantes universitários, 
que terão auxílio para custear 
gastos ao longo de todo o curso 
da graduação, sendo 5% do to-
tal de vagas destinadas, prefe-
rencialmente, para portadores 
de necessidades especiais.

Para sandro silva, coorde-
nador interino do Bolsa Univer-
sitária, a equipe do programa 
preza em realizar um processo 
organizado, transparente e lim-
po, selecionando os alunos que 
realmente precisam do auxílio.

Os alunos interessados 
devem comparecer à sede 
do programa ‘Bolsa Família’ 
localizado na Avenida Enge-
nheiro Leonardo Arcoverde, 
250, Jaguaribe. Para efetuar 
a inscrição é necessário levar 
xerox e originais dos seguin-
tes documentos: número de 
inscrição social (nIs), iden-
tidade, CPF, comprovante de 
residência, histórico univer-
sitário (com carimbo) e com-
provante de renda pessoal ou 
familiar. O horário de atendi-
mento se inicia a partir das 
8h e se estende até as 12h. na 
parte da tarde também pode-
rão ser efetuadas inscrições 
entre as 13h e 17h. Por dia 
serão distribuídas 100 fichas.

Uma carreata pelas princi-
pais ruas de Cajazeiras marcou, 
ontem, a abertura da campa-
nha idealizada pelo 6º Bata-
lhão de Polícia Militar pela paz 
e de prevenção contra o uso e 
tráfico de drogas na cidade. Um 
trio elétrico com mensagens da 
campanha e dezenas de carros 
buzinando atraíram muita gen-
te para as ruas.

Intitulado de “Cajazeiras 
sem Drogas”, o movimento 
tenta conseguir envolver re-
presentantes de vários órgãos 
públicos e entidades repre-
sentativas da sociedade caja-
zeirense. O comandante do 6º 
BPM, coronel Enéas Cunha 
Rolim, avaliou o evento inicial 
como muito positivo, desta-

cando que o envolvimento da 
sociedade é fundamental para 
o sucesso da referida iniciativa.

Para o comandante, a 
droga instiga todo o tipo de 
violência, e a campanha tem o 
objetivo de criar um ambiente 
de paz natural. “Vamos atuar 
fortemente durante 30 dias, 
com um calendário de eventos 
já definidos, que consiste em 
panfletagens e palestras, prin-
cipalmente nas escolas para 
alunos, professores e pais de 
alunos, visando blindar nossos 
jovens desse grave problema”, 
afirmou o coronel Cunha.

O evento tem o apoio e 
o envolvimento das secreta-
rias de Educação do Estado e 
do Município. 

Começa o movimento 
contra drogas no Sertão

Mano Brown, vo-
calista do grupo de rap 
Racionais MC’s, foi pre-
so ontem, por volta das 
16h. De acordo com a as-
sessoria de imprensa da 
Polícia Militar, o cantor 
foi detido na Av. Carlos 
Caldeira Filho, na altu-
ra do número 1000, no 
Campo Limpo, por de-
sobediência, desacato e 
resistência à prisão.

O artista foi para o 
37º Distrito Policial, tam-
bém no Campo Limpo, 
onde prestou depoi-

mento. O porta-voz da 
Polícia Militar não deu 
informações sobre em 
quais circunstâncias a 
prisão foi feita. A asses-
soria do cantor não foi 
encontrada.  Em julho 
de 2004, Mano Brown 
também foi preso por 
desacato a autoridade 
dentro de seu condo-
mínio no Parque Santo 
Antônio, em São Paulo. 
Segundo a PM, agentes 
encontraram uma ponta 
de um cigarro de maco-
nha em seu carro.

Mano Brown é preso 
por desacato em SP

Projetos do 
Cooperar 
terão audiência 
pública na PB

O desenvolvimento e uti-
lização de espécies resistentes 
ou com maior tolerância a pra-
gas e parasitas, a seleção e uso 
de pesticidas em projetos com 
efeitos adversos mínimos na 
saúde humana e a adoção de 
práticas agroflorestais e mane-
jo integrado de pragas, objeti-
vando a redução ou eliminação 
do uso de defensivos químicos, 
são algumas das diretrizes e 
exigências que deverão ser 
cumpridas pelos próximos 
projetos que serão financia-
dos pelo Governo do Estado, 
por meio do Cooperar e Banco 
Mundial, apresentadas ontem 
na primeira audiência pública 
organizada pelo órgão.

Os projetos a serem finan-
ciados deverão ser ambiental-
mente sustentáveis, estando de 
acordo com a política interna 
da instituição financeira e com 
a legislação vigente do país, ou 
seja, que promovam ações para 
minimizar os impactos negati-
vos ocasionados ao meio am-
biente e respeitar os direitos 
das comunidades afetadas.

Para as obras de constru-
ção civil, por exemplo, as em-
presas construtoras deverão 
utilizar o manual ambiental e 
social, juntamente com o edital 
de obras como referência.

Da Agência Brasil

tJD/PB julga pautas 
do estadual segunda

Quatro pautas do Estadual se-
rão julgadas segunda-feira, às 18h30, 
pelo Tribunal de Justiça Desportiva da 
Paraíba (TJD/PB). A primeira é sobre a 
escalação irregular do atacante Junior 
Mandacaru pelo Auto, na derrota para 
o Sousa (1 a 0), no Marizão. O Alvirru-
bro foi incurso no artigo 214 do CBJD, 
que trata da equipe que inclui na par-
tida um jogador em situação irregular. 
Se condenado, o time perderá 3 pon-
tos e pode ser multado. A segunda é 
com relação a partida entre Atlético 
e Botafogo, em Cajazeiras, dia 15 de 
março. O jogo foi 1 a 1, e o vice-presi-
dente de futebol do Belo, Zezinho Bo-
tafogo, e o gerente de futebol do time 
da capital, Giancarlo Dantas, partiram 
pra cima do árbitro João Bosco Sátiro. 
A terceira é sobre o confronto entre 
Santa Cruz de Santa Rita e CSP, com o 
time da casa incurso no artigo 206.

meC manterá plano 
de digitalizar enem

O Ministério da Educação 
(MEC) vai manter o plano de digi-
talizar o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), segundo o secretário 
executivo da pasta, Luiz Cláudio Cos-
ta. A ideia foi anunciada pelo ex-mi-
nistro da Educação, Cid Gomes, que 
chegou a fazer uma consulta pública 
online sobre a questão. Ontem, após 
a transmissão do cargo para o novo 
ministro da Educação, Renato Janine 
Ribeiro, o secretário disse, em cole-
tiva de imprensa, que os treineiros, 
estudantes do primeiro ou segundo 
ano do Ensino Médio que fazem o 
Enem apenas como teste, poderão 
ser os primeiros a experimentar o 
novo sistema. “Ainda está em estu-
do, aqueles que fazem para treina-
mento, portanto não tem pretensão 
a uma vaga, poderemos iniciar com 
esses estudantes”, disse.
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Vitória Lima fala de ‘O Sal 
da Terra’, documentário 
sobre Sebastião Salgado
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Inscrições abertas para 
exibições de filmes do 
Festival do Minuto
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Ecletismo
Repertório variado marca segundo concerto oficial que o Projeto A Banda 
de Música na Academia realiza hoje, na capital, com dois grupos convidados 
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Escritores falam da 
influência da obra de 
Miguel de Cervantes
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Banda Marcial Anísio Teixeira, da capital e o músico Sandoval Moreno, idealizador do projeto

A ‘Sociedade Musical São Miguel’ é uma das convidadas para compor a programação de música clássica que acontece hoje

FOTOS: Divulgação

Um repertório bem eclético, 
que inclui uma seleção 
em homenagem a Tim 
Maia, músicas da ban-
da sueca Abba, além de 
ópera e trilha sonora do 
filme de faroeste intitu-
lado Sete Homens e Um 

Destino, produção norte-americana de 
1960 dirigida por John Sturges. Assim 
é o programa do concerto - o segundo 
da temporada oficial de 2015 - que o 
Projeto A Banda de Música na Academia 
realiza hoje, a partir das 20h, na Sala 
Radegundis Feitosa instalada na Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB), 
em João Pessoa. A atração fixa é a Banda 
Sinfônica José Siqueira, que, nesta noite, 
convida a Banda Marcial Anísio Teixeira, 
da Escola Municipal Anísio Teixeira, na 
capital, e, também, a Sociedade Musical 
São Miguel, da cidade de Barra de São 
Miguel, localizada na região do Cariri 
Velho do Estado, para se apresentarem 
ao público. A entrada é gratuita.

Na noite de hoje, o público ouvirá, 
pela ordem crescente, o seguinte pro-
grama: ‘Abram’s Pursuit” (David Hol-
singer); uma seleção de músicas de Tim 
Maia, com arranjos de Flávio Medeiros, 
que também elaborou para outra mú-
sica que vem na sequência, intitulada 
‘Qui Nem Jiló’; ‘Zeus, The King of The 
Gods (Rob Romeyn/Rafael Amaro); o 
dobrado ‘Janjão’ (Joaquim A. Naégele); 
‘Nordeste’ (Manoel Ferreira); ‘My Way’ 
(Claude François/Jacques Revaux/Paul 
Anka), com arranjos de Rubinaldo Cata-
nha; ‘Abba Gold’, do grupo Abba, arran-
jado por Ron Sebregts; ‘Final Coutdown’ 
(Grupo Europe), com arranjos de Jardili-
no Maciel; ‘The Phantom Of  The Opera’ 
(A. L. Webber/C. Hart), com arranjos 
de Gilberto A. Camargo; ‘Assim Falou 
Zarathusta’ (Richard Strauss), arranjado 
por Duda e Jorge Nobre; e ‘Sete Homens 
e Um Destino’ (Elmer Bernestein), cuja 
adaptação para banda foi feita por Rubi-
naldo Catanha. 

“Os nossos objetivos, com A Ban-
da de Música na Academia, são os de 
divulgar e resgatar a cultura de bandas 
marciais, que esteve em baixa ao longo 
dos anos 1990, por causa da falta de 
estrutura suficiente - a não aquisição de 
instrumentos, por exemplo - de institui-
ções, como as prefeituras. No entanto, 
a partir de 1999, o investimento nessa 
área voltou a ser retomado”, comentou 
para o jornal A União o professor de 
música Sandoval Moreno, idealizador 
e um dos coordenadores - com Ayna-
ra Silva - do projeto, que, a propósito, 
comemorou, no último mês de março, 
um ano. 

Sandoval esclareceu que alguns cri-
térios são seguidos pela Comissão que 
cuida de escolher e formular os convites 
para as bandas que estarão se apresen-
tando no projeto, que é desenvolvido 
pelo Departamento de Música e Depar-

tamento de Educação Musical da Universi-
dade Federal da Paraíba. O período que o 
grupo já vem se mantendo em atividade 
e o tempo de permanência que os mú-
sicos estão em suas respectivas bandas 
são alguns exemplos do que se é levado 
em consideração para a escolha. 

Teoricamente, pelo menos, a Comis-
são tem muitas opções para analisar. Isto 
porque, de acordo com o professor San-
doval Moreno, só a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa possui, em sua rede de 
ensino, mais de 100 bandas marciais. E, 
no âmbito do Governo do Estado, ele es-
tima que a quantidade deve ultrapassar 
aquele número, em virtude do fomento 
que se tem dado a essa área, que inclui 
bandas de música e marciais. 

Ao longo desta temporada de 2015, 
o projeto apresentará ao público de 12 

a 14 concertos com a Banda José Siquei-
ra, formada por 40 integrantes, que são 
alunos de Licenciatura em Música e do 
Bacharelado, além de ex-estudantes. Em 
cada apresentação haverá sempre convi-
dados diferentes. 

n Evento: Projeto A Banda de Música na Academia

n Convidadas: Banda Marcial Anísio Teixeira e 

Sociedade Musical São Miguel

n Data: Hoje

n Hora: 20h

n Local: Sala Radegundis Feitosa na UFPB

n Endereço: Campus I, em João Pessoa

n Entrada: Gratuita

Serviço



A Comissão de Justiça da 
Câmara dos Deputados aprovou o 
projeto de redução da maioridade 
penal para 16 anos. Palmas para a 
dita Comissão. Mas bem que po-
dia ter baixado mais, como fazem 
algumas nações mais civilizadas. É 
o caso da Inglaterra e dos Estados 
Unidos, onde a maioridade penal é 
de 10 anos. No ano da graça de 1993 
a Inglaterra condenou dois meninos 
de 10 anos (Jon Venables e Robert 
Thompson) que sequestraram, sevi-
ciaram e mataram 
um bebê de dois 
anos (James Bul-
ger), e colocaram 
seu cadáver no 
trilho do trem.

A dupla assas-
sina da Inglaterra 
pegou oito anos de 
cadeia. Foi pouco, 
pois Jon Venables 
voltou a delinquir 
depois de solto. 
Ele se envolveu 
com a propagação 
de pornografia 
infantil pela inter-
net. Pior de que o 
crime da dupla Ve-
nable& Thompson 
foi o caso de Mary 
Bell, 11, e Norma 
Bell, 13, (não são parentes), meno-
res. Elas se transformaram em as-
sassinas em série. Em 1967, depois 
de matarem um primo de Mary Bell 
(Martin Brown, 4), as duas infantas 
mataram Brian Howe, de três anos. 
Ainda tentaram estrangular outras 
crianças. 

Mary queria ser enfermeira 
quando crescesse, “para enfiar agu-
lhas nas pessoas”. Ela foi condenada 

a 12 anos, mas Norma foi absolvi-
da.

No mundo civilizado os meno-
res delinquentes vão para a cadeia. 
É o caso dos Estados Unidos, onde a 
maioridade penal é de 10 anos; da 
Holanda, 12; dos Países Baixos, 12; 
da Irlanda, 12; de Portugal, 12; da 
França, 13. E assim por diante. Só no 
Brasil os menores têm licença para 
matar e roubar. Terminam recru-
tados por bandidos profissionais 
para fazer parte das quadrilhas e 

assumirem a auto-
ria dos crimes, pois 
são praticamente 
imunes. Ninguém se 
admire se menores 
forem apontados 
como implicados no 
escândalo da Petro-
bras.

Agora, a Comis-
são de Justiça da Câ-
mara dos Deputados 
começou a dar um 
basta nesse abuso 
absurdo, atendendo 
ao reclamo quase 
unânime da socie-
dade brasileira. O 
projeto de redução 
da maioridade penal 
ainda tem de percor-
rer um longo cami-

nho para ser aprovado – inclusive, 
ser apreciado pelos senhores sena-
dores. Menores ainda são inimputá-
veis, e podem ter contas bancárias 
repletas de dinheiro.

É claro que a redução da 
maioridade penal não vai resolver 
a criminalidade no Brasil, mas dará 
sua contribuição. Só um naipe de 
medidas de força, de largo espectro, 
pode extirpar a criminalidade no 

Brasil. O crime está na base da for-
mação do continente americano. A 
América fora ocupada pacificamente 
pelo estoque racial amarelo. Mas 
os povos formadores desse estoque 
foram dizimados pelo invasor euro-
peu, que tomou suas terras e mulhe-
res. Essa foi a ética da conquista do 
continente americano, ocupado pelo 
genocida europeu e seus escravos. 
Ética que tem o crime como pedra 
fundamental dos costumes do Novo 
Mundo.

Mas um país americano já logrou 
reduzir o crime ao nível do mar. 
Trata-se de Cuba, a ilha socialista do 
Caribe. Eis uma característica dos 
países socialistas, pouco comentada 
na discussão ideológica. Foi assim em 
todas as nações que experimentaram 
o socialismo, até que a Cortina de 
Ferro caiu diante das trombetas do 
revisionismo, ou do capitalismo. Na 
China, com maior população do mun-
do, se resolveu a reincidência – pois 
aos criminosos mais perigosos não se 
dá a chance de sair da cadeia: eles são 
executados com uma só bala, que a 
família do falecido tem de pagar.

O Direito deve ser um instru-
mento de garantia da sociedade, e 
não de fomento à criminalidade. O 
índice de reincidência entre os cri-
minosos do Brasil passa de 80% (oi-
tenta por cento). Só a pena capital, 
aplicada sistematicamente, poderá 
reduzir essa cifra a nível satisfatório. 
Mesmo na Noruega, com um dos 
melhores sistemas penitenciários 
do mundo, a reincidência vai a 20%. 
Ainda é muito. A sociedade não pre-
cisa desses 20%. Os trabalhadores 
dispensam atrapalhadores. 

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado)
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Maioridade penal
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Fernando
Vasconcelos

Advogado cadeirante
Será que é procedimento comum um juiz suge-

rir ao cidadão a troca de advogado?
E como se sentiria o advogado do cliente 

perante essa inusitada atitude do magistrado? E 
se esse advogado preterido for um cadeirante que 
não tem acessibilidade plena ao prédio do Fórum? 
Parece impossível, caros leitores, mas aconteceu 
recentemente. Um advogado cadeirante que atua 
no Rio Grande do Sul, mais precisamente na Co-
marca de São Francisco de Paula, na Serra gaúcha, 
vem enfrentando dificuldades de acessibilidade e 
diz que sofre situações de preconceito por parte de 
autoridades locais.

O advogado Dilto Marques já perdeu duas 
audiências e teve outras dificuldades porque o 
prédio não possui elevador e a estrutura neces-
sária para deslocamento interno. Ele afirma que 
o juiz Carlos Eduardo Lima Pinto, além de negar 
pedidos para que os atos judiciais fossem realiza-
dos no térreo, sugeriu que seu cliente trocasse de 
defensor por conta dos problemas de acessibili-
dade. “O maior problema é que estou me sentindo 
prejudicial à Justiça. Passo a ser, em vez de uma 
peça essencial, um obstáculo à aplicação da lei”, 
afirma Dilto, que teve dois pedidos negados para 
que as audiências fossem realizadas no térreo do 
Fórum. As informações são do saite G.1 e da RBS 
TV Porto Alegre.

Segundo a matéria publicada, o aposentado 
Júlio César Canani – cliente do advogado Dilto - 
confirma a “sugestão” do magistrado: “Ele disse pra 
mim: Por que tu não botou um outro advogado”? 
Sabia que ia ser assim. Aí ele quis me colocar um 
advogado do Estado. Eu recusei. Disse que não acei-
to porque já tenho o meu advogado - relata. Dilto 
requereu a anulação da primeira audiência do caso, 
por meio de um habeas corpus. Além de acatar o 
pedido, a Câmara Criminal do TJ-RS também garan-
tiu ao cliente a escolha do advogado e o direito à 
acessibilidade.

Absurdo
É inconcebível que num país que clama pela 

igualdade, por justiça e, sobretudo, por sereni-
dade, honestidade, possa resumir as coisas desta 
maneira. O causídico não consegue chegar à sala 
de audiências, não consegue trabalhar. O magistra-
do afirmou que o prédio do Fórum de São Francis-
co de Paula é da década de 60 e que, por isso, não 
conta com equipamentos de acessibilidade. Além 
disso, informou que não foi possível transferir os 
encontros para o térreo devido à falta de recursos 
técnicos, como computador com o programa que é 
usado pelo Judiciário. De acordo com o TJRS, o juiz 
foi orientado pela Corregedoria a fazer os ajustes 
necessários para realizar as audiências no térreo 
para que o problema não se repita.

O saite oficial do TJRS revela que, em 29 de 
dezembro de 2009, o então presidente da corte es-
tadual visitou a Comarca de São Francisco de Paula, 
percorrendo as dependências do Fórum e conver-
sou com todos os servidores. Na ocasião – isto é, há 
mais de cinco anos – o juiz enfatizou ao presidente 
a urgência de novas instalações para a comarca, de 
vara única, com aproximadamente 8,5 mil proces-
sos. Decorridos pelo menos cinco anos, nada – ou 
pouco – foi feito para resolver os problemas. Então, 
o Tribunal também tem culpa no cartório...

Requisição de RPV
Um recurso muito utilizado pelas pessoas 

que têm crédito do Estado é a requisição direta 
de débito de pequeno valor (RPV) que não deve 
ser feita por meio do presidente ou do vice-presi-
dente do tribunal, porquanto tal pagamento nada 
mais é do que ato jurisdicional. Mais: o pagamen-
to da requisição de pequeno valor é feito direto 
e independentemente de observância à ordem 
cronológica, até porque o débito de pequeno va-
lor não se confunde com o precatório. A decisão é 
da desembargadora federal gaúcha Marga Barth 
Tessler, atualmente atuando como ministra con-
vocada no STJ. O julgado foi proferido em recurso 
especial interposto pelo Estado de Mato Grosso 
do Sul.

O julgado lembra que sob a sistemática do 
art. 543-C, “o STJ firmou o entendimento de que o 
prazo para pagamento de quantia certa encartada 
na sentença judicial transitada em julgado, me-
diante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 dias 
contados da entrega da requisição, por ordem do 
juiz, à autoridade citada para a causa. Desatendida 
a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro 
do numerário suficiente ao cumprimento da deci-
são. 

A América 
fora ocupada 
pacificamente pelo 
estoque racial 
amarelo. Mas os 
povos formadores 
desse estoque 
foram dizimados 
pelo invasor 
europeu
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Há alguns dias a Escola de Contas do TCE abriu seu 
auditório para um debate, com vistas à revisão dos aconte-
cimentos políticos e bélicos que marcaram o ano de 1930. 

Na exposição dos conceitos, em defesa do presiden-
te João Pessoa e seu governo, coube ao jurista sereno e 
atilado Carlos Pessoa de Aquino. No contraponto atuou o 
vigoroso bacharel e historiador José Caetano. 

Disse Voltaire: “As paixões são os ventos que enfunam 
as velas dos barcos, por vezes, os fazem naufragar, mas sem 
eles não poderiam singrar.” A rebelião do chefe politico, José 
Pereira Lima, que decretou a independência do território de 
Princesa, burlando o expresso na Constituição do Estado da 
Paraíba, deve-se a não inclusão do nome de João Suassuna, 
na chapa para deputado federal e outros motivos menos 
relevantes. A exaltada emoção, na  luta fraticida de 1930, em 
especial do lado dos revoltosos, elevou-se a um alto grau de 
intensidade que se sobrepôs à lucidez e à razão. 

O precoce entusiasmo de José Pereira, que anunciava a 
vitória, em três semanas, alentou a firma Pessoa de Quei-
roz, do Recife, primos e inimigos de João Pessoa, a financiar 
os 2 mil homens em armas, na sede do município rebelado.
Valeu, também, a frustração de João Pessoa de Queiroz, por 
não ter sido o escolhido para presidente da Paraíba, segun-
do seu ex-genro Joaquim Inojosa.

O que, realmente, me surpreendeu na querela no TCE, 
foi constatar (nagravação) que o ódio de 1930 ainda não se 
liquefez e se revigora na 4º geração,  posterior aos lamen-
táveis acontecimentos. 

Na sessão no TCE, excitada pelo rancor, uma vetusta 
participante, do clã dos Dantas afirmou, que “o tiro que ma-
tou o pobredo  João Pessoa deveria ter sido em José Améri-
co.”(sic). Surpreendeu-me a perversa e anticristã confissão, 
há mais de 8 décadas depois da insurreição de Princesa, 
que ceifou  vidas inocentes,  a serviço do despotismo e 
da intransigência. Segundo quem ouviu sua imprecação, 
desaprovou a maledicente insinuação, que caiu no vazio, à 
falta de senso!...

Naquele conflito, se o pior tivesse alcançado José Amé-
rico, a ilustríssima senhora teria sido negado a aposentado-
ria como defensora Pública, à falta de comprovação de sua 
passagem por um Escola Superior de Direito.

Na 1ª eleição (1934), para os cargos legislativos, 
na Paraíba, o ministro de Viação e Obras Públicas (José 
Américo de Almeida), no governo provisório de Getúlio 
Vargas (1930/34) fez a composição da chapa do Partido 
Republicano e incluiu liberais e perrepistas, segundo ouvi 

do ex-ministro  Fernando Nóbrega, a afirmação que não foi 
isolada. Naquela data não se falava mais dos tristes eventos 
do passado, que dividiu a família paraibana.

João Dantas assassino do presidente da Paraíba, quan-
do preso, ao saber do resultado do seu treslocado gesto: 
dissera: “Isso não me trouxe nenhuma satisfação...” (ex-
pressão colhida na penitenciária pelo estudante de Direito, 
Antônio Pereira Diniz, ao informar-lhe sobre o resultado 
dos tiros em seu desafeto). Isso se chama grandeza de 
alma. Aliás no conceito de José Américo, “João Dantas tinha 
o pundonor  da sua gente.” Isto é o brio.

José Américo atuara, no Jurídico, com João Dantas, 
desde que não fosse no crime, pois o  areense não aceitava 
a defesa de criminosos, e as causas a ele atribuídas,  passa-
va o colega. A ida de João Dantas para o Recife, foi ideia de 
José Américo. Serviu de mensageiro na sugestão o amigo 
comum Gentil Lins, sob a alegação de que sua estadia na 
Veneza brasileira era “enquanto os ânimos se acalmassem 
na Paraíba,”

O presidente do Poder Judiciário, desembargador 
Heráclito Cavalcanti dava-lhe apoio, porém não o favorecia, 
desde que vinha perdendo ações no Tribunal de Justiça. 
Seu escritório esvaziara-se, com a fugados  antigos clientes 
e novos não chegavam. 

No estágio de intolerância pontificou um irmão de 
João Pessoa, Joaquim Pessoa, que decaído no favoritismo 
federal, em razão do “Nego” de João Pessoa, às pretensões 
do Catete, aliou-se aos Pessoa de Queiroz!... Com a morte 
do presidente, voltou ao ninho antigo e pretendeu ocupar 
seu lugar, mas não encontrou guarida, nos leais amigos de 
João Pessoa.  

A “alma danada” contra o presidente João Pessoa, 
chamava-se Heráclito Cavalcanti. Enviava diretamente a 
Washington Luiz pedidos de demissão e transferência de 
simpatizantes da Aliança Liberal, um modelo de perse-
guição nunca visto, na província da Paraíba. (Ver livro 
editado pela FCJA – O arquivo José Américo e a Revolução 
de 1930).

A divulgação da entrevista de Zé Pereira, no feudo de 
Princesa, ao jornalista Victor do Espirito Santo, republicada 
nos jornais do país, em que relatou o apogeu em armas, 
fornecidas à Princesa, com o timbre do Realengo, e a pujan-
ça do Almoxarifado, em alimentos e remédios, foi o segredo 
que a situação federal não esperava, descoberto. 

Cheguei ao meu limite de espaço. Espero continuar na 
próxima semana.

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

Cinema

Aquela velha opinião 
formada sobre tudo

Estamos vivenciando um momento no qual as possibi-
lidades de publicizar uma opinião são, praticamente, incon-
táveis. Basta ter acesso a uma das ferramentas tecnológicas 
disponíveis, essencialmente assentadas na internet. Só para 
citar alguns desses meios, temos os blogs, sites e as inúme-
ras redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e por aí vai...

Essa suposta liberação do polo emissor da informação 
(que há bem pouco tempo ficava em poder de meios de 
comunicação organizados) é comemorada por muitos e sau-
dada positivamente, de maneira geral, no âmbito acadêmico, 
porém também existem críticas à realidade infocomunica-
cional da atualidade.

O fato de muita gente poder expor publicamente sua 
opinião criou uma distorção que leva uma grande quantida-
de de pessoas a achar que tem opinião sobre tudo. Explico: 
uma opinião, para mim, é um pensamento organizado ba-
seado em fatos, estudos, aspectos histórico-sociais etc.. Ou 
seja, é algo embasado. Não somente um vomitar de palavras 
oriundas, muitas vezes, do senso comum. 

A questão é que, como explica Menalton Braff no texto 
intitulado “Agora todo mundo tem uma opinião”, publicado 
no site da Carta Capital, “[...] muita gente lê a enxurrada de 
bobagens que aparecem na internet não como opinião, mas 
como conhecimento”.

É aí onde mora o perigo. Informações e “opiniões” joga-
das aos montes, muitas delas sem terem a mínima conexão 
com a realidade, desorientam, por vezes, os que têm acesso 
a esses conteúdos, criando mais pessoas que pensam en-
tender de determinados assuntos já baseadas em contextos 
errôneos encontrados a todo instante, principalmente, no 
meio online. 

Comparo essa situação a dos supostos jornalistas, que 
ao terem um microfone ou uma página em branco a sua 
frente, saem grasnando ou riscando pensamentos distintos 
sobre quaisquer assuntos, ganhando legitimidade apenas 
pelo fato de atuar na imprensa. 

Nesse caso, a situação é ainda pior, pois o periodista tem 
que embasar seus argumentos por obrigação. No caso dos 
não jornalistas não há esse tipo de “compromisso” e o sim-
ples “opinar sobre tudo” vira uma atividade tão corriqueira 
quanto banal. 

A saída é mesmo a educação. As escolas e as universi-
dades precisam encontrar, nas novidades apresentadas co-
tidianamente, formas de fazer com que os jovens consigam 
se guiar corretamente, para que eles entendam que existem 
formas de ter acesso a conteúdos com credibilidade e que é 
possível emitir opiniões que não contribuam para essa ba-
gunça informacional sem sentido.

Além disso, uma legislação mais rígida que punisse cri-
mes praticados na internet (plágios, calúnias, difamações, só 
para citar alguns) também ajudaria a dificultar que aventu-
reiros expusessem qualquer coisa que viesse à mente sem o 
mínimo critério. 

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque
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SERVIÇO

Golpe Duplo
Nicky (Will Smith) é um trapaceiro profissional que é esco-

lhido como vítima por uma iniciante na profissão, Jess (Margot 
Robbie). Ele se deixa levar pelo golpe para desmascará-la no 
momento certo. Decepcionada, Jess insiste para que Nicky lhe 
ensine seu método de trabalho e a aceite na equipe. Após uma 
certa relutância, Nicky não apenas concorda como se envolve 
romanticamente com ela, indo contra uma de suas principais 
regras.

Tônio

Arte de divulgação para os interessados em participar da seleção para exibição de produções inscritas este ano 

As pessoas que tiverem um 
espaço cultural em qualquer 
cidade do Brasil, estão convida-
dos para ser um dos exibidores 
dos vídeos do Festival do Minuto, 
durante o período de 16 a 24 de 
Maio. 

As inscrições são gratuitas 
até 30 de abril e as sessões po-
dem ser feitas em qualquer tipo 
de espaço: grande, pequeno, fe-
chado ou aberto. O exibidor pre-
cisa ter sistema de projeção com 
áudio e a única condição é que o 

Produção explora homem ensinando mulher a trapacear

Lucas Duarte
Especial para A União

evento seja inteiramente gratuito, 
sem cobrança de ingressos ou ou-
tras taxas. O melhor vídeo levará 
como prêmio o Troféu Minuto + 
R$ 500,00.

Tudo acontece online, para 
inscrever sua instituição, basta 
preencher o formulário através 
do site: rede2015.festivaldomi-
nuto.com.br. Os inscritos rece-
bem por e-mail instruções para 
download e um kit divulgação 
com cartaz (versão eletrônica e 
versão para impressão), release, 
imagens dos vídeos e logos do 
Minuto.

Todos os anos os melhores 

minutos do ano anterior são exi-
bidos em centenas de instituições 
culturais por todo o Brasil. No ano 
passado, os vídeos foram exibidos 
em 323 instituições culturais de 
150 cidades brasileiras, atingindo 
65 mil espectadores 

Além dos Melhores Minutos, 
será disponibilizada também a 
mostra ‘Água’, uma parceria entre 
o Festival do Minuto e o Museu da 
Pessoa. 

A mostra é uma ‘Ode à Água’ e 
traz vídeos de caráter sentimental 
e experimental. Cada mostra tem 
aproximadamente 50 minutos de 
duração.

Estão abertas as inscrições para a Rede 
de Exibição do Festival do Minuto 2015 

VELOZES E FURIOSOS 7(EUA 2015). Gênero: 
Ação. Duração: 138 min. Classificação: 
14 anos. Direção: James Wan. Com Vin 
Diesel, Paul Walker, Jason Statham.Após 
os acontecimentos em Londres, Dom 
(Vin Diesel), Brian (Paul Walker), Letty 
(Michelle Rodriguez) e o resto da equipe 
tiveram a chance de voltar para os Estados 
Unidos e recomeçarem suas vidas. Mas a 
tranquilidade do grupo é destruída quando 
Ian Shaw (Jason Statham), um assassino 
profissional, quer vingança pela morte de 
seu irmão. Agora, a equipe tem que se 
reunir para impedir este novo vilão. Mas 
dessa vez, não é só sobre ser veloz. A luta 
é pela sobrevivência. Manaíra 5: 12h,15h,  
18h e 21h  Manaíra 9/3D: 13h, 16h,  19h e 
22h  Manaíra 10/3D:  14h, 17h, 20h e 23h 
CinEspaço3/3D: 15h, 18h (DUB) 21h (LEG)
Tambiá 3:   14h30, 17h30e 20h30
Tambiá 6/3D: 15h40, 18h20 e 21h   

A SÉRIE DIVERGENTE: INSURGENTE(EUA 2015). 
Gênero: Ação. Duração: 119 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Robert Schwentke 
Com: Shailene Woodley, Theo James, Octavia 
Spencer.Tris (Shailene Woodley) e Quatro 
(Theo James) agora são fugitivos e procu-
rados por Jeanine Matthews (Kate Winslet), 
líder da Erudição. Em busca de respostas e 
assombrados por prévias escolhas, o casal 
enfrentará inimagináveis desafios enquanto 
tentam descobrir a verdade sobre o mundo 
em que vivem. Manaíra 4: 12h30, 15h10, 
17h50 e 20h30  Manaíra 7: 13h40, 16h15, 
18h50 e 21h30  Manaíra 11:  13h15 Tambiá 
4:   14h, 16h20, 18h40 e 21h

O GAROTO DA CASA AO LADO(EUA 2015). 
Gênero: Suspense. Duração: 91 min. Clas-
sificação: 16 anos. Direção: Rob Cohen Com: 
Jennifer Lopez, Ryan Guzman, John Corbett.
Após ser traída pelo marido, a professora 
Claire Peterson (Jennifer Lopez) está em 
vias de se divorciar. Ela vive sozinha com 
o filho adolescente, até perceber que um 
jovem acaba de se mudar para a casa ao 
lado. O sedutor Noah Sandborn (Ryan 
Guzman) rapidamente oferece ajuda nas 
tarefas da casa e se torna o melhor amigo do 
filho de Claire. Aos poucos, o vizinho passa 
a seduzi-la, levando a uma noite de amor 
entre os dois. No dia seguinte, a professora 
está decidida que tudo foi apenas um erro, 
mas Noah não pretende abandoná-la tão 
cedo. O caso de amor torna-se uma perigosa 
obsessão. Manaíra 1: 22h10

O DUELO (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 109 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Marcos Jorge. Com Joaquim de 
Almeida, José Wilker, Cláudia Raia. O 
comandante Vasco Moscoso de Aragão 
(Joaquim de Almeida) está cansado da 
sua vida aventureira em alto mar, e busca 
um lugar tranquilo para viver. É assim 
que ele chega até a vila de Periperi, uma 
cidadezinha costeira, e logo conquista a 
todos no local. Aragão ganha a admiração 
dos homens que se juntam para ouvir 
suas histórias fantásticas, e conquista 
as mulheres, com seus ares românticos da 
Europa. Só que o fiscal Chico Pacheco (José 
Wilker), até então o homem mais admirado 
da cidade, desconfia de Aragão e começa a 

investigar a vida do forasteiro, querendo 
saber se tudo que ele diz é verdade ou não. 
Manaíra8: 14h45 e 17h15 CinEspaço2: 14h  

CINDERELA (EUA 2015) Gênero: Fantasia, 
Romance. Duração: 128 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Kenneth Branagh. Com 
Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden. 
Após a trágica e inesperada morte do seu 
pai, Ella (Lily James) fica à mercê da sua 
terrível madrasta, Lady Tremaine (Cate 
Blanchett), e suas filhas Anastasia e Dri-
sella. A jovem ganha o apelido de Cinderela 
e é obrigada a trabalhar como empregada 
na sua própria casa, mas continua otimista 
com a vida. Passeando na floresta, ela se 
encanta por um corajoso estranho (Richard 
Madden), sem desconfiar que ele é o prínci-
pe do castelo. Cinderela recebe um convite 
para o grande baile e acredita que pode 
voltar a encontrar sua alma gêmea, mas 
seus planos vão por água abaixo quando 
a madrasta má rasga seu vestido. Agora, 
será preciso uma fada madrinha (Helena 
Bonham Carter) para mudar o seu desti-
no. Manaíra2:18h15 e 20h45 Manaíra 3: 
12h45, 15h15, 17h45 e  20h15 Manaíra6:   
13h45, 16h30, 19h15 e 21h45 Manaíra 
11: 15h45 e 18h30  CinEspaço4: 14h30, 
16h50, 19h20 e 21h40  Tambiá 5: 14h10, 
16h20, 18h30 e 20h40 

KINGSMAN- SERVIÇO SECRETO (EUA 2014). 
Gênero:ação. Duração: 128 min. Classifi-
cação: 16 anos. Direção: Matthew Vaughn. 
Com Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron 
Egerton. Eggsy (Taron Egerton) é um jovem 

com problemas de disciplina que parece 
perto de se tornar um criminoso. Determi-
nado dia, ele entra em contato com Harry 
(Colin Firth), que lhe apresenta à agência 
de espionagem Kingsman. O jovem se une 
a um time de recrutas em busca de uma 
vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry 
tenta impedir a ascensão do vilão Valentine 
(Samuel L. Jackson). Adaptação da série de 
quadrinhos criada por Mark Millar e Dave 
Gibbons. CinEspaço 2: 16h20 e 21h20

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comé-
dia. Duração: 105min. Classificação: 14 
anos. Direção: Glenn Ficarra, John Requa. 
Com Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo 
Santoro. Um trapaceiro profissional (Will 
Smith) começa a treinar uma novata na 
profissão (Margot Robbie), até os dois 
se apaixonarem. Ao mesmo tempo, o 
sujeito tem que lidar com um importante 
adversário, dono de uma empresa de 
carros (Rodrigo Santoro).  Manaíra11: 
21h15  CinEspaço 2: 14h e 18h50 Tambiá 
1:  18h20 e 20h20

PARA SEMPRE ALICE (EUA 2015). Gênero: Drama. Duração: 101 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Richard Glatzer, Wash 
Westmoreland. Com Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen 
Stewart. A Dra. Alice Howland (Julianne Moore) é uma 
renomada professora de linguistica. Aos poucos, ela começa 
a esquecer certas palavras e se perder pelas ruas de Manhat-
tan. Ela é diagnosticada com Alzheimer. A doença coloca em 
prova a a força de sua família. Enquanto a relação de Alice 
com o marido, John (Alec Baldwinse), fragiliza, 
ela e a filha caçula, Lydia (Kristen Stewart), 
se aproximam. CinEspaço 1: 14h10
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Diversidade

Indispensável

Neste 2015, comemora-se 400 
anos do lançamento do livro 
“Dom Quixote de La Mancha, 
obra escrita pelo espanhol Mi-
guel de Cervantes, composta por 
126 capítulos, divididos em duas 
partes: a primeira surgida em 
1605 e a outra em 1615. Consi-

derada um dos marcos da literatura universal, a 
obra influenciou e influencia até hoje os rumos 
literários de diversos escritores que tiveram o 
privilégio. Mas como um livro escri-
to há 400 anos se mantém atual e 
determinando tendências no cam-
po literário? O jornal A União foi 
atrás dessa resposta e ouviu alguns 
escritores locais sobre o tema.

Professor de Literatura na 
Universidade Federal da Paraíba, 
o escritor Rinaldo de Fernandes 
explica que Dom Quixote é uma 
obra que praticamente inaugura a 
literatura moderna. “A partir de um 
elemento central, que é a paródia, 
a ironia, o livro de Cervantes abre 
todo um caminho que os autores 
realistas dos séculos XVIII,  XIX e XX 
irão percorrer”, analisa.

O poeta e escritor Jairo Cézar, 
atualmente respondendo pela 
Secretaria de Cultura do município 
de Sapé, destaca que Cervantes, 
Shakespeare e Camões, mais do 
que escritores, são símbolos. São 
ícones de seus países e das línguas 
Espanhola, Inglesa e Portuguesa. “O 
Dom Quixote, mais do que uma obra 
literária é a própria literatura. Um 
texto que influencia até quem nunca 
leu, pois está em tudo, como o ar 
que não vemos, mas nos é vital”, 
exalta.

Também professor do curso 
de Letras da UFPB, o poeta 
Expedito Ferraz Jr. destaca que 
Miguel de Cervantes é lembrado, 
principalmente, por duas grandes obras: 
o Dom Quixote e as Novelas Exemplares. 
“Ambas são referidas, nos manuais de 
História da Literatura, como clássicos da 
literatura universal. O Dom Quixote, espe-
cialmente, é considerado marco original 
do romance moderno, e é unanimemente 
celebrado como uma das obras literá-
rias mais importantes 
de todos os tempos”.

Já o escritor 
Roberto Mene-
zes reforça que  
Cervantes conseguiu 
inaugurar o que seria 
a base para o romance 
moderno. “Apesar de recursos 
da literatura medieval, ele faz 
isso como espécie de parodia, 
das chamadas novelas de cavala-
ria”, enfatiza.

Influência 
Alguns autores, como Aria-

no Suassuna, assumem ou assumiram 
a influência de Cervantes, principalmente 
de Dom Quixote, em suas obras. Jairo Cézar 
entende que ainda hoje, e apesar das novas 
técnicas narrativas, temos o anti-herói, o 
herói cômico e a busca de um tempo e ordem 
perdidas. “Vejo isso em cordéis, 
a construção de alguns heróis 
e anti-heróis. De certa forma, 
Lampião, tão presente nos 
folhetos, é o Quixote 
do Sertão. Um pouco 
louco, um pouco são 
e que busca resgatar 
um passado morto. 
Vejo isso em Lins, no 
Capitão Vitorino. Vejo 
isso em Antônio Conselhei-
ro”, compara.

Rinaldo de Fernan-
des se detém no caso do 
próprio Ariano Suassuna. 
Ele ensina que os processos 
intertextuais da obra de Suas-
suna, o diálogo que ele estabelece com 
o romanceiro popular nordestino, buscando 
aspectos satíricos e grotescos, estão todos no 
“Dom Quixote”. “O livro de Cervantes parodia 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

De Lampião a Ariano Suassuna: autores paraibanos 
apontam influência de Dom Quixote na literatura

o Romance de Cavalaria, e o parodia criando 
uma intertextualidade que se torna estrutural 
no seu processo criador. E a intertextualida-
de, reafirmo, é central na obra de Suassuna. 
Vejo aqui uma forte influência, consciente ou 
inconsciente, de Cervantes. Cervantes, através 
especialmente do personagem Dom Quixote, 
brinca com os valores da própria literatura 
– mas ainda com valores e sentidos de sua 
própria nação. Suassuna vai por esse caminho”, 
analisa.

Roberto Menezes vai mais longe no 
tempo e diz que o grande influenciado por 
Cervantes foi Gregório de Matos, “mas escri-
tores mais “recentes” já falaram que era muito 
influenciados por ele. O caso mais patente foi 
Machado de Assis. Já Ariano usou a fórmula 
da novela de cavalaria pra formatar A Pedra 
do Reino”.

E na sua própria produção literária, há 
influência de Miguel de Cervantes e de Dom 
Quixote? Rinaldo de Fernandes avisa que todo 

romancista tem débito com Cervantes. “Por-
que a base do romance moderno é a ironia. Há 
sempre um personagem buscando afirmação, 
querendo do mundo valores que o mundo não 
lhe oferece, não lhe permite. Um personagem 
que busca sentido no sem-sentido do mundo 
em que está situado”, observa.

“Não identifico uma referência direta, 
consciente, ao universo literário de Cer-
vantes, mas não tenho dúvida de que, num 
sentido geral, toda a criação literária do 
nosso tempo é tributária do grande tema do 
Quixote, que é o desajuste entre a realidade 
objetiva e a subjetividade humana”, acrescen-
ta Expedito.

Jairo Cézar conta que seu novo livro de 
poemas tem como tema o mergulho no pas-
sado. “Inclusive, há um poema dedicado a 
professora Neide Medeiros intitulado Cavaleiro 
da Triste Figura”, destaca. E recita o poema: 
Ontem, moinhos de vento moviam a certeza 
de meus sonhos e alforriavam minha imagina-

ção./ Hoje, solitário, sinto falta dos livros que 
emolduram o passado e da presença de Sancho 
Pança./ Amanhã, preso à gaiola do crepúsculo, 
serei o mesmo fidalgo a serpentear as tranças 
da razão”.

Poema inédito de Solha 
A reportagem de A União consultou, 

também, o escritor, poeta, ator e artista plástico 
W. J. Solha sobre Miguel de Cervantes e o legado 
de Dom Quixote. Segundo ele, um trecho de seu 
inédito poema longo “A Engenhosa Tragédia de 
Dulcinéia e Trancoso”  parece uma boa resposta 
às questões levantadas nesta reportagem. Eis o 
trecho do poema:

Entrevista coletiva
- Antes de mais nada, Mestre Cervantes 

- começa Basílio, com ironia e brilho - Quê 
personagem, o seu: Dom Quixote! Que tal 
encontrá-lo no circo... de um Sertão... onírico, 
depois de vê-lo em... Defoe, Fielding, Sterne e 
Walter Scott?

Também não esconde a ironia o expert 
Joubert, do Le Monde: - Ah, e influenciou Dicke-
ns, Flaubert... 

Sonia, quase sem voz: - ... e Benito Pérez 
Galdós.

- ... e Melville! – acrescenta Mara Smith, do 
The New York Post, malévola, ... vil.

- ... e Dostoiévski! – aparteia com delícia 
o Ilia Apresyan, da Voz da Rússia, que lembra 
Karabtchevsky. - ... Claro, reage o Astier, mais 
inflado - com a ressonância da investida - que 
o balão de Montgolfier. E acrescenta, alimen-
ta: - O, joy, se faz a cabeça de Joyce, e arriba!, 
se gera mais - na Paraíba de que muito me 
gabo - no Ariano, o Quaderna; em Zé Lins, 
Papa Rabo.

- O, como las pirámides aztecas, incas y 
mayas delante de las de Egipto, son... maravillo-
sas traducciones de mi criatura,

- ... que ficam, sempre, de menor altura. 
Mas... – o Astier bestunta – quero lhe fazer a 
pergunta, aquela que – olha em volta – é a de 
todos vocês: Como sabe de tudo isso... se é do 
século dezesseis?

- Bueno, yo soy – al igual que usted - crea-
ción de Ariano y del Circo de Sô Leo. ¿Por qué 
no les pregunta?

Dados sobre Dom Quixote e Cervantes
Dom Quixote de La Mancha é um livro 

escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes 
y Saavedra (1547-1616). O título e ortogra-
fia originais eram El ingenioso hidalgo Don 
Quixote de La Mancha, com sua primeira 
edição publicada em Madrid no ano de 1605. 

É composto por 126 capítulos, 
divididos em duas partes: a pri-
meira surgida em 1605 e a outra 
em 1615. A coroa espanhola 

patrocinou uma edição revisa-
da em quatro volumes a cargo 
de Joaquín Ibarra. Iniciada 
em 1777 concluiu-se em 
1780 com tiragem inicial 
de 1600 exemplares.

É considerada a grande 
criação de Cervantes. O livro é 
um dos primeiros das línguas 
européias modernas e é consi-
derado por muitos o expoente 
máximo da literatura espa-

nhola. Em princípios de maio 
de 2002, o livro foi escolhido 
como a melhor obra de ficção 
de todos os tempos. A votação 
foi organizada pelos Clubes do 
Livro Noruegueses e participa-
ram escritores de reconheci-
mento internacional.

Na semana passada, foi 
divulgado pela imprensa que 
a equipe responsável por 
procurar os restos mortais do 

escritor espanhol Miguel de 
Cervantes, autor de Dom 
Quixote, está “convenci-
da” de ter encontrado o 
material entre fragmentos 

de ossos localizados em 
uma cripta de um convento 

de Madri, um ano depois do 
início dos trabalhos.

“À vista de toda a informação gerada 
no caso de caráter histórico, arqueológico 
e antropológico, é possível considerar que 

entre os fragmentos da área localizada no solo 
da cripta da atual igreja das Trinitárias se encon-
tram alguns pertencentes a Miguel de Cervan-
tes”, disse o antropólogo Francisco Etxeberría, 
coordenador da equipe.
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Profissionais LGBTs
sofrem discriminação 
no local de trabalho

Dia Mundial da Saúde
Cuidados constantes resultam em corpo e mente saudáveis
Dani Fechine
Especial para A UNIÃO

Da criança ao idoso, a 
saúde deve ser o bem mais 
precioso da pessoa. “É neces-
sário ter o corpo e a mente 
saudável”, destaca a nutricio-
nista Camilla Bonifácio. Na 
Paraíba, 59,2% dos cidadãos 
acima de 18 anos declararam, 
na Pesquisa Nacional de Saú-
de, publicada pelo IBGE neste 
ano, ter saúde boa ou muito 
boa.  O Dia Mundial da Saúde, 
que é comemorado hoje, en-
fatiza, mais uma vez, o cuida-
do que a pessoa deve ter com 
o corpo e com a mente, que 
deve ser prioridade para pro-
longar a vida de uma maneira 
saudável. “Bons hábitos e boas 
práticas de saúde estão direta-
mente ligadas ao processo de 
longevidade, principalmente 
quando isso é baseado em 
qualidade de vida e quando 
refletem em uma vida mais 
saudável”, lembra a geriatra 
Edna Germana. Atividades es-
portivas devem ser mescladas 
com alimentação balanceada, 
assim como o sorriso deve es-
tar sempre em sintonia com a 
mente e com o corpo.

“Não há dúvidas que a 
prática de atividades físicas 
melhora a saúde”, ressalta a 
profissional de Educação Físi-
ca, Viviane Tenório. “A prática 
de exercícios, além de contro-
lar o peso corporal, fortalece a 
defesa do organismo e auxilia 
na prevenção de doenças”. O 
que não vale é dizer que não 
existem lugares para se exerci-
tar. A sua rua já pode ser o iní-
cio de uma caminhada regular, 
podendo ajudá-lo a largar o 
sedentarismo e adquirir uma 
vida mais saudável. A cidade 
de João Pessoa oferece 21 pra-
ças em bairros com academias 
de ginástica para o cidadão de 
todas as idades e a qualquer 
hora do dia. 

O estudante Leandro San-
tana aproveita com frequência 
os equipamentos disponibili-
zados: “A prática de atividade 
física proporciona bem-estar 
físico, mental e até espiritu-
al”, disse. Para se sentir mais 
leve, ele procura balancear a 
alimentação com a movimen-
tação do corpo e não dispen-
sa a consulta médica. Para 
escolher uma atividade física, 
Viviane Tenório dá algumas 
dicas: “Antes de tudo, é ne-
cessário procurar um médico 
para realizar alguns exames. 
Em seguida, procure as ativi-
dades que goste de praticar 
e selecione horários e opções 
compatíveis ao seu estilo de 
vida. Por fim, incorpore esse 
momento como algo prazero-
so e de satisfação pessoal”. 

A relação entre a 
criança e o idoso pode 
ser maior do que ima-
ginam. Enquanto um 
cresce, na imaturidade 
da vida, o outro ensina, 
com a sabedoria escon-
dida nas rugas e nos 
cabelos brancos. Para 
que se ajudem, ambos 
precisam de boa saúde. 
Ao se cuidar na infância, 
a criança garante uma 
velhice mais saudável e 
mais leve. 

A alimentação ade-
quada deve começar 
desde cedo. De acor-
do com a pediatra Fá-
tima Correia, alguns 
alimentos que podem 
ser cortados ou, pelo 
menos, reduzidos, são 
os salgadinhos, embuti-
dos, doces, refrigerantes, 
macarrão instantâneo e 
os temidos refrigeran-
tes. Principalmente no 
âmbito escolar. É mais 
fácil começar com uma 
alimentação adequada 
do que mudar quando 
adulto ou quando o or-
ganismo der sinais de 
doenças. 

Embora os benefí-
cios só sejam evidentes 
décadas mais tarde, a 
pediatra ressalta: “é im-
portante, também, man-
ter a vacinação em dia e 
direcionar a criança a um 
bom acompanhamen-

to médico”. Além disso, 
ela pode praticar ativi-
dades físicas, mantendo 
o coração saudável e os 
ossos fortes, como cami-
nhar até a escola e subir 
escadas. Esportes como 
natação, futebol, ballet 
e outros são também 
importantes para exerci-
tar o corpo. 

“Envelhecer é um 
processo fisiológico. É 
muito importante que 
todos se preparem para 
esse momento que faz 
parte da evolução do 
ser humano”, destaca a 
geriatra Edna Germana. 
“Quando idoso, o cida-
dão deve, previamente, 
entender que essa fase 
da vida não é um fardo, 
e sim algo que faz par-
te integrante da família 
que pertencemos”, lem-
bra a geriatra. 

A geriatra dá algu-
mas dicas de hábitos que 
podem ser úteis para 
manter o idoso ativo e 
sadio, como a adequa-
ção do ambiente físico 
domiciliar, uma alimen-
tação correta levando 
em consideração as ne-
cessidades nutricionais 
de cada idoso, atividade 
física regular dentro das 
possibilidades, interação 
em atividades sociais e 
atividades lúdicas, evi-
tando o isolamento.

Prevenção começa cedo

Leandro aproveita bastante a academia de praça. Walquíria Silva: “Nós somos aquilo que comemos”

Consumo diário de frutas deve constar na rotina de pessoas que buscam uma vida com saúde; salgadinhos, doces, refrigerantes, embutidos e macarrão instantâneo devem ser evitados, recomenda pediatra

Para se considerar uma 
pessoa saudável, é necessá-
ria uma boa qualidade de 
vida. Isso inclui a ausência de 
patologias, presença de há-
bitos saudáveis, alimentação 
adequada, prática de exercí-
cios físicos, momentos de la-
zer e o convívio com pessoas 
que lhe fazem bem. 

O mundo de hoje vive em 
completa agitação. No trânsi-
to caótico, nas obrigações do 
trabalho e com o estresse, 
é preciso estabelecer que a 
nossa saúde é prioridade. A 
falta de tempo tornou-se a 
desculpa para o cuidado com 
o corpo, com a mente e com 
a saúde. “É preciso entender 
que se você coloca sua ali-
mentação em segundo plano 

e diz que não tem tempo de 
cuidar da sua saúde, futura-
mente será obrigado a cuidar 
da sua doença. Então basta 
ter organização em preparar 
suas refeições, colocar isso 
como prioridade em seus 
dias e com o tempo torna-se 
um hábito diário”, explica a 
nutricionista Camilla Boni-
fácio.

Hoje em dia já existem 
diversos estudos que mos-
tram a relação do alto con-
sumo de alimentos ricos em 
açúcares, gorduras trans 
e sódio, com o desenvolvi-
mento de doenças crônicas 
não transmissíveis (diabetes, 
obesidade, doenças cardio-
vasculares, câncer). Deve-se 
dar prioridade aos alimentos 

naturais e ao consumo de fi-
bras e proteínas de alto valor 
biológico, como frutas, ver-
duras, sementes, tubérculos, 
carnes, peixes, ovos, oleagi-
nosas e alimentos integrais. 

Camilla Bonifácio re-
comenda eliminar do con-
sumo diário todos aqueles 
alimentos de longa vida útil 
de prateleira e que precisam 
de conservantes (substân-
cias danosas ao organismo 
humano). “Devemos evitar 
produtos industrializados 
(bolachas, sucos de caixa, 
salgadinhos), congelados, 
embutidos (mortadela, salsi-
chas, peito de peru, presun-
tos), massas brancas (pizzas, 
pães brancos) e temperos 
prontos”, completa.

O fracionamento das re-
feições durante o dia também 
é um processo essencial para 
a busca de uma boa saúde. É 
muito importante que sejam 
feitas as três principais refei-
ções, desjejum, almoço e jantar, 
e os lanches intercalando essas 
refeições. ”Além de ter benefí-
cios no processo fisiológico e 
liberação hormonal do nosso 
organismo, também é uma for-
ma de controlar a quantidade 
de comida que será consumida 
em cada refeição, para que não 
haja excessos”, explica a nutri-
cionista Camilla. “Além disso, 
beba muita água durante o dia”, 
recomenda.

Walquíria Silva é comer-
ciante e equilibra a sua ali-
mentação visando uma me-
lhor qualidade de vida. “Nós 
somos aquilo que comemos”, 

diz ela. “Mudei a minha ali-
mentação. Como muita fruta, 
verdura, legumes e bebo bas-
tante água”, conclui.  

A psicóloga Andréa Pe-
reira Meira não dispensa a 
atenção de um profissional 
psicólogo para auxiliar no 
acompanhamento da boa saú-
de. Alguns pontos são indis-
pensáveis para manter-se sau-
dável e a Psicologia também 
trata disso. “Entender que o 
outro tem pontos de vista e 
opiniões diferentes da sua, co-
locar-se na posição do outro, 
procurar manter-se centrado, 
manter uma rede de relacio-
namentos saudáveis e uma 
atitude positiva perante a vida 
são pontos de uma receita 
para uma boa saúde mental”, 
explica a psicóloga. Além dis-
so, a convivência em socieda-

de pode contribuir para man-
ter-se saudável. Essa relação 
é uma questão tanto de inte-
gridade como de direito.”Uma 
boa saúde mental é aquela que 
você consegue manter uma 
convivência agradável com o 
outro”, afirma Andréa Pereira.

A profissional de Educa-
ção Física, Viviane Tenório, 
corrobora a fala da psicóloga. 
Para ter uma boa saúde, fato-
res como relacionamento fa-
miliar e profissional, local em 
que se vive, o estado emocio-
nal e até mesmo espiritual, são 
fundamentais para o corpo. “A 
falta de harmonia e sintonia 
faz com que o indivíduo fique 
doente com mais facilidade. 
Portanto, é necessário encon-
trar esse ponto de equilíbrio. 
O bem-estar físico, espiritual, 
mental e social”, enumera. 

Prioridade ao alimento natural

Bem-estar físico e espiritual
A Prefeitura Municipal de João Pessoa 
(PMJP) oferece o projeto João Pessoa 
Vida Saudável, que proporciona a inte-
gração social, diminuir índices de se-
dentarismo e o uso de medicamentos. 
As atividades acontecem de segunda 
a sexta, das 5h30 às 7h30, e das 
16h30 às 19h30, em 21 praças, no 
polo da Academia da Saúde do bairro 
Geisel, em seis Unidades de Saúde da 
Família (USF), em um dos CAPS, e no 
Clube da Pessoa Idosa, e na Residência 
Terapêutica.
Também são realizadas  rodas de di-
álogos, passeios, atividades educa-
tivas e ações preventivas. Promoção 
da alimentação saudável, mobilização 
da comunidade, educação em saúde, 
práticas artísticas e culturais e inte-
grativas e complementares.

Dicas de práticas e hábitos
- Procurar conhecer-se, observando 
os seus limites; Manter relações inter-
pessoais saudáveis;
- Respeitar as diferenças individuais, 
sexuais, raciais; registrar suas defici-

ências e em quais situações elas ocor-
rem para ter consciência das mesmas 
e evitá-las ou enfrentá-las;
- Procurar um estilo de vida mais sau-
dável, combinando a prática de exer-
cícios com uma alimentação equilibra-
da;  preferenciar alimentos naturais;
- Ter momentos de lazer com família e 
amigos;
- Exames periódicos para controle do 
colesterol, glicose, triglicerídeos, en-
tre outros; buscar as dietas (caso ne-
cessário) com ajuda de profissionais.

O que deve ser eliminado 
- Situações que o deixe desconfortá-
vel mentalmente/emocionalmente;
- Sedentarismo;  escolher a atividade 
física só como busca de um “corpo 
perfeito e modelado”;
- Trocar as refeições principais por 
lanches;  ingestão de bebida alcoólica;
- Tabagismo; alimentação errada e ex-
cesso de produtos industrializados;  
noite mal dormida;
- Práticas que levem ao desgaste físi-
co, mental e emocional.

Saiba mais

FOtOS: Ortilo Antônio
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40% já sofreram discriminações
loCal de trabalho da população lgbt

Estudo envolveu 230
profissionais, entre 18 e 50 
anos, de 14 Estados 

No Brasil, cerca de 18 
milhões de pessoas já se as-
sumem LGBTs (lésbicas, gays, 
bissexuais e transexuais). No 
entanto, a diversidade sexual 
e de gênero ainda é tratada na 
sociedade e no mercado de 
trabalho de maneira precon-
ceituosa. Para tentar desmis-
tificar e ajudar as instituições 
a entender os desafios e toda 
a dificuldade enfrentada por 
esse público, a consultoria 
de engajamento Santo Caos 
- www.santocaos.com.br - re-
alizou um estudo em formato 
multimídia chamado Demi-
tindo Preconceitos – Por que 
as empresas precisam sair 
do armário - http://www.de-
mitindopreconceitos.com/-, 
com 230 profissionais, entre 
18 e 50 anos, de 14 Estados 
brasileiros, provenientes de 
segmentos diversos, como 
administração, comunicação, 
cinema, design, direito, edu-
cação, engenharia, finanças, 
marketing & comunicação, TI. 
O levantamento, que contém 
mais de 70 horas de grava-
ções, apontou que 40% dos 
entrevistados já sofreu discri-
minação no trabalho por con-
ta da orientação sexual. Ainda 
de acordo com os dados, 61% 
dos depoentes declararam 
ter alta, ou média influência 
ao escolher uma vaga em de-
terminada companhia com 
medo da empresa não aceitar 
sua orientação.

Segundo Jean Soldatelli, 
sócio e diretor  de comu-

nicação da Santo Caos, um 
em cada quatro LGBT foi 
influenciado por sua orien-
tação sexual na hora de es-
colher a carreira com receio 
de preconceitos.  “Em pleno 
século XXI é extremamente 
incompreensível que a pes-
soa mude a escolha da car-
reira por causa da orienta-
ção sexual. Alguns declaram, 
por exemplo, que o ambiente 
preconceituoso de certos seg-
mentos considerados tradi-
cionalmente machistas os 
acaba intimidando, e são fa-
tores decisivos entre optar 
por uma profissão, ou outra. 
É algo irreal e que não pode 
mais existir”, afirma. O exe-
cutivo revela que o medo de 
exposição é tão grande que 
de uma a cada três pessoas 
recusou-se a responder a en-
trevista. “Mais de um terço 
das pessoas que gostaríamos 
de ter entrevistado não quis 
se expor por medo da insti-
tuição que trabalha reconhe-
cer sua orientação sexual e, 
por conta disso, sofrer algum 
tipo de represália, mesmo 
que psicológica”, comenta.  

O estudo ainda apontou 
que somente 47% revela a 
orientação sexual no traba-
lho, sendo que destes apenas 
32% assumem para o chefe 
imediato e apenas 2% para o 
gestor de Recursos Humanos 
da empresa. Entre os princi-
pais motivos alegados para 
não se manifestarem estão: 
medo de discriminação; de-
missão ou dúvida sobre a 
capacidade profissional; fal-
ta de intimidade e por não 
sentir necessidade para ex-
por vida pessoal.“ Os profis-

enam inscreve e 
oferece 1,5 mil vagas

A Escola Nacional de Mediação 
e Conciliação (Enam) abriu inscrições 
para a quarta edição do curso virtual 
‘Noções Básicas de Conciliação e Reso-
lução de Conflitos para Representan-
tes de Empresas’. As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 21 deste mês 
no endereço http://moodle.cead.unb.
br/enam. O curso é gratuito. As aulas 
serão ministradas no período de 18/5 
a 21/6.  São oferecidas 1,5 mil vagas 
para advogados, gerentes, prepos-
tos e gestores de diversas áreas de 
empresas, organizações prestadoras 
de serviços ou de comercialização de 
produtos. Mais informações por meio 
do e-mail enam@mj.gov.br .

Cadastro ambiental 
rural vai até maio

Os produtores rurais de todo 
o país precisam estar alertas para o 
prazo do dia 5 de maio para cadastra-
rem suas propriedades no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), que é o ins-
trumento de regularização fundiária 
previsto no Código Florestal. Na Pa-
raíba, conforme a Sudema, poucos 
imóveis foram cadastrados até agora. 
O motivo para tão baixa adesão está, 
principalmente, na falta de informa-
ções sobre o programa e na falta de 
técnicos para a realização do chamado 
georreferenciamento da terra. Assim, 
o fornecedor de cana que precisar de 
algum auxilio, pode procurar a As-
sociação dos Plantadores de Cana da 
Paraíba (Asplan). Recentemente, toda 
a equipe do Departamento Técnico da 
Asplan (Detec) passou por um treina-
mento justamente para orientar os 
proprietários de terras na realização 
do CAR. 

paraibano é um dos 
finalistas de prêmio

A Ernst & Young (EY) anuncia 
os finalistas do 17º Empreendedor 
do Ano, prêmio que reconhece os 
empreendedores brasileiros de des-
taque. Entre eles está o paraibano 
José Janguiê Diniz, fundador do Gru-
po Ser Educacional, que concorre pela 
categoria Master.  A cerimônia de en-
trega da premiação para as catego-
rias Master e Emerging está marcada 
para amanhã, no Copacabana Palace, 
no Rio de Janeiro. Essa é a primeira 
vez que o evento será realizado no 
Rio de Janeiro, a novidade faz parte 
da agenda de desenvolvimento de 
negócios para a cidade apresentada 
em reunião entre Jorge Menegassi, 
CEO da Ernst & Young para o Brasil e 
América Latina, e o prefeito Eduardo 
Paes, que confirmou presença na 
cerimônia.

FgtS pode pagar 
dívidas de programa

Os valores do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
poderão ser usados para quitar ou 
amortizar dívidas por quem tem con-
trato no Programa de Arrendamento 
Residencial (PAR). Até agora, a Caixa 
Econômica Federal não permitia a 
utilização desses recursos.  O PAR 
é destinado à população de baixa 
renda, sob a forma de arrendamento 
residencial com opção de compra. Um 
termo de ajustamento de conduta 
(TAC) com essa finalidade foi homo-
logado entre a Caixa e a Defensoria 
Pública da União (DPU) e tem validade 
em todo o território nacional. Segundo 
a Defensoria da União, o TAC resulta de 
ação civil pública movida pelo órgão 
em São Paulo. “O processo, em trâmi-
te desde janeiro de 2014, está agora 
solucionado pelo acordo, que faz 
com que a Caixa possa transformar 
qualquer contrato de arrendamen-
to em financiamento com garantia 
fiduciária, possibilitando a inclusão 
do FGTS”, informou, em nota, a DPU.

sionais LGBT não veem nas 
posturas dos líderes e até na 
cultura da empresa um mo-
delo de apoio que precisam. 
Esse fator é um alerta de como 
as empresas precisam pensar 
além das políticas e investir 
em treinamentos, ações e em 
outros recursos que ajudem 
a abrir discussões saudáveis 
para tornar o ambiente cada 
vez mais favorável a diversida-
des. Somente desta maneira os 
profissionais estarão, de fato, 
mais engajados com a compa-
nhia”, esclarece Soldatelli. 

Além disso, a pesqui-
sa também mostrou que em 
apenas 52% das empresas a 

postura era favorável à diver-
sidade. “Quase metade das 
companhias brasileiras mos-
trou ter uma postura neutra 
ou desfavorável quanto a 
orientação sexual do candi-
dato. Em hipótese alguma o 
gestor deve medir a capaci-
dade do profissional por cau-
sa de sua orientação sexual, 
identidade ou expressão de 
gênero. Esse número é muito 
alto e mostra o quão atrasa-
dos estamos”, afirma.  

Sobre a Santo Caos
Formada por três ex-alu-

nos da USP, Daniel Santa Cruz, 
Guilherme Françolin e Jean 

Soldatelli, a consultoria de 
engajamento Santo Caos tem 
como objetivo auxiliar as insti-
tuições a aprimorar o relacio-
namento com seus principais 
públicos, sejam eles internos 
ou externos. Com a finalidade 
de melhorar a estratégia de 
negócios das companhias, a 
empresa realiza trabalhos 
além da pesquisa de mercado, 
auxiliando também no desen-
volvimento e implementação 
do plano de negócios. Desta 
maneira, transformam a ma-
neira que a companhia se po-
siciona com consumidores, 
funcionários, fornecedores e 
até com a comunidade.

Profissionais LGBT não veem nas posturas dos líderes um modelo de apoio que precisam

FOTO: Reprodução/Internet

A Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC) que restabelece a 
exigência do diploma 
de nível superior em 
Jornalismo será votada 
na próxima semana em 
Brasília (DF). Segundo a 
Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj), a as-
sessoria de imprensa do 
presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB), con-
firmou que a proposta 
está incluída entre os 
itens da pauta que se-
guirá em votação a par-
tir de hoje e até o dia 9 
deste mês.

A inclusão da pro-
posta na pauta de hoje 
ocorreu após acordo en-
tre a Fenaj e a Presidên-
cia da Câmara, por ser 
a data que marca o Dia 
do Jornalista. A bancada 
do PMDB confirmou ser 
a favor da aprovação e 
parlamentares do PSol, 
PPS, PSC e do PT também 
se manifestaram em 
prol da medida. A PEC  
tramita no Congresso 
desde 2009 e foi aprova-
da por uma comissão es-
pecial da Câmara há cin-
co anos. De acordo com 
o texto, a exigência do 
diploma não restringe 
a liberdade de impren-
sa, de pensamento e de 
informação jornalístico. 
Esse foi o entendimento 
do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) ao derrubar 
a exigência do diploma 
em 2009. Na época, os 
ministros consideraram 
que o decreto-lei que 
mantinha a obrigato-
riedade era inconstitu-
cional e prejudicava os 
chamados jornalistas 
“de carreira” — que tra-
balham na função há 
anos, mas não possuem 
a formação específica.

homenagem
O Dia do Jornalista 

homenageia o traba-
lho dos profissionais da 
mídia, responsáveis por 
apurar fatos e levar a 
informação para as pes-
soas, de maneira impar-
cial e ética. Seja na rá-
dio, na televisão ou nos 
jornais impressos, ele 
deve sempre trabalhar 
tendo como base a im-
parcialidade e fontes de 
informação confiáveis. 
O Dia do Jornalista foi 
criado pela Associação 
Brasileira de Imprensa 
(ABI) como uma home-
nagem à Giovanni Bat-
tista Libero Badaró, im-
portante personalidade 
na luta pelo fim da mo-
narquia portuguesa e 
independência do Brasil. 
Badaró foi médico e jor-
nalista e foi assassinado 
no dia 22 de novembro 
de 1830, em São Paulo, 
por alguns dos seus ini-
migos políticos. 

PEC do diploma deve 
ser votada hoje

dIa do JorNalISta
Família festeja 
a chegada de 
chuvas em 
Imaculada

De acordo com informa-
ções da Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa), desde o iní-
cio de março de 2015, foram 
registradas chuvas de até 115 
mm no município de Imacu-
lada, no Sertão paraibano. A 
chegada das chuvas renova as 
esperanças dos agricultores e 
agricultoras que aguardam o 
momento de iniciar as planta-
ções. Durante o termo de par-
ceria do Programa Uma Terra 
e Duas Águas (P1+2) realiza-
do de abril de 2014 a abril de 
2015, foram construídas 101 
implementações entre barrei-
ros-trincheira, cisternas-cal-
çadão e cisterna de enxurrada 
em Imaculada. Com as imple-
mentações cheias, o clima é de 
pura alegria.

Na comunidade Riacho 
dos Negros, o casal Maria do 
Socorro Leite e Edmam Alves, 
conquistaram um barreiro-
trincheira. Pouco tempo de-
pois da construção, eles já co-
memoram a reserva de água 
concentrada na última chuva. 
O agente de campo Erivan 
dos Santos fala sobre a satis-
fação dos agricultores e das 
agricultoras ao verem suas 
implementações com bastan-
te água: “Recebi uma ligação 
às 9h da noite, do agricultor 
Edmam, falando da satisfação 
pelo fato de ter juntado água 
no barreiro, água essa, que 
já está servindo para matar a 
sede da sua pequena criação 
de bovinos”, relata.

O Ensino Superior brasi-
leiro teve um crescimento sig-
nificativo nos últimos anos, e 
trouxe consigo espaço ocioso 
nas salas de aula. Segundo o 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas (Inep), das quase 
três milhões de vagas disponí-
veis em instituições privadas 
em 2013, apenas metade foi 
ocupada. Para superar esse 
problema, o Quero Bolsa (ht-
tps://querobolsa.com.br/) faz 
a ponte entre faculdades e es-
tudantes ao oferecer bolsas de 
estudo para diversos cursos 
em todo o Brasil.

A plataforma surgiu em 
2012 e já distribuiu mais de 
30 mil bolsas. Há vagas para 
instituições de todo o país, nos 
mais diversos cursos, listados 
conforme as cidades em que 
se encontram. Os mais procu-
rados são Administração, Di-
reito, Pedagogia, Enfermagem, 
entre outros.

Para ser contemplado é 
simples: basta se registrar no 
site, procurar por uma vaga 
de interesse e, se ela estiver 
disponível, fazer a inscrição. 
Se aceito pela instituição que 
oferece o curso, o candidato 
apresenta o comprovante do 
abono para garantir o benefí-
cio durante toda a graduação. 
Caso não encontre no portal a 
opção que quer, ao se cadas-
trar é possível ser notificado 
quando uma bolsa estiver 
disponível. Para usufruir do 
Quero Bolsa é preciso pagar 
uma taxa única de inscrição no 
programa, que varia de acordo 
com o curso e faculdade alme-
jados.  “São benefícios que os 
participantes não consegui-

riam sem o nosso intermédio”, 
afirma Lucas Gomes, sócio do 
Quero Bolsa. Ele explica que a 
proposta da empresa é vanta-
josa para todos os envolvidos. 
“Os alunos podem custear as 
mensalidades e as faculda-
des ficam com as salas cheias. 
Além disso, com a mensalida-
de reduzida, a taxa de evasão 
diminui”.

“A possibilidade de con-
seguir bolsas em faculdades 
particulares é excelente, pois 
dá oportunidade a quem tem 
vontade e ajuda a evitar a bu-
rocracia que te deixa de cabelo 
em pé”, conta Aline Rodrigues, 
aluna de Rádio, TV e Internet 
da Unicsul, em São Paulo. Gra-
ziela Fonseca, que cursa o 3º 
semestre de Administração na 
Nilton Lins, em Manaus, con-
corda. 

O programa se torna ain-
da mais relevante quando se 
leva em consideração as mu-
danças propostas pelo Gover-
no Federal ao Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). 
Com uma seleção mais rigo-
rosa e orçamento restrito, as 
vagas do Fies tendem a rarear, 
e esse cenário leva o Quero 
Bolsa a projetar um número 
recorde de bolsas distribuídas 
só neste ano.

O Quero Bolsa oferece 
bolsas com descontos entre 
10% e 80% em cursos de 
todas as áreas, em todos os 
Estados brasileiros. Para se 
cadastrar, é necessário pa-
gar uma taxa única que va-
ria de acordo com o curso e 
faculdade almejados. Telefo-
ne: (12) 3931-2360. https://
querobolsa.com.br/

Site dá bolsa de até 
80% em 342 faculdades

eNSINo SuperIor

Jessica Freitas
Comunicadora popular da ASA
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2015
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2015

PROCESSO ADM. Nº 2015.03.025

OBJETO: Sistema de registro de preços para contratação de empresa do ramo para eventual locação de 
estrutura para eventos municipais.
1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
Fornecedor Beneficiário: ARTHUR ANDRADE LIMA – CNPJ: 17.500.393/0001-03, Representado pelo
Sr.º Arthur Andrade Lima – CPF: 703.281.164-75

ITEM ESPECIFICAÇÃO/SERVIÇOS UND QUANT.
VALORES

V. UNIT. V. TOTAL
4 PALCO TIPO 1 UND/DIA 08 3.900,00 31.200,00
6 PALCO TIPO 3 UND/DIA 08 1.950,00 15.600,00
14 CAMAROTE UND/DIA 20 300,00 6.000,00

VALOR TOTAL 52.800,00

Fornecedor Beneficiário: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME – CNPJ: 11.500.957/0001-13, 
Representado pelo Sr.º Alexandre Laurentino da Silva – CPF: 062.097.884-83

ITEM ESPECIFICAÇÃO/SERVIÇOS UND QUANT.
VALORES

V. UNIT. V. TOTAL 
10 TENDAS LOTE COM 05 (PREÇO UNITÁRIO) UND/DIA 20 195,00 3.900,00
11 TENDAS LOTE COM 10 (PREÇO UNITÁRIO) UND/DIA 20 195,00 3.900,00
12 TENDAS LOTE COM 20 (PREÇO UNITÁRIO) UND/DIA 24 195,00 4.680,00

VALOR TOTAL                   12.480,00 

Fornecedor Beneficiário: ARK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 10.584.747/0001-98, 
Representado pelo Sr.º Antônio Andrade Pereira CPF: 412.353.044-34.

ITEM ESPECIFICAÇÃO/SERVIÇOS UND QUANT.
VALORES

V. UNIT. V. TOTAL 
1 SOM TIPO 1 UND/DIA 08 4.300,00 34.400,00
2 SOM TIPO 2 UND/DIA 08 2.950,00 23.600,00
3 SOM TIPO 3 UND/DIA 08 1.950,00 15.600,00
5 PALCO TIPO 2 UND/DIA 08 2.950,00 23.600,00
7 GERADOR DE ENERGIA 120 KVA UND/DIA 08 950,00 7.600,00
8 GERADOR DE ENERGIA 180 KVA UND/DIA 08 1.450,00 11.600,00
9 GERADOR DE ENERGIA 220 KVA UND/DIA 06 1.900,00 11.400,00
13 DISCIPLINADOR UND/DIA 30 12,00 360,00

VALOR TOTAL 128.160,00

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada 
a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal de Caldas Brandão.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Caldas Brandão,
por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Caldas Brandão, 06 de Abril de 2015
NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015

PROCESSO ADM. Nº 2015.03.013

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS (PÃES), DESTINADOS A 
MERENDA ESCOLAR E DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS E FEDERAIS.

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA
CNPJ:41.147.781/0001-33

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. PREÇO 
POR KG P. TOTAL

1
Fornecimento  Pão à base de farinha de trigo, tipo 
francês ou de Sal com 50 (cinqüenta) gramas, de 
primeira qualidade e em conformidade com as 
exigências da ANVISA.

kg 6000            6,65          39.900,00 

2 Fornecimento  Pão doce variados  com 50 
(cinqüenta) gramas, de primeira qualidade e em 
conformidade com as exigências da ANVISA.

kg 2000            6,65          13.300,00 

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada 
a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
3.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Ramos.
3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de São José dos 
Ramos, por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de 
Preços.

São José dos Ramos, 06 de abril de 2015.
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014 (ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS)
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2014

PROCESSO ADM. Nº 2014.09.052

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E TRANSPORTE DOS DEJETOS, NO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS.

1. VALOR REGISTRADO (ATUALIZADO) :

LOTE I 
EMPRESA: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME
CNPJ: 11.500.957/0001-13

Item

Descrição dos serviços

Und. Preço 
Unitário

1

Serviço de esgotamento e limpeza de fossas com caminhão de sucção 
a vácuo, com tanque de capacidade mínima de 8.000 litros, 
destinados à coleta e transporte de dejetos provenientes de fossas 
sépticas.

Carrada/ 
viagem 450,00

LOTE  II
EMPRESA: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME
CNPJ: 11.500.957/0001-13

Item Descrição dos serviços Und. Preço 
Unitário

2

Serviço de esgotamento e limpeza de fossas com caminhão de sucção 
a vácuo, com tanque de capacidade mínima de 8.000 litros, 
destinados à coleta e transporte de dejetos provenientes de fossas 
sépticas.

Carrada/ 
viagem 450,00

2. AS DEMAIS CLÁUSULAS DA ATA INICIAL, PERMANECEM INALTERADAS
3. OS VALORES  CONSTANTES NO ITEM 1 DESTA ATA, ENTRAM EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO

São José dos Ramos, 02 de Abril de 2015.
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA

PREFEITO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 15-00249-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 006/2015, do 
tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à recuperação estrutural do poço de sucção da estação elevatória de esgotos do 
Cuiá do Sistema de Esgotamento Sanitário de João Pessoa/PB.  Abertura: 23/04/2015 – às 10:00 
horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 
220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-
1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 06 de abril de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N078/2015
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 22/04/2015 às 09h para:

Aquisição de 12 (doze) poltronas para obeso projetadas para a aplicação em módulos, destinado 
a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 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 - 15-00242-0
João Pessoa, 06 de abril de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N053/2015
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 23/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para locação de maquina de ar comprimido, destinado ao Complexo de 
Saúde de Guarabira/PB - CSG, 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 - 15-00207-5
João Pessoa, 06 de abril de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA

O Prefeito Constitucional do Município de Juazeirinho, no uso de suas atribuições legais, resolve 
HOMOLOGAR a decisão administrativa proferida pela Comissão Administrativa Julgadora, que 
decidiu pela Rescisão dos contratos firmados entre a Edilidade e as empresas CONSERV CONS-
TRUÇÕES LDTDA e TEGEVE AMBIENTAL LTDA, pelas razões contratuais jurídicas evidenciadas 
na decisão constante do Processo Administrativo 01/2015.

Juazeirinho/PB, 13 de março de 2015.
Jonilton Fernandes Cordeiro

Prefeito em Exercício

OMW CONSTRUÇÕES E EMP. LTDA – CNPJ Nº 19.726.246/0001-73, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO para o Residencial Multifamiliar situado na Rua Jornalista Natanael Alves, Bairro 
Muçumagro, JP-PB. Nº = 2015-001529/TEC/LI-3900.

MC CONSTRUTORA EIRELI-EPP – CNPJ Nº 40.941.676/0001-02, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e 
de Instalação, para Construção de um Galpão, situado no Lote 02-A da Quadra 04 do Lot. Nossa 
Senhora da Conceição – Cabedelo – PB.

C.P. CAVALCANTI & CIA LTDA EPP – CNPJ Nº 10.355.211/0001-09, Torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
= LOA=363/2010=PROC. 09/6602 = IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE E TANQUES DE 
COMBUSTÍVEIS = IT: 160 MIL = AC: 1960,21M² = NE: 05 = L/ATV: SÍTIO CRUZ – ZONA RURAL, 
ALAGOA NOVA/PB. Processo: 2015-002043/TEC/LA-0525.

C.P. CAVALCANTI & CIA LTDA EPP – CNPJ Nº 10.355.211/0001-09, Torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLO=LOA – Nº 363/2010 = 
PROC. 09/6622 = COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO 
= IT: 160MIL = AC: 250M² = NE: 05 = L/ATV: SÍTIO CRUZ - ZONA RURAL, ALAGOA NOVA/PB. 
Processo: 2015-002044/TEC/LO-9678.

FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 08.966.925/0001-01, Torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 504/2015 em João Pessoa, 24 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio atacadista de medicamentos e de drogas de uso humano, Distrito Industrial, João 
Pessoa/PB. Na(o) – AV. PARQUE, Nº 240, GALPÃO 101, ST: 35, QD: 012, LT: 0838, DISTRITO 
INDUSTRIAL, Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-000424/TEC/LO-9311.

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GEISEL – LTDA – CNPJ Nº 10.873.522/0001-51, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLO=LOA – Nº 
1496/13 = PROC. 11/6347 = COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM 
GERAL = IT: 30MIL = AC: 533,35M² = NE: 07 = L/ATV: AV. VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO, Nº 
952, ERNESTO GEISEL, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2015-002073/TEC/LO-9687.

TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA – ME – CNPJ Nº 18.547.244/0001-54, Torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – PADARIA E CONFEITARIA = IT: 50MIL = AC: 108,39M² = NE: 01 = L/ATV: RUA JADER 
GONDIM, Nº 179, CENTRO, ARAÇAGI/PB. Processo: 2015-002038/TEC/LO-9677.

ZILMA LIMA SILVA – CNPJ Nº 10.671.008/0001-33, Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 5054/2012/PROC. Nº 
2012-007928 – COM. VAREJ. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO = AC: 648m² = INV. 60.000 = 
EMP. 04 – LOC. ATV. AV. OLIVIO MAROJA, 1055 – CENTRO – ARAÇAGI – PB. Processo: 2015-
002036/TEC/LO-9676.

EDUARDO COSTA DE LIMA – CNPJ/CPF Nº 071.755.264-07, Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 403/2015 
em João Pessoa, 5 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Na(o) – MAMANGUAPE E REGIÃO Município: MAMANGUAPE – UF: PB. Processo: 2013-008038/
TEC/LO-6647.

MARILENE KUHNEN MEURER DA SILVA – CPF Nº 890.195.129-00, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = EDI-
FICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 APTº = IT: 200MIL = AC: 203,68M² = NE: 05 = L/ATV: RUA DOS 
CEDROS, ST 50, QD 041, LT 0228, MUÇUMAGRO-JP/PB. Processo: 2015-001985/TEC/LO-9654.

CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA – CNPJ/CPF Nº 12.300.727/0001-73, Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 532/2015 em João Pessoa, 26 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar Na(o) AV. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2015-000682/TEC/LO-9373.

COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 04.517.703/0001-42, 
Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA PRÉVIA = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNDS = IT: 785MIL = AC: 1304,34 
= NE: 08 = L/ATV: RUA AMBROSINA SOARES DOS SANTOS, LT 276, BESSA-JP/PB. Processo: 
2015-002070/TEC/LP-2409.

ALEXANDRE E SILVA CONST. INC. LTDA – CNPJ Nº 14.701.111/0001-30, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de LICENÇA DE 
OPERAÇÃO para o Residencial Multifamiliar, situado na Rua Maria Gomes de Araújo, Bairro João 
Paulo II, JP-PB. Nº = 2014-007656/TEC/LO-8762.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.016/2015 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
0.6.016/2015, a ser realizada no dia 17/04/2015 às 09h00min (horário local), que tem por objeto A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS, PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. O edital e seus anexos, 
encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. 
Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 
3351-1544, no horário das 08:00 as 12:00.

Monteiro-PB, 06 de Abril de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Camalaú TORNA PÚBLICO, a Retificação do Aviso 

de Licitação do Pregão Presencial nº. 013/2015, na Edição do DOE  no dia 7 de abril de 2015, e na 
Edição do Jornal a União 07 de abril de 2015, onde se lê: Aquisição de pneus leia-se: Aquisição de 
pneus, câmaras de ar e protetores. Os demais atos ficam inalterados.

Camalaú - PB, 06 de abril de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Serviços de licença de uso (locação de sistema de 
software de gestão pública contábil e sitema de informação do portal de gestão pública transparên-
cia – gpt)Data de Abertura: 20/04/2015 às 10:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de 
Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através 
do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 06 de abril de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 015/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de lubrificantes e derivados de petróleo. 
Data de Abertura: 20/04/2015 às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, 
situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através do telefone 
(83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 06 de abril de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 016/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de material odontológico. Data de Abertura: 
20/04/2015 às 16:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua No-
minando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 06 de abril de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.016/2015. PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social E 
Public Software Informática LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada em implantação 
e suporte de sistemas informatizados de licitação e folha de pagamento para utilização na Secre-
taria Municipal de Assistência Social. VALOR: R$: 8.000,00 (Oito mil reais). LICITAÇÃO: Dispensa 
Nº 2.05.012/2015. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
04.122.2001.2214. ELEMENTO DE DESPESA: 339039 FONTE DE RECURSOS:060. SIGNATÁRIOS: 
Eva Gouveia e Public Software Informática LTDA. DATA DA ASSINATURA: 02 de Março de 2015. 
VIGÊNCIA : até 31 de Dezembro de 2015.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60021/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE 
LTDA - R$ 244.563,25.

Cajazeiras - PB, 06 de Abril de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente destinados a 

Secretaria de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60021/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.30 - MATE-
RIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.1016.2055 
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MA-
NUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO 
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO 
DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - 
FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 
- SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60047/2015 - 06.04.15 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 244.563,25

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60022/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60022/2015, que objetiva: Contratação de empresa para o 
fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza, fornecidas de forma parcelada,; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C. MENDES FEITOSA - R$ 289.731,44.

Cajazeiras - PB, 06 de Abril de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios e material de 

limpeza, fornecidas de forma parcelada,.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60022/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.30 - MATE-
RIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.1016.2055 
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MA-
NUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO 
PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO 
DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - 
FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 
- SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60048/2015 - 06.04.15 - C. MENDES FEITOSA - R$ 289.731,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: Contratação de serviços para 
confecções parceladas de próteses dentárias do Programa de Saúde Bucal para o nosso Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: RM ASSISTENCIA 
HOSPITALAR LTDA -ME - R$ 73.800,00.

Pirpirituba - PB, 16 de Março de 2015.
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços para confecções parceladas de próteses dentárias do Programa 

de Saúde Bucal para o nosso Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, FUS E MAC: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00025/2015 - 17.03.15 - RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA 
-ME - R$ 73.800,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de medicamentos psicotrópicos destinados a secretaria de saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 23.814,00; DROGAFONTE 
LTDA - R$ 38.999,50.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de mate-
riais elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de 
iluminação pública deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - R$ 102.475,36; ELETRICA PROXY LTDA - 
EPP - R$ 109.410,49; RODERICK MARTINS SAMPAIO - ME - R$ 97.138,50.

Pirpirituba - PB, 27 de Março de 2015.
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos psicotrópicos destinados a secretaria de saúde. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRI-
BUTOS, PAB FIXO, FARMÁCIA BÁSICA, FMS e FUS: 3.3.90.30.02 – Medicamentos. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba 
e: CT Nº 00028/2015 - 30.03.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 23.814,00; CT Nº 00029/2015 
- 30.03.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 38.999,50.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das 

secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE, FUS, 
FEP e OUTROS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00030/2015 - 30.03.15 
- CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - R$ 102.475,36; CT Nº 00031/2015 - 30.03.15 - 
ELETRICA PROXY LTDA - EPP - R$ 109.410,49; CT Nº 00032/2015 - 30.03.15 - RODERICK MARTINS 
SAMPAIO - ME - R$ 97.138,50.

A Semana Santa foi de far-
tura e de renda extra para os 
agricultores do Assentamento 
Cachoeira Grande, no muni-
cípio de Aroeiras, no Agreste 
paraibano. Os assentados co-
mercializaram 470 quilos de 
tilápia, a R$ 8 o quilo, a mo-
radores da comunidade e da 
vizinhança. O tanque onde é 
desenvolvido o projeto de pis-
cicultura é abastecido com o 
rejeito (o excedente do efluen-
te) resultante do processo de 
dessalinização da água de um 
poço artesiano que garante 
a segurança hídrica de 95 fa-
mílias da região, incluindo as 
33 famílias do assentamento. 
Segundo o presidente da asso-

ciação do assentamento, Celso 
Ferreira de Souza, a metade 
dos R$ 3.760 arrecadados 
com a despesca foi destinada 
à compra de ração para os pei-
xes e de peças de manutenção 
do dessalinizador; e o restante 
dividido entre os quatro mem-
bros da equipe de voluntários 
da Unidade Demonstrativa do 
Programa Água Doce, coorde-
nado pelo Ministério do Meio 
Ambiente, com a parceria de 
diversas instituições, e recur-
sos do Banco Nacional de De-
senvolvimento (BNDES).

“Essa é a quarta ou quin-
ta despesca que a gente faz. 
Os peixes foram retirados do 
tanque com rede de arrasto e 

a comercialização foi feita na 
beira do tanque mesmo. Quem 
queria comprar ficava acompa-
nhando a despesca, esperando 
o peixe vivo pra levar pra casa”, 
contou Souza, acrescentando 
que cada peixe pesava entre 
500 e 700 gramas.

Dona de uma pequena 
mercearia em frente aos tan-
ques, a assentada Maria das 
Neves Barbosa encontrou 
uma forma de também lucrar 
com a despesca. Ela cozinhou 
peixe no coco e caldo de pei-
xe para vender a assentados 
e visitantes. Após a despesca, 
o tanque será limpo e voltará 
a receber água e novos alevi-
nos fornecidos pelo Programa 

Água Doce, que devem engor-
dar por seis ou sete meses até 
estarem prontos para serem 
comercializados. 

O Assentamento Cachoei-
ra Grande possui três tanques 
para criação de peixes. O rejei-
to, o concentrado resultante 
do processo de dessalinização 
da água do poço, segue para 
dois tanques de contenção, 
escavados no solo e forrados 
com lonas apropriadas, onde 
são criadas as tilápias. As fa-
mílias são assistidas pela Co-
operativa de Trabalho Múlti-
plo de Apoio às Organizações 
de Autopromoção (Coonap), 
entidade de assistência téc-
nica contratada pelo Incra.

Semana Santa propicia renda extra para  
os agricultores assentados de Aroeiras

VENDA DE PEIXE



Cônego José Car-
los Serafim, advogadas 
Socorro Brito e Bernisse 
Amorim Oliveira, arquite-
ta Bruna Sá, jornalista 
Beth Torres, engenheiro 
José Sérgio de Almeida, 
empresárias Kristiany 
Mourado Braga da Gama 
e Socorro Gonçalves 
Branco, executivo Rodrigo 
Guerra, publicitária Thiala 
Medeiros.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de abril de 2015

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Dentro do seu projeto de 
literatura infantil, a marca Green 
está lançando mais um livro da 
série "Por que sou uma menina 
xadrez".
  A obra, assinada por Blan-
dina Franco e ilustrada por José 
Carlos Lollo, aposta da união da 
moda e a leitura como forma de 
ajudar as crianças a entender 
melhor a própria cultura.

Zum Zum Zum
   O Cinespaço Mag Shopping iniciou as vendas antecipadas para o filme “Os 
Vingadores - a Era de Ultron” para a pré-estreia no próximo dia 22 e para as sessões 
regulares a partir do dia seguinte. O filme, para alegria da garotada, reúne os super-heróis 
Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro”.

FOTO: Goretti Zenaide

Conferência

O SOCIÓLOGO 
da educação Carlos 
Alberto Torres, profes-
sor distinguido da Uni-
versidade da Califórnia, 
Los Angeles, EUA, 
fará hoje às 20h no 
auditório do CRM/PB,  
a conferência “Glo-
balização e Cidadania: 
implicações para as 
ciências sociais e 
humanas”.

A iniciativa é da 
Academia Paraibana 
de Medicina, presidida 
pelo médico Ricardo 
Rosado Maia.

   Para comemorar o Dia Mundial da Saúde, que transcorre hoje, a Unimed JP está 
promovendo desde ontem ações alusivas a data. Hoje, no Manaíra Shopping, das 10h às 18h 
o Setor de Promoção da Saúde da cooperativa reliza verificação de pressão arterial, teste de 
glicemia e distribuição de material com dicas de saúde.

“O cara só é 
sinceramente ateu 
quando está muito bem 
de saúde”

“A saúde é para o 
corpo o que a 
honestidade é para 
a alma”

MILLÔR FERNANDES NINA XAVIER

Curso
ESTÃO abertas 

as inscrições para o 
Curso de Aperfeiçoa-
mento em Gestão de 
Acervos Bibliográficos, 
Arquivísticos e Mu-
seológicos promovido 
pela Fundação Joaquim 
Nabuco e o Grupo 
Saber da UFPE. Infor-
mações no site www.
fundaj.gov.br.

FOTO: Abrajet Divulgação

Secretário de Turismo de João Pessoa, Bruno Farias e a jornalista 
Rosa Aguiar no encontro com a Abrajet Paraíba

De dentro da couraça

Festiva
A MISSA de hoje, 

às 19h na Igreja de 
Nossa Senhora de 
Fátima, no Miramar, 
estará mais festiva por 
conta do aniversário 
do pároco de lá, cône-
go José Carlos Serafim. 
O estimado padre Zé 
Carlos, certamente 
será muito festejado 
pelos seus paroquianos 
e amigos leais.

O aniversariante de hoje, cônego José Carlos Serafim, dom Aldo Pagotto, Maisa e Luciano Cartaxo

FOTO: Goretti Zenaide

Advogada Socorro Brito é a aniversariante de hoje e recebe amanhã 
um seleto grupo de amigas e familares para comemorar no Appetito

FOTO: Goretti Zenaide

Valorosa equipe da Hi Academia com Roberta Aquino: Júlio César, Sabrina Morais, Márcio, Andrey, Dayse 
e Jansen

FOTO: Goretti Zenaide

Arquitetos Alain Moszcowicz e Bruna Sá em ambiente decorado por eles na Espaço A/ArtCasa, 
ela está hoje aniversariando

O DESIGNER de quadrinhos Gabriel Jardim, autor do 
HQ “Café”, está com novo trabalho precisando do apoio 
de todos para sua impressão e distribuição.

Trata-se do HQ “De Dentro da Couraça”, uma 
história do cotidiano onde os personagens tem mundos 
diferentes e que entram constantemente em conflito.  
Para ajudá-lo acesse www.catarse.me/pt/DDDC e ali terá 
todas as informações.

O GOVERNADOR Ricardo Coutinho lançou ontem, 
pela manhã em solenidade no Palácio da Redenção, o 
ciclo 2015 do Orçamento Democrático Estadual.

Foram apresentados o calendário das 16 audiências 
públicas regionais, bem como as peças publicitárias do 
clico, a programação da caravana de acompanhamento às 
obras do Governo do Estado e o cronograma de outras 
atividades do ODE, como fóruns permanentes, eleição 
de conselheiros e o novo portal da Secretaria Executiva 
do Orçamento Democrático.

Orçamento democrático

O SECRETÁRIO de Turismo de João Pessoa, Bruno 
Farias, apresentou aos integrantes da Abrajet Paraíba 
um balanço de sua gestão à frente da Setur e as ações 
que o órgão implementará este ano, como a construção 
do Centro de Atendimento ao Turista, a liberação de linha 
de crédito para o turismo através do Banco Cidadão e 
a implementação de alguns roteiros para os turistas, 
a exemplo do “Conhecendo o Centro Histórico a Pé”, 
projeto do jornalista Wills Leal.

Na ocasião, o secretário confirmou participação 
da Setur no “Troféu Abrajet PB Destino Paraíba” que 
vai premiar as melhores reportagens de turismo sobre 
a Paraíba, cuja premiação será no XXXII Congresso da 
entidade em Búzios, no Rio de Janeiro.

O encontro, promovido pelo presidente da Abrajet, 
Rogério Almeida, teve final festivo com a comemoração 
do aniversário da jornalista Rosa Aguiar.

Projetos turísticosGamelinha

A GALERIA Gamela 
está com dois interes-
santes projetos culturais. 
O primeiro deles é o 
Projeto Gamelinha “Arte 
para Crianças”, com ofici-
nas de desenho, pintura, 
modelagens, body arte 
e materias alternativos, 
para crianças de 7 a 12 
anos, com aulas aos 
sábados, a partir do 
próximo dia 11. 

O segundo é o 
Músicalab na Gamela, 
com aulas de produção 
musical, guitarra e 
violão, teoria e lei-
tura, harmonia e im-
provisação. 

Informações nos 
telefones 8874-9388, 
9962-7969 e 9653-6692.
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a bancos com explosivos
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Mobilização se estende 
até a próxima quinta-feira, 
segundo o Sintespb

Servidores param atividades hoje
UFPB E UFCG

Os servidores técnico-ad-
ministrativos da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) pa-
ralisam as atividades a partir 
de hoje até quinta-feira (9). A 
decisão foi tomada pelo Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Ensino Superior do Estado da 
Paraíba (Sintespb), em assem-
bleia realizada no dia 31 de 
março. Os portões do Centro 
de Ciências Humanas, Letras e 
Artes (CCHLA) no campus de 
João Pessoa já estarão fecha-
dos a partir das 7h de hoje. De 
acordo com o assessor de im-
prensa do Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley, Rogério 
Monteiro, o HU funcionará 
normalmente.

A programação de mo-
bilização inclui uma assem-
bleia hoje, às 10h, no audi-
tório do Sintespb, na Cidade 
Universitária, em João Pes-
soa. Amanhã, às 9h, haverá 
uma ação de saúde na Praça 
dos Três Poderes, e na quin-
ta-feira, acontecerá um ato 
público em frente ao ambu-
latório do HU, às 7h.

O objetivo da manifesta-

Foto: Evandro Pereira

Janielle Ventura
Especial para A União

Dani Fechine
Especial para A União

ção é pressionar o Governo 
Federal a abrir imediatamen-
te negociação da pauta de 
reivindicações dos trabalha-
dores de serviço público, pro-
tocolada desde fevereiro no 
Ministério do Planejamento. 
As principais reivindicações 
são: índice linear de 27,3%, 
data-base em 1º de maio, di-
reito de negociação coletiva, 
paridade salarial entre ativos 
e aposentados, extinção do 

fator previdenciário e isono-
mia salarial e de todos os be-
nefícios entre os poderes.

A decisão da base do Sin-
tespb em se integrar a esta 
mobilização com paralisação 
nacional partiu das assem-
bleias realizadas em todas 
as secretarias sindicais da 
entidade. Como sugestão e 
ações a serem desenvolvidas, 
o sindicato deverá promover 
um debate envolvendo parla-

mentares da bancada federal 
da Paraíba, quando será en-
tregue a pauta de reivindica-
ções da categoria.

IFPB
Hoje, às 8h, será realiza-

do um café da manhã na sede 
do Instituto Federal da Paraí-
ba (IFPB), em Campina Gran-
de, onde vai ser lançada a 
Campanha Salarial 2015 dos 
servidores públicos federais 

da Paraíba. O café terá tam-
bém a participação de outras 
entidades federais da cidade. 
Apenas o IFPB de Campina 
Grande irá paralisar suas ati-
vidades durante o dia, retor-
nando normalmente a partir 
de amanhã. Os outros campi 
seguem suas atividades nor-
mais. Amanhã, haverá uma 
assembleia na cidade de Sou-
sa, no Sertão, às 9h, no Cam-
po São Gonçalo.

Termina hoje o prazo para pagar IPTU e TCR 
Termina hoje o prazo 

para os contribuintes paga-
rem a cota única do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e da Taxa de Coleta 
de Coleta de Resíduos (TCR) 
com desconto de 15%. Quem 
quiser pagar parcelado em 
até dez vezes também deve 
efetuar o pagamento da pri-
meira parcela nesta terça-
-feira. O benefício do descon-
to, concedido pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP), foi prorrogado no 
mês de fevereiro.

Os contribuintes que 
não receberam o carnê ou es-
tão de posse dos boletos com 
a data vencida de 6 de mar-
ço (anterior à prorrogação), 
podem retirá-lo no Portal 
da Prefeitura de João Pessoa 
(www.joaopessoa.pb.gov.
br) ou nos postos de aten-
dimento da Secretaria da 
Receita Municipal (Serem) 
com a data atualizada. Os no-
vos boletos podem ser pagos 

em qualquer banco, já os de-
satualizados, recebidos em 
casa, só podem ser pagos nas 
agências do Banco do Brasil 
com o mesmo desconto.

Para o exercício finan-
ceiro deste ano, o IPTU e a 
TCR foram atualizados em 
6,56% com base no Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (IPCA) dos 12 me-
ses anteriores a dezembro 
do ano passado, data em que 
os novos índices foram apro-
vados. A previsão de arreca-
dação neste ano é de mais de 
R$ 75 milhões, sendo R$ 55,5 
milhões de IPTU e R$ 19,8 
milhões de TCR. 

De acordo com o diretor 
de Tributação da Secretaria 
da Receita Municipal (Se-
rem), Paulo Freire, é enviado 
apenas um carnê para cada 
contribuinte, mas nele, os 
boletos vêm separadamente. 
Ao todo, foram distribuídos 
246.157 carnês. Cada carnê 
contém os lançamentos do 

COM DESCONTO DE 15%

Sine-JP está oferecendo 955 vagas de trabalho
O Sistema Nacional de 

Emprego de João Pessoa 
(Sine-JP) disponibiliza 955 
vagas no mercado de traba-
lho nesta semana. Há opor-
tunidades para o comércio, 
indústria, construção civil 
e o setor de serviços, com 
destaque para os 700 postos 
abertos para operador de te-
lemarketing. A função é ideal 
para quem busca o primeiro 
emprego, já que não é exigi-
da experiência. Só é preciso 
ter Ensino Médio concluído 
e conhecimentos básicos em 
Informática. 

Uma empresa disponi-
biliza 40 vagas de mecânico 

de refrigeração. As exigên-
cias são Ensino Fundamen-
tal completo e seis meses de 
experiência comprovada em 
Carteira de Trabalho. Ainda 
no setor de serviços, há 17 
vagas para costureira e 11 
para manicure.

Já no comércio, há 36 
postos de trabalho disponí-
veis para vendedores, sendo 
27 para vendedores pracis-
tas, oito para vendedor in-
terno e um para vendedor de 
porta em porta. Também há 
demanda para cinco promo-
tores de vendas e três con-
sultores de vendas.

Na construção civil há 

cinco vagas para pedreiro, dez 
para servente de pedreiro, 
oito para serralheiros, duas 
para técnico de edificações e 
uma para mestre de obras.

Ensino Superior
O Sine-JP também faz a 

intermediação de vagas para 
quem tem Ensino Superior. 
Nesta semana, as oportuni-
dades são para assistente 
administrativo contábil (um 
ano de experiência), enge-
nheiro de produção (seis 
meses de experiência) e far-
macêutico (um ano de expe-
riência), com uma vaga para 
cada função. 

Há um posto de traba-
lho para auxiliar de Departa-
mento Pessoal. É preciso ter 
Ensino Superior incompleto 
com um ano de experiência 
de auxiliar de Departamen-
to Pessoal na área de logís-
tica (transportes). Ainda há 
disponibilidade para estágio 
de assistente administrativo 
(estudante do 4º ao 7º perío-
do de Administração).

O Sine-JP está localizado 
na Rua Cardoso Vieira, 85, 
Varadouro, próximo à Praça 
Antenor Navarro. O horário 
de atendimento é das 8h às 
17h. É necessário levar RG, 
CPF e Carteira de Trabalho.

OPORTUNIDADES

Onde imprimir o carnê do IPTU e da TCR
- Centro Administrativo Municipal – Secretaria da Receita, na Rua Diógenes 

Chianca, 1.777, Água Fria
- Shopping Tambiá – Casa da Cidadania, Av. Odon Bezerra, 184, Tambiá
 - Shopping Manaíra – Casa da Cidadania, Av. Governador Flávio Ribeiro Cou-

tinho, 805, Manaíra
- Casa da Cidadania – Bairro de Mangabeira, ao lado do Mercado Público, na 

Rua Elias Pereira de Araújo
- Subprefeitura de Tambaú – Av. Presidente Epitácio Pessoa, 4410, Cabo 

Branco

Saiba mais

IPTU e da TCR em três op-
ções de pagamento: a cota 
única com desconto de 15%; 
a primeira parcela do valor 
parcelado; e o total do exer-
cício sem desconto com ven-
cimento para o dia 7 de maio. 

O secretário da Receita, 
Adenilson Oliveira, destaca 
que através do pagamento 
do IPTU que a PMJP pode 
realizar diversos serviços 
públicos na capital. “Através 

dos recursos recolhidos por 
meio do IPTU a Prefeitura 
de João Pessoa consegue 
manter diversos serviços 
básicos funcionando e tam-
bém investir em mais obras. 
É importante o contribuinte 
saber que todo o dinheiro é 
revertido em benefícios para 
todos”, disse. Já sobre a TCR, 
ele lembra que ela é utilizada 
apenas para os gastos com a 
coleta de lixo.

As Carteiras de Identifi-
cação Estudantil (CIE) 2015 
começaram a ser emitidas 
em fevereiro. 

Com validade até 19 de 
abril, a carteira de estudan-
te de 2014 ainda está sendo 
aceita como identificação. 
À medida que as novas car-
teiras forem  entregues, elas 
passam a ter validade sobre 
a do ano passado. 

De acordo com o secre-
tário adjunto do Procon-JP, 
Marcos José, as duas remes-
sas previstas já tiveram seus 

prazos esgotados. A 1ª re-
messa aconteceu no dia 20 de 
fevereiro e a 2ª no dia 27 de 
março. As entidades que não 
cumpriram com o prazo se-
rão punidas e não atuarão em 
2016 na confecção das identi-
dades estudantis. 

Dezoito entidades sen-
do 12 secundaristas e seis 
de nível superior estão ha-
bilitadas para confeccionar e 
emitir a carteira de estudan-
te 2015, conforme os Termos 
de Ajustamento de Conduta 
(TACs) firmados com a Se-
cretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP).

Carteira de estudante 
de 2014 vale até dia 19

PROCON

CBTU João Pessoa 
efetivou ontem 36 
concursados para 
trabalhar na estação

 A CBTU João Pessoa efe-
tivou ontem a contratação de 
36 novos empregados, oriun-
dos do último concurso públi-
co realizado pela Companhia. 

A solenidade de integra-
ção foi realizada no auditório 
da CBTU na Estação João Pes-
soa e contou com a presença 
do superintendente Wladme 
Macedo e todo corpo geren-
cial da Unidade na Paraíba.

Depois de conhecerem 
o funcionamento da Compa-
nhia, os novos empregados 
começam a trabalhar em suas 
respectivas áreas. 

Nessa fase, foram con-
tratados 26 profissionais de 
nível superior e dez de nível 
médio. Com essa nova turma, 
a CBTU João Pessoa passa a 
contar com um quadro fun-
cional de 140 empregados.

De acordo com o supe-
rintendente da CBTU João 
Pessoa, Wladme Macedo, a 
chegada desses novos em-
pregados representa sanar 
algumas deficiências que a 
Companhia vinha passando 
pela falta de profissionais ca-
pacitados.

O Instituto Federal 
de Educação Ciência e 
Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) publicou uma 
nova convocação da lis-
ta de espera do Sistema 
de Seleção Unificada 
(Sisu) para os cursos 
superiores presenciais. 
A lista de convocados 
pode ser conferida no 
endereço eletrônico 
http://chamada2sisu.
ifpb.edu.br/

Estão sendo convo-
cados mais de 220 can-
didatos em todos os 10 
campi, número superior 
ao de vagas remanes-
centes para agilizar o 
preenchimento e evitar 
prejuízo aos novatos 
com a perda do início 
do ano letivo.  

O período de com-
parecimento para a en-
trega de documentos e 
a manifestação do in-
teresse na vaga vai até 
hoje. No dia 13 de abril, 
o IFPB deve divulgar o 
edital de confirmação 
de matrícula.

A entrega da docu-
mentação é presencial. 
Não haverá banco de 
reserva para o segun-
do período porque em 
2015.2 o Ministério da 
Educação organiza ou-
tro Sisu. O calendário 
acadêmico é de respon-
sabilidade de cada cam-
pus. Dúvidas adicionais 
podem ser esclarecidas 
com a Coordenação de 
Controle Acadêmico do 
campus do candidato.

Segunda chamada da lista 
de espera já foi divulgada 

SISU NO IFPB 

Hospital Universitário Lauro Wanderlei da Universidade Federal da Paraíba, campus I de João Pessoa, funcionará normalmente 
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MPPB ajuíza ação contra óticas 
em Guarabira por venda casada
Optometristas são 
acusados de exercício 
ilegal da Medicina

O Ministério Público do 
Estado da Paraíba (MPPB) 
ajuizou uma ação civil pú-
blica contra proprietários 
de óticas localizadas em 
Guarabira (a cerca de 100 
quilômetros de João Pessoa) 
e optometristas pela práti-
ca da “venda casada” e pelo 
exercício ilegal da Medicina. 

A ação civil pública ini-
bitória com pedido liminar 
foi ajuizada, em março, pela 
5ª Promotoria de Justiça de 
Guarabira, que tem atribui-
ções na defesa da Saúde e do 
Consumidor, contra os res-
ponsáveis pelos estabeleci-
mentos: “Ótica Dois Irmãos”, 
“Óptica Martins” e pela “Nova 
Ótica”, localizadas no Centro 
do município que fica na re-
gião do Brejo. Também são 
réus os optometristas Walter 
Araújo Brito e Suelyton Bri-
guel Monteiro de Brito.

Conforme explicou a 
promotora de Justiça Cláudia 
Bezerra, a ação é o resultado 
de um inquérito civil público 
instaurado para apurar de-
núncia de que optometristas 
estariam realizando exames 
de refração ou testes de vi-
são, adaptação de lentes de 
contato e receitando lentes 
oculares, o que, por lei, é 
atribuição exclusiva dos pro-
fissionais médicos oftalmo-
logistas.

O caso mais grave regis-
trado na promotoria é o de 
uma paciente que ficou cega 
de um olho, por não ter sido 
atendida pelo profissional 
adequado. 

Em depoimento pres-
tado em 2005, ela disse que 
foi atendida na “Ótica Dois 
Irmãos” pelo optometrista 
Valter Brito, que se apresen-
tou a ela como oftalmologis-
ta. Acreditando estar sendo 
atendida por um médico es-
pecialista, a paciente se sub-
meteu a exames e lhe foram 
prescritas lentes oculares. “A 
verdade só veio à tona quan-
do, um tempo depois, os pro-
blemas de saúde da paciente 
se agravaram, ao ponto de 
sofrer um descolamento de 
retina e de perder a visão 
de um dos olhos, ocasião em 
que procurou verdadeiros 
médicos oftalmologistas, que 
fizeram a avaliação da pa-
ciente e concluíram que, se 
o diagnóstico correto tives-
se sido dado anteriormente, 
a cegueira de um dos olhos 
teria sido evitada”, explicou 
a promotora, baseada nos 
relatórios médicos anexados 
à ação.

A reclamação foi en-
caminhada à Delegacia de 
Polícia para apuração crimi-
nal e a Promotoria passou a 
investigar a existência ilegal 
de serviços de optometria no 
município, tendo acionado o 
Conselho Regional de Medi-
cina e a Vigilância Sanitária 
do Estado, que realizaram 
fiscalizações em óticas e clí-
nicas oftalmológicas e ela-
boraram relatórios sobre o 
assunto. 

“Não restam dúvidas de 
que a conduta dos promovi-
dos está totalmente desen-
caixada das diretrizes nor-
mativas”, disse a promotora. 
“(Eles) indicam óculos, reali-
zam exames de refração, con-
feccionam e comercializam 

óculos sem a apresentação de 
prescrição ou receita de mé-
dico. Ocorre que, a confecção 
de lentes de grau só pode ser 
feita, segundo determina a 
lei, ante a exibição de fórmula 
médica, sendo essas ativida-
des vedadas às profissões de 
ótico prático ou de técnico em 
optometria ou o optômetra. 
Há abundante jurisprudên-
cia, já tendo se pronunciado, 
noutras oportunidades, a Jus-
tiça brasileira e os Ministérios 
Públicos, estadual e federal, 
pela existência de reserva le-
gal, aos médicos, da atividade 
de prescrição de óculos de 
grau e dos exames inerentes”, 
explicou.

Outra irregularidade 
constatada pelos órgãos de 
fiscalização nos estabele-

cimentos foi a ausência de 
livro rubricado pela autori-
dade sanitária competente 
destinado ao registro das 
prescrições médicas para a 
confecção das lentes de grau, 
conforme determina a lei.

No caso da “Nova Ótica”, 
foi verificada inclusive a exis-
tência de propaganda com 
placa informando a existên-
cia de optometrista no esta-
belecimento, ferindo o direi-
to à informação dos clientes, 
previsto no Código de Defesa 
do Consumidor. “Tais propa-
gandas, a pretexto de aten-
dimento geral mais barato, 
induzem os consumidores a 
acreditar na legalidade dos 
exames realizados pelos téc-
nicos optometristas”, argu-
mentou Cláudia Bezerra.

A ação
Na ação civil pública ini-

bitória, o Ministério Público 
estadual requer que seja de-
ferida liminar, determinan-
do a imediata remoção e/ou 
suspensão de toda e qual-
quer publicidade relativa a 
serviços de optometria nas 
três óticas até o julgamento 
final da ação e que sejam de-
terminadas também a busca 
e apreensão de todo e qual-
quer aparelho de uso por 
médico oftalmologista para 
o exame de refração e me-
dição de grau encontrados 
nesses estabelecimentos, 
lacrando-os, de modo a per-
mitir o funcionamento ape-
nas da área que sirva para a 
atividade comercial. 

A ação também requer, 

em caráter liminar, que a 
Justiça determine que os 
dois optometristas se abs-
tenham de aviar óculos ou 
lentes de grau, de realizar 
consultas, manusear apare-
lhos ou praticar quaisquer 
atos privativos de médico, 
sob pena de pagamento de 
multa de R$ 1 mil por dia 
de atividade irregular e/ou 
atendimento, além da res-
ponsabilização criminal e 
da prisão em flagrante pelos 
crimes de desobediência e 
exercício ilegal da medicina.

O Ministério Público 
também requereu que, ao 
final da ação, seja julgado 
procedente o pedido para 
suspender as atividades 
que extrapolam a compe-
tência dos profissionais op-
tometristas, implicando o 
descumprimento em risco 
à saúde pública. “O Minis-
tério Público busca, atra-
vés dessa ação, a proteção 
à saúde da população de 
Guarabira e do consumidor 
hipossuficiente, muitas ve-
zes desinformado e iludido 
pela ação dos 'fornecedo-
res'. Não se trata da defesa 
de qualquer profissão ou 
entidade de classe. Além 
de criarem risco à saúde 
dos seus 'clientes', os op-
tometristas desempenham 
atividades, no que tange à 
indicação de uso de óculos 
e sua confecção sem receita 
médica, à margem da lei. O 
perigo, o dano irreparável 
iminente, é de que, em se 
prosseguindo com a ativi-
dade criticada, mais danos 
sejam causados aos consu-
midores inadvertidos”, ar-
gumentou a promotora de 
Justiça.

Óticas não podem fazer exames ou emitir receitas; essas são atribuições apenas de oftalmologistas

Divulgado novo boletim epidemiológico
De 1º de janeiro a 28 de 

março de 2015 foram notifi-
cados 2.488 casos suspeitos 
de dengue na Paraíba, de 
acordo com o Boletim Epi-
demiológico nº 3, divulgado 
ontem pela Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES). Dentre 
esses casos destacam-se 16 
classificados como dengue 
com sinais de alarme e dois 
de dengue grave. Comparan-
do com o mesmo período do 
ano passado, quando foram 
registradas 1.116 notifica-
ções, houve um aumento de 
53,13%.

“Tal situação pode estar 
associada ao alerta da SES 
sobre a importância da noti-
ficação de casos da doença, 
bem como as ações do dia 
D+1, realizado em 7 de fe-
vereiro, quando os municí-
pios do Estado fizeram uma 
mobilização envolvendo a 
população e profissionais de 
saúde para esclarecimentos 
sobre a prevenção e con-
dução clínica adequada da 
dengue e da chikungunya”, 
disse a gerente operacional 
de Vigilância Epidemiológi-
ca, Izabel Sarmento.

Até a 12ª semana epi-
demiológica, foram notifi-
cados três óbitos, sendo um 
por outras causas (no mu-
nicípio de Marcação) e dois 
em investigação (nos mu-
nicípios de Duas Estradas e 
Alhandra). Os óbitos que se 
encontram em investigação 
estão aguardando o resulta-

do do laboratório do Insti-
tuto Evandro Chagas (IEC), 
no Pará, e seguem acompa-
nhados pela área técnica e 
municípios, conforme pre-
conizado pelo protocolo do 
Ministério da Saúde. A SES 
recomenda às Secretarias 
Municipais de Saúde o aler-
ta de manter a rede atenta 
para o diagnóstico precoce 
da doença e o manejo corre-
to para que os óbitos sejam 
evitados.

“A Gerência Executiva 
de Vigilância em Saúde sina-
liza a importância da conti-
nuidade das ações de assis-
tência e vigilância oportuna 
para os casos suspeitos de 
dengue, tendo em vista que 
a doença está presente em 
todas as regiões do Estado. 
Registrar casos da doença 
conforme definição de caso 
suspeito é ter o conheci-
mento da real situação de 
saúde e propor as medidas 
de prevenção e controle”, 
explicou a gerente executiva 
de Vigilância em Saúde, Re-
nata Nóbrega.

Febre chikungunya
Até a 12ª semana epi-

demiológica foram notifi-
cados cinco casos suspei-
tos da doença na Paraíba, 
nos municípios de Pombal 
(1), Alhandra (1), Campi-
na Grande (1) e Umbuzei-
ro (2).  Destes, três casos 
foram descartados e dois 
continuam em investigação, 

aguardando resultado.
Causada pelo vírus chi-

kungunya (CHIKV), os sinais 
e sintomas são: febre alta de 
início súbito; artralgia (dor 
articular principalmente 
nas mãos, pés, cotovelos e 
joelhos) ou artrite intensa 
com início agudo. A febre 
pode ser transmitida pelos 
mosquitos Aedes aegypti e 
Aedes albopictus. O vírus é 
transmitido pela picada da 
fêmea de mosquitos infec-
tados.

“Todo caso suspeito de 
febre chikungunya é de noti-
ficação compulsória imedia-
ta e deve ser informado em 
até 24 horas às esferas mu-
nicipal, estadual e federal. 
Para a notificação, os conta-
tos da Secretaria de Estado 
da Saúde são: 0800-281-
0023/ 3218-7331/ 8828-
2522”, informou a gerente 
da SES.

Dengue e chikungunya
Durante o mês de mar-

ço, 207 municípios realiza-
ram o 2º Levantamento de 
Índices, para avaliar a in-
festação predial pelo Aedes 
aegypti, através do LIRAa 
(Levantamento de Índice 
Rápido do Aedes aegypti) 
e LIA (Levantamento de Ín-
dice Amostral), sendo este 
último para municípios que 
possuem ate 2 mil imóveis.

De acordo com os re-
sultados, 66 municípios atu-
almente estão em situação 

de risco para ocorrência de 
surto. Noventa e nove muni-
cípios estão em situação de 
alerta e 42 em situação sa-
tisfatória. Segundo classifi-
cação de risco do Ministério 
da Saúde referente aos índi-
ces, é considerada satisfató-
ria a situação do município 
com o Índice de Infestação 
Predial (IIP) menos que um; 
em alerta, os municípios 
com IIP entre 1 e 3,9; e em 
situação de risco os municí-
pios com IIP maior que 3,9 
(para cada 100 casas pes-
quisadas).

“O aumento do número 
de casos de dengue e o avan-
ço da infestação vetorial, ob-
servada no 2º ciclo de levan-
tamento de Índice (LIRAa e 
LIA), em alguns municípios, 
demonstram que a consoli-
dação do controle vetorial 
não tem alcançado o êxito 
esperado. Acredita-se que 
as principais causas tenham 
sido a não universalização 
das ações em cada municí-
pio e a descontinuidade na 
execução das atividades de 
campo no combate ao ve-
tor. É imprescindível que, ao 
término de cada LIRAa e /ou 
LIA, seja feita a análise dos 
dados junto a área técnica 
de vigilância epidemiológi-
ca e rede assistencial, para o 
direcionamento das ativida-
des de controle do vetor da 
dengue e de condução dos 
casos suspeitos”, disse Iza-
bel Sarmento.

DENGUE NA PARAÍBA

O Hemocentro de 
João Pessoa programou 
para este mês de abril a 
realização de dez coletas 
externas de sangue. De 
acordo com o calendário 
elaborado pelo Núcleo 
de Ações Estratégicas Es-
peciais do Hemocentro, 
a primeira coleta acon-
teceu na quarta-feira 
(1º), no Parque Solon de 
Lucena; e a próxima está 
prevista para hoje, em  
Mamanguape. 

Dando continui-
dade à programação, 
amanhã, dia 8, a coleta 
será realizada no Senai, 
no Distrito Industrial, 
em João Pessoa. No dia 
10, será na Faculdade 
Internacional da Paraí-
ba (FPB), no Centro da 
capital. Já no dia 11, 
será  na Praça Bela, no 
bairro Funcionários II; 
dia 15, na Universida-
de Federal da Paraíba; 
e dia 17, no Conjunto 
Gervázio Maia.

Pelo calendário, no 
dia 18 de abril, a coleta 
externa será realizada 
no Pavilhão do Chá, em 
João Pessoa; dia 25, no 
bairro Valentina de Fi-
gueiredo e, fechando a 
programação, a última 
coleta do mês será reali-
zada no dia 29, no muni-

cípio de Itabaiana. Todas 
as coletas externas são 
realizadas das 8h às 17h. 

A diretora-geral 
do Hemocentro, San-
dra Sobreira, explicou 
que o objetivo das cole-
tas externas é reforçar 
o estoque e atender à 
demanda dos hospitais. 
Ela também fez um ape-
lo para que as pessoas 
compareçam aos locais 
e façam a sua doação, 
pois o Hemocentro pre-
cisa manter o estoque 
de sangue regular. “Es-
tamos sempre fazendo 
campanha para sensibi-
lizar as pessoas sobre a 
importância do ato de 
doar sangue. É um gesto 
humano, solidário e que 
ajuda a salvar vidas”, 
destacou.

A Rede Hemocentro 
da Paraíba é responsável 
por atender 40 hospitais, 
cobrindo 100% dos lei-
tos do SUS e mais os de 
planos de saúde cadas-
trados. É composta por 
uma rede de dez hemo-
núcleos distribuídos em 
Guarabira, Picuí, Montei-
ro, Princesa Isabel, Patos, 
Piancó, Itaporanga, Ca-
jazeiras, Sousa e Catolé 
do Rocha, além de um 
regional em Campina 
Grande.

Hemocentro inicia coleta 
externa do mês de abril

DOAÇÃO DE SANGUE

Foto: Reprodução/Internet
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PC prende suspeitos de assaltos 
a bancos com uso de explosivos
Ação policial aconteceu 
no feriado de Páscoa, no 
Mário Andreaza, em Bayeux Pela cidade

Sinal
Ainda conforme as informações do jornalista 

Carlos Magno, que é auxiliar do Governo do 
Estado, o sinal da TV Assembleia deverá chegar 
primeiro a Campina Grande, segunda maior cidade 
da Paraíba, sendo, em seguida, estendido aos 
outros municípios. 

l Fundo
As 223 prefeituras paraibanas devem receber R$ 

390.914.106,00 referentes ao Fundo de Participação 
dos Municípios nos meses de abril e maio. A estimativa 
é do Observatório de Informações Municipais com base 
em projeções realizadas no Tesouro Nacional.

l ExpEctativaS
De acordo com a análise do Observatório, as 

estimativas representam apenas uma indicação, 
dependendo da evolução da arrecadação do Imposto de 
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Já 
está deduzido o valor que se destina ao Fundeb.

dia da Saúde 
O Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, nesta terça-

feira, será lembrado em Campina com uma mobilização 
contra a adesão da UFCG à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh). A iniciativa é do Fórum 
Municipal em Defesa do SUS e a programação prevê 
a realização de um ato público na Praça da Bandeira, 
no Centro, a partir das 9h e, às 14h, um debate sobre 
os desafios atuais da saúde pública, no Auditório 
do Centro Artístico Cultural, antiga faculdade de 
Administração da UEPB.

campanha salarial
Também nesta terça-feira, servidores públicos 

federais lançarão, durante um café da manhã no IFPB, 
em Campina, a partir das 8h, a campanha salarial 2015 
da categoria. Os trabalhadores estarão paralisados, 
como parte da jornada nacional de lutas.

programação
No período de terça a quinta-feira, técnicos da UFCG 

e da UFPB, além dos demais campi do IFPB, também 
estarão paralisados. O lançamento da campanha segue 
uma orientação do Fórum das Entidades Nacionais de 
Servidores Públicos Federais.

Balanço
O Hospital de Emergência e Trauma Dom 

Luiz Gonzaga Fernandes realizou cerca de 1.005 
atendimentos durante o feriado da Páscoa deste ano. 
O balanço tem como base as entradas realizadas a 
partir da zero hora da quinta-feira (2) até as primeiras 
horas dessa segunda-feira (6). Os casos envolvendo 
motocicletas lideraram as entradas nos plantões 
durante o período. No total, 162 pacientes foram 
atendidos devido a acidentes com moto. 

comparativo
Já em relação aos feridos em acidente de 

automóvel, o hospital teve 22 pacientes. Também foram 
registradas vítimas de agressão física (23), arma de 
fogo (7), arma branca (5). Os demais atendimentos 
foram de casos clínicos. Foram realizadas 64 cirurgias. 
Já no mesmo período do ano passado, deram entrada 
1.134 pessoas no feriadão da Páscoa, entre urgências 
(casos clínicos: dor de cabeça, febre e hipertensão) e 
emergências.

Expansão 
De acordo com informações divulgadas pelo 

jornalista Carlos Magno, o presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (PSB), quer 
levar a TV Assembleia além da capital, a outras cidades 
da Paraíba, inclusive Campina Grande.

televisão
A TV Assembleia transmite ao vivo as atividades de-

senvolvidas na Casa de Epitácio Pessoa, como as sessões 
ordinárias e especiais, além de conteúdo produzido, como 
programas de caráter jornalístico, debates e discussões 
sobre temas da ordem do dia.

A prisão dos sete acusados aconteceu após ligações ao Disque Denúncia da Secretaria de Segurança

Entre o material apreendido estavam cordel detonante e estopim

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de um trabalho 
realizado pela equipe da De-
legacia de Crimes contra o Pa-
trimônio (Roubos e Furtos) 
de João Pessoa, prendeu sete 
pessoas suspeitas de integrar 
uma quadrilha especializa-
da em assaltos a instituições 
bancárias com uso de explosi-
vos na região Nordeste e com 
ramificações no Sul do país. A 
ação policial aconteceu du-
rante o feriado de Páscoa, 
no bairro Mário Andreazza, 
na cidade de Bayeux, Região 
Metropolitana da capital. A 
especializada contou com 
o apoio da Delegacia de Re-
pressão a Entorpecentes 
da capital (DRE) e ainda do 
Grupo de Ações Táticas Es-
peciais (GATE) da Polícia Mi-
litar, que foi acionado para 
desarmar dois artefatos que 
estavam prontos para serem 
detonados. 

Segundo o titular da 
Roubos e Furtos, Walter 
Brandão, as prisões começa-
ram na noite da última quin-
ta-feira (2), quando por meio 
do número 197 – Disque De-
núncia da Secretaria da Se-
gurança Pública e da Defesa 
Social (Seds) foram repassa-
das informações sobre um 
veículo que estaria com dois 
homens e que se encontra-
ria com outras duas pessoas 
no conjunto Mutirão. Ainda 
segundo a informação, uma 
residência estaria servindo 
de depósito para armas e ex-
plosivos. 

“Os agentes da Roubos e 
Furtos interceptaram o carro 
e chegaram até a residência 
que foi indicada na denúncia 
do 197.  No local foram pre-
sos: Daniel dos Santos Mou-
ra, de 27 anos; Allison Gomes 
de Oliveira, de 23; Josiel Hen-
rique Dias, 28 anos e Rafael 
Alves dos Santos, de 29.  Na 
ação policial foram apreendi-
dos vários materiais relacio-
nados à explosão de caixas 
eletrônicos e ainda armas de 
grosso calibre e munições. 
Com essa prisão em flagran-

te conseguimos chegar a ou-
tros integrantes do bando: 
Daniel Ferreira de Lemos, 
de 22 anos; Danilo Pereira 
dos Santos e ainda Jessika 
Kelly Alves dos Santos, de 
23 anos, totalizando uma 
quadrilha de sete pessoas 
que agia em assaltos a insti-
tuições bancárias na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, nos Litorais Norte e Sul 
e ainda nas cidades do Bre-
jo”, disse o delegado. 

Com o grupo foram apre-
endidos materiais utilizados 
para a fabricação artesanal 
de explosivos, como cordel 
detonante e estopim, e tam-
bém maçaricos, balanças de 
precisão, telefones celulares, 
grampos metálicos, além de 
armas de fogo como espin-
garda, pistola 765, revólver 
calibre 38 e ainda munições 
variadas e armas não letais: 
aparelho de choque e  abra-
çadeiras de plástico, popu-
larmente como ‘enforca gato’. 

A Polícia Civil ainda 
encontrou com a quadri-
lha peças de fardamento da 
Polícia Militar da Paraíba e 
do Exército Brasileiro. “As 
investigações sobre como 
essa quadrilha atuava, quais 
as ramificações, por quais 
casos foram responsáveis e 
ainda como conseguiram os 
fardamentos e de que forma 
eram usados estão avançan-
do. Estamos coletando de-
poimentos, traçando o perfil 
desses criminosos para che-

gar na totalidade dos crimes 
cometidos. Já conseguimos 
identificar que Daniel dos 
Santos Moura era procurado 
no Estado da Bahia e já tinha 
passagem por outros ban-
dos criminosos de atuação 
em vários locais do Nordes-
te e também no Sul do país. 
Ele é apontado como chefe 
desse grupo que foi preso e 
contava com a participação 
dos outros integrantes, que 
agiam fabricando os explo-
sivos, dando apoio logístico 
de armas e munições e tam-
bém ameaçavam a popula-
ção e possíveis testemunhas 
de crimes”, afirmou Walter 
Brandão. 

As investigações da Po-
lícia Civil também seguem 
relacionadas a outros cri-
mes. “Vamos verificar se 
essas pessoas que foram 
presas tinham ligação com 
homicídios e tráfico de dro-
gas. Mas é muito importan-
te frisar a presença da po-

pulação para o êxito dessa 
ação policial. Via disque-
-denúncia 197 conseguimos 
informações precisas de lo-
calização e lembramos que a 
ligação é sigilosa.  Com isso 
mostramos à sociedade que 
Segurança Pública não se 
faz apenas com as forças de 
segurança. A comunidade 
deve e pode ajudar com as 
ferramentas que estão dis-
poníveis. Estamos atentos, 
as investigações vão conti-
nuar e buscamos desarticu-
lar quadrilhas especializa-
das em roubos a banco em 
qualquer lugar do Estado”, 
frisou o titular da 1ª Supe-
rintendência da Polícia Civil, 
Marcos Paulo Vilela.

Os sete presos foram au-
tuados por furto qualificado 
tentado, associação crimino-
sa, porte ilegal de arma de 
fogo e ainda ameaça. Eles se-
guem para o Sistema Prisio-
nal do Estado, onde aguarda-
rão a decisão da Justiça. 

O combate aos jogos de 
azar já registrou a apreen-
são de 220 máquinas caça-
-níqueis, este ano, na cidade 
de João Pessoa. Os dados 
são da Polícia Militar, que 
mostram que o resultado do 
primeiro trimestre repre-
senta mais de 30% das apre-
ensões realizadas em todo 
ano passado, quando foram 
recolhidas 724 máquinas.

Durante a Operação 
Semana Santa, policiais da 
Força Tática do 1º Batalhão 
apreenderam, na noite do 
sábado (4), 33 máquinas 
caça-níqueis em uma casa, 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa. 

No local, que foi desco-
berto após levantamentos 
da Coordenadoria de Inteli-
gência da corporação, foram 
apreendidos mais de R$ 20 
mil em dinheiro das apostas e 
outros R$ 3 mil em cheques. 
Um homem de 40 anos foi 
conduzido até o Distrito In-
tegrado de Segurança Pública 

do bairro. Ele seria o gerente 
do ponto dos jogos. Em outra 
residência, no mesmo bairro, 
também foram apreendidas 
outras dez máquinas, tam-
bém na noite do sábado.

Mapeamento
As ações deste ano ocor-

reram nos bairros dos No-
vais (23), Torre (10), Costa 
e Silva (04), Centro (39), 
Tambaú (44), Portal do Sol 
(26) e Mangabeira (74). No 
ano passado, a maioria dos 
pontos fechados era na Zona 
Norte de João Pessoa, princi-
palmente no Centro da cida-
de, com locais reincidentes 
por mais de três vezes.

A exploração dos jogos 
de azar é considerada con-
travenção penal (infração 
penal de menor lesividade), 
punida com pena de três 
meses a um ano de prisão e 
multa, de acordo com o arti-
go 50 da Lei das Contraven-
ções Penais (Decreto-lei n.º 
3.688/1941)

Polícia apreende 220 
máquinas caça-níqueis

JoGoS dE aZaR

Foto: Secom-PB

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

O comerciante João 
Batista de Figueiredo, 34 
anos, foi assassinado a 
tiros no final da manhã 
de ontem às margens 
da BR-230, na saída de 
Sousa para Cajazeiras, 
no Sertão do Estado. O 
crime aconteceu no in-
terior de uma concessio-
nária de veículos. João 
Batista era irmão do ra-
dialista Levi Dantas, da 
Rádio Líder FM.

Segundo as infor-
mações que chegaram 
ao 14º Batalhão da 
Polícia Militar, dois 
desconhecidos que che-
garam em uma moto, 
usando capacetes, inva-
diram o prédio e efetu-
aram vários disparos de 
arma de fogo. Os tiros 
atingiram a cabeça e o 
tórax do comerciante. 
João Batista foi conduzi-

do ao setor de emergên-
cia do Hospital Regio-
nal de Sousa por uma 
unidade do Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), mas não 
resistiu aos ferimentos e 
acabou falecendo. Ele já 
havia sofrido um atenta-
do em 2008 na comuni-
dade do Zú Silva, também 
na cidade de Sousa.

Após os disparos à 
queima-roupa, os dois 
homens fugiram  e aban-
donaram a moto na co-
munidade do Povo de 
Deus. O delegado de Polí-
cia Civil, Francisco Abran-
tes, compareceu ao local 
e começou a colher as 
primeiras informações 
sobre o homicídio. Inqué-
rito policial já foi aberto 
no intuito de desvendar 
o caso. Viaturas da Polícia 
Militar realizaram rondas 
em bairros periféricos 
para localizar os acusa-
dos, mas sem sucesso.

Comerciante é morto a 
tiros na cidade de Sousa

a QuEiMa-Roupa
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Chioro vai ao Senado 
prestar esclarecimentos 
sobre o Mais Médicos
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Ação do MPF denuncia sete gestores
fraude eM liCitação

Denúncia foi recebida pelo 
Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região

ideme participa de 
evento em Brasília

O Governo da Paraíba, por 
meio do Instituto de Desenvol-
vimento Municipal e Estadual 
(Ideme), vai discutir ações de 
sustentabilidade urbana durante 
o 3o Encontro dos Municípios com 
o Desenvolvimento Sustentável 
(EMDS), que acontece a partir de 
hoje no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em Brasília.

O evento, que aborda assun-
tos de interesse comum entre os 
municípios brasileiros, tem como 
eixo central nesta edição o tema: 
“Nova governança federativa e o 
papel das cidades no Brasil e no 
mundo”. A previsão é de que mais 
de cinco mil gestores participem 
do encontro onde serão debatidos 
problemas relacionados, principal-
mente, à crise hídrica, mobilidade 
urbana, saúde pública, educação e 
desenvolvimento econômico.

Para o superintendente 
do Ideme, Otávio Mendonça, é 
interesse do Governo do Estado 
conhecer e agregar ações estraté-
gicas exitosas em outros Estados 
brasileiros e que possam ser ade-
quadas à realidade paraibana.

Jeová destaca 
importância do ode

“O Orçamento Democrático 
possibilita uma participação efetiva 
da população nas decisões e ações do 
governo, porque através dele o povo se 
expressa, define suas prioridades, su-
gere ações, enfim, ele se transformou 
num instrumento real de participação 
popular na gestão governamental”, 
destacou o deputado Jeová Campos 
(PSB), logo após a solenidade de lan-
çamento do Ciclo 2015 do Orçamento 
Democrático Estadual (ODE), realizada 
na manhã de ontem no Palácio da Re-
denção. 

Jeová Campos confirmou que 
participará, na próxima sexta-feira, 
10, em Cajazeiras, da primeira das 16 
plenárias que acontecerão até junho. 
Para Jeová, o ODE se constitui num 
momento importante porque possi-
bilita o governo sair dos gabinetes e ir 
até as ruas escutar o clamor popular. 
“É preciso que os governantes se ins-
pirem neste exemplo e saiam de seus 
gabinetes para ouvir o povo, saber o 
que ele necessita de fato e é essa a 
essência do Orçamento Democrático, 
por isso ele é tão importante”, desta-
cou o deputado.

Projeto combate a 
violência obstétrica

Um projeto de indicação apre-
sentado pelo vereador Lucas de Brito 
(DEM) na Câmara Municipal de João 
Pessoa pretende garantir à mulher 
gestante ou parturiente o acesso à 
informação sobre a política nacional 
de atenção obstétrica e neonatal. A 
intenção é proteger a mulher contra 
a violência obstétrica no município. 

O texto prevê que os esta-
belecimentos hospitalares deverão 
expor cartazes informativos conten-
do as condutas elencadas durante 
o atendimento, bem como dispo-
nibilizar às mulheres uma cartilha 
contendo os direitos da gestante. 
O material deve ser elaborado com 
uma linguagem simples e acessível a 
todos os níveis de escolaridade.

Lucas lembra que a violência 
obstétrica é cometida contra a par-
turiente e sua família, em institui-
ções de saúde no momento do pré-
natal, parto ou aborto. “As mulheres 
são vítimas constantes de procedi-
mentos errôneos ou desnecessários 
em maternidades ou unidades de 
saúde”, explica o vereador.

O Pleno do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
(TRF5), no Recife, recebeu a 
denúncia do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) contra 
Marcus Odilon Ribeiro Couti-
nho, ex-prefeito do município 
de Santa Rita (PB). Ele agora 
é réu em ação penal e res-
ponderá, junto com outros 
seis acusados, por fraude em 
licitação e crimes de respon-
sabilidade.

Os demais denuncia-
dos foram Carlos Alberto 
Leite de Aguiar (presidente 
da Comissão de Licitação), 
Antônio Carlos Dias Silvino 
e Eglonei Correa da Silva 
(membros da comissão), 
Cassiano José da Costa (re-
presentante e controlador do 
“Verdurão Coco de Praia”), 
Janival Xavier de Azevedo 
(representante e controlador 
do “Sacolão 2000”) e Tarcísio 
Saulo de Paiva (controlador 
da “Comercial Paiva Ltda.” e 
atual prefeito de Gurinhém, 
na Paraíba).

Em 2008 o município 
de Santa Rita recebeu recur-
sos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), 
destinados à aquisição de 
produtos para merenda es-
colar. Entretanto, em vez de 
realizar uma única licitação 
(do tipo concorrência), fra-
cionou a compra em dez eta-
pas (uma tomada de preços e 
nove convites).

De acordo com a denún-
cia, o Convite nº 166/2008 
consistiu em uma licitação 
montada, vencida pela em-
presa “Verdurão Coco de 
Praia”, com superfaturamen-
to equivalente a 85% dos 

preços praticados no merca-
do. O sobrepreço foi justifica-
do pelo representante do for-
necedor como decorrência 
da excelência dos produtos 
oferecidos. Os demais pro-
cedimentos licitatórios tam-
bém foram direcionados, be-
neficiando várias empresas 
em um esquema de rodízio.

Segundo o MPF, foram 
cometidos os crimes de aqui-
sição de bens sem concorrên-
cia ou coleta de preços (De-
creto-lei n.º 201/67, art. 1º, 
XI), fraude, mediante prévia 
combinação, para afastar a 
natureza competitiva da lici-
tação e beneficiar o vencedor 
(Lei nº 8.666/93), bem como 
desvio de rendas públicas em 
favor de terceiro (Decreto-lei 
n.º 201/66, art. 1º, I).

O caso tramita no TRF5, 
e não na primeira instância 
da Justiça Federal na Paraí-
ba, porque Tarcísio Paiva tem 
foro especial por ocupar hoje 
o cargo de prefeito. A denún-
cia foi oferecida pela Procura-
doria Regional da República 
da 5ª Região (PRR5), órgão 
do MPF que atua perante o 
tribunal. A reportagem do 
jornal A União tentou ouvir 
o ex-prefeito Marcus Odilon, 
mas até o fechamento desta 
edição as ligações não foram 
atendidas. 

A diretoria da Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Serviços Agrícolas 
(Empasa) promoveu ontem uma reunião 
com os comerciantes e permissionários 
da estatal para a elaboração de um plano 
de ação visando melhorias nos entrepos-
tos da capital, Campina Grande e Patos. 
Os temas abordados foram segurança, 
trânsito, mobilidade, disciplinamento no 
cumprimento do regimento da empresa, 
resíduos de agrotóxicos e higiene.

A reunião contou com a presença de 
representantes da Agência de Vigilância 
Sanitária (Agevisa), Vigilância Sanitária 
Municipal, Centro de Zoonoses e Supe-
rintendência de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), que abordaram as-
suntos relacionados ao desenvolvimento 
na movimentação da comercialização.

Na apresentação da reunião, o presi-

dente da Empasa, José Tavares Sobrinho, 
expôs algumas ações realizadas recen-
temente na empresa, a exemplo da bri-
gada de combate a incêndio, análise de 
produtos comercializados e distribuição 
de bombonas (reservatório plástico re-
sistente) para acondicionamento do lixo. 

Os debates foram comandados 
pelo diretor de operações, Tavinho San-
tos, que alertou sobre a importância do 
diagnóstico dos problemas com prazos 
para as soluções. “Estamos ouvindo os 
comerciantes para dispormos ações de 
melhorias, com união, responsabilida-
des, adequação das partes interessadas, 
conhecimento e controle das adversi-
dades. Tudo isso buscando a qualidade 
na atitude de todos com os papéis defi-
nidos”, disse o diretor. O plano de ação 
terá novos encontros.

Empasa reúne comerciantes 
para elaborar plano de ação 

MelHoriaS NoS eNtrePoStoS
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Trânsito, segurança e mobilidade foram alguns dos temas discutidos no encontro

Em 2008, a cidade 
de Santa Rita
recebeu recursos
do Pnae para
merenda escolar. 
Em vez de única 
licitação, fracionou 
a compra em
dez etapas

Moradores dos municí-
pios paraibanos polarizados 
pelas cidades de Mamanguape 
e Guarabira discutem hoje e 
amanhã os problemas que 
afetam suas regiões. Trata-se 
dos seminários para a ela-
boração do Plano Plurianual 
Democrático (PPA-D) para o 
exercício de 2016-2019. A dis-
cussão é promovida pelo Go-
verno da Paraíba, por meio da 
Secretaria do Planejamento, 
Orçamento, Gestão e Finanças, 

com o apoio do Instituto de 
Desenvolvimento Municipal e 
Estadual (Ideme). 

Os Seminários do Plano 
Plurianual Democrático se-
rão realizados nas 14 Regiões 
Geoadministrativas do Estado, 
sediadas pelos municípios de 
João Pessoa, Guarabira, Cam-
pina Grande, Cuité, Monteiro, 
Patos, Itaporanga, Catolé do 
Rocha, Cajazeiras, Sousa, Prin-
cesa Isabel, Itabaiana, Pombal 
e Mamanguape, que reúnem 

representantes dos 223 mu-
nicípios paraibanos. As duas 
maiores regiões (João Pessoa 
e Campina Grande) terão duas 
audiências cada. Além do Ide-
me, participam das articula-
ções dos encontros a equipe 
do Orçamento Democrático 
Estadual (ODE) e o Grupo de 
Articulação do Governo.

Em Mamanguape (14ª 
Região), as discussões acon-
tecem na Escola Técnica Esta-
dual do Vale do Mamanguape .

Mamanguape e Guarabira 
discutem Plano Plurianual

eXerCÍCio 2016-2019

A Secretaria de Estado 
da Educação informou on-
tem que estão abertas as ins-
crições, até 26 de abril, para 
a quinta edição do Programa 
Missão Pedagógica no Parla-
mento, da Câmara dos Depu-
tados, que busca reconhecer 
os esforços de educadores 
na disseminação dos valores 
da democracia e da cidada-
nia. 

Para participar do pro-
cesso seletivo, dentre ou-
tros requisitos, o interessa-
do deve atuar nos Ensinos 
Fundamental e/ou Médio 
em escola pública como pro-
fessor regente, coordenador 
ou orientador pedagógico e 
ter interesse em trabalhar 
temas como democracia, ci-
dadania, política e/ou Poder 
Legislativo com os alunos.

Os interessados devem 
se inscrever no processo se-
letivo, que consiste na parti-
cipação no curso a distância 
“Educação para democracia 
e o Parlamento”, com carga 
horária de 30 horas. Serão 
disponibilizadas 216 vagas, 
preenchidas por sorteio ele-
trônico, sendo oito por Esta-
do e o Distrito Federal. Par-
ticiparão do programa os 54 
professores com melhor de-
sempenho no curso, obser-

vada a distribuição de duas 
vagas por Estados e DF. Caso 
não haja inscritos para todas 
as vagas de determinado Es-
tado, estas serão remaneja-
das para outros Estados da 
mesma região, priorizando 
aqueles com maior número 
de habitantes.

Os convocados partici-
pam de uma intensa semana 
de formação em Brasília e de 
um módulo de elaboração 
de projetos à distância, nos 
quais aprendem e sociali-
zam saberes e práticas para 
fazer da escola um espaço 
privilegiado para a vivência 
de experiências e valores de-
mocráticos e para o fortale-
cimento da cidadania. Além 
disso, conhecem de perto a 
Câmara dos Deputados e o 
Poder Legislativo. 

O programa tem carga 
horária de 90 horas. Serão 
abordados temas como no-
ções sobre democracia, re-
presentação e confiança; in-
trodução e problematização 
sobre o processo legislativo 
e introdução ao tema parti-
cipação do cidadão. 

A Câmara custeia pas-
sagens áreas, hospedagem e 
alimentação para que os pro-
fessores selecionados parti-
cipem do Módulo Presencial. 

Câmara dos Deputados 
capacita professores 

eduCação Para deMoCraCia

Pode ser votada hoje, 
na Câmara dos Deputados, o 
Projeto de Lei 4330/2004, de 
autoria do ex-deputado San-
dro Mabel (PMDB-GO), que 
prevê a contratação de servi-
ços terceirizados para quais-
quer atividades no setor pri-
vado e até no setor público. 
De acordo com sindicatos e 
movimentos sociais, entre-
tanto, o projeto ameaça a ga-
rantia de direitos trabalhistas 
importantes como férias, 13º 

salário, descanso remunera-
do, horas extras e outros.

Um estudo do Departa-
mento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) sinaliza que 
essa categoria mantém-se no 
emprego 2,6 anos menos do 
que os demais trabalhadores, 
tem uma jornada de três ho-
ras a mais por semana e ga-
nha 27% menos.

De acordo com o pro-
fessor do Departamento de 

Serviço Social e do Grupo 
de Pesquisa sobre Trabalho 
da UFPB, Marcelo Sitcovsky, 
o PL é um “retrocesso”. Sit-
covsky afirma que está em 
curso um amplo movimento 
de precarização do trabalho.

“Cabe destacar que es-
ses trabalhadores [terceiri-
zados] também enfrentam 
péssimas condições de tra-
balho e uma baixa capaci-
dade de se organizarem en-
quanto categoria”, afirma. 

“Terceirização de mão de obra 
é ataque”, afirma pesquisador
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Cem dias: avaliações 
e foco no futuro

A próxima sexta-feira, 10, marcará os cem dias 
de governo dos gestores que saíram vitoriosos nas 
Eleições de 2014. O momento é propício para divulgar 
o que já foi alcançado, fazer um balanço da parte 
administrativa e avaliar criteriosamente as promessas 
de governo que poderão ser cumpridas. Para os que 
não conseguem apresentar bons números, as medidas 
de austeridade propostas pelo governo federal caem 
como uma luva. Põem na conta de Dilma.

Também foram eleitos deputados estaduais, 
federais e senadores, mas nesse primeiro momento 
a cobrança maior ainda é para os chefes do Poder 
Executivo. Enquanto isso o Legislativo nacional anda 
embebido numa onda de conservadorismo sem sentido. 
Buscam retomar a popularidade perdida através de 
medidas que jogam no lixo avanços históricos. Redução 
da maioridade penal, perda de direitos assegurados 
para as minorias... Estamos à beira do retrocesso. 

De volta ao governo federal, o desgaste é 
tremendo. Nem o integrante mais otimista da equipe da 
presidente da República consegue prever um cenário 
favorável para os próximos meses. Dilma chega em seus 
cem dias após a reeleição com os piores números desde 
o seu primeiro dia no primeiro mandato. Até parte do 
eleitorado da petista anda arrependido.

Mas a situação do governo é menos grave do que 
tanto se propaga. O escândalo da Petrobras está sendo 
investigado e as medidas do ajuste fiscal devem surtir 
efeito. Considerando ainda a especulação de mercado e 
queda do dólar nos próximos meses, a presidente deve 
se recuperar um pouco. 

Mesmo assim, como o panorama atual não é 
favorável, muitos que antes se apresentavam como 
aliados hoje andam se escondendo. Basta checar os 
perfis dos políticos nas redes sociais. As declarações 
são furtivas, acompanhadas por respostas evasivas - ou 
nenhuma resposta - aos eleitores. O medo da queda 
revela a covardia. 

Na Paraíba, o primeiro a se levantar publicamente 
como verdadeiro aliado de Dilma foi o governador 
Ricardo Coutinho. Este, por sinal, além de não ter o 
que temer em seus cem dias goza de ‘gordura’ para 
queimar em defesa da presidente, postura que deve ser 
retribuída no futuro. E justiça seja feita: são muitas as 
obras e convênios em parceria com o governo federal 
espalhados por João Pessoa e por toda a Paraíba. 

Em entrevista na sede do jornal A União, o 
governador Ricardo Coutinho falou de obras que vêm 
transformando a realidade no Estado. Um parque 
industrial na Zona da Mata Sul, divisa com Pernambuco, 
vai garantir a vinda de mais de 150 empresas para 
aquela região. Sobre as rodovias, até o final do mandato, 
segundo o gestor, nenhum dos 223 municípios 
paraibanos terá acesso por estrada de barro.

O discurso impressiona. No entanto, o que mais me 
alegra é a perspectiva de futuro para as novas gerações. 
A Paraíba que sediou a Copa do Mundo de Robótica 
(RoboCup) em 2014, no Centro de Convenções, é a 
mesma Paraíba que investe em ciência e tecnologia, 
que vai receber o centro de desenvolvimento da Sony 
em Campina Grande, com 250 profissionais da região 
produzindo conhecimento, e que segue no fomento 
à empresas e instituições de pesquisa. Também é a 
mesmíssima que formará os futuros talentos do esporte, 
com a Vila Olímpica Parahyba, equipamento de ponta 
entregue há uma semana. 

Alegria também pela oportunidade de estar ao 
lado de mestres do jornalismo paraibano durante 
a entrevista: Albiege fernandes e Walter galvão, 
ambos de A União, com quem já convivo e aprendo 
diariamente, mais os ícones Sitônio Pinto, Alarico 
Correa Neto, gonzaga Rodrigues, Martinho Moreira 
franco e Agnaldo Almeida.

Voltando aos cem dias, é tempo de avaliar 
nossos políticos. Cobrar melhorias dos que vão mal, 
continuidade de trabalho dos que vão bem e ainda mais 
ação do Legislativo. O povo não pode descansar.

Ministro prestará esclarecimentos 
acerca do programa Mais Médicos 
Na audiência pública serão 
apresentadas as prioridades 
e os problemas da pasta

FOtO: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, participa-
rá amanhã, a partir das 9h, 
de audiência pública na 
Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) do Senado fede-
ral. Além de apresentar as 
prioridades e os principais 
problemas enfrentados 
pela pasta, o ministro deve 
esclarecer denúncias recen-
tes feitas contra o Programa 
Mais Médicos.

A iniciativa de prestar 
esclarecimentos à comis-
são de senadores partiu do 
próprio ministro Arthur 
Chioro. Ele fez questão de 
ir à CAS antes mesmo de ser 
provocado. Antes de ouvi-
-lo, os parlamentares farão 
uma reunião deliberativa, 
com seis itens na pauta.

Reportagem da TV Ban-
deirantes mostrou uma reu-
nião em que representantes 
da Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde e do Ministé-
rio da Saúde supostamente 
combinavam favorecimen-
tos ao governo cubano.

O programa foi criado 
em 2013 pelo governo Dil-
ma Rousseff com a intenção 

Iniciativa de se apresentar à comissão do Senado partiu do próprio Arthur Chioro, após denúncias 

de levar médicos a regiões 
carentes e distantes dos 
grandes centros urbanos, 
pouco atrativas para os pro-
fissionais brasileiros.

Segundo o Ministério 
da Saúde, o Brasil tem hoje 
1,8 médico por mil habitan-
tes, índice menor que o da 
Argentina (3,2) e de Portu-
gal (3,9), com o agravante 
de ter uma distribuição de-
sigual entre os Estados.

Ainda segundo o go-
verno, desde que foi criado, 
o programa levou mais de 
14 mil profissionais a 3.785 
municípios brasileiros com 
sérios problemas na área 
de saúde. Dentre os médi-
cos estrangeiros, a maioria 
veio de Cuba, por meio de 
convênio que tem sido alvo 
de questionamento por se-
nadores da oposição.

O projeto de Decreto 

Legislativo 33/2015, tam-
bém conhecido como “De-
creto do Ódio”, apresentado 
no Senado federal pelos 
senadores tucanos Aloysio 
Nunes (SP) e Cássio Cunha 
Lima (PB) pode inviabi-
lizar o atendimento feito 
por profissionais cubanos 
em 2.700 municípios bra-
sileiros. Na Paraíba são 147 
profissionais contratados 
pelo convênio. 

Câmara quer 
ouvir ministros 
sobre ações por 
direitos humanos

A Comissão de Direi-
tos Humanos e Minorias da 
Câmara dos Deputados pro-
move audiência pública, na 
quinta-feira, 9, a partir das 
14 horas, para discutir “Cem 
dias de direitos humanos”. O 
evento foi solicitado pelo pre-
sidente do colegiado, deputa-
do Paulo Pimenta (PT-RS), e, 
segundo ele, faz alusão aos 
100 dias do atual governo fe-
deral, que serão completados 
no próximo dia 10 de abril.

Serão convidados para 
discutir o tema com os inte-
grantes da comissão os minis-
tros da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República, Ideli Salvatti; da 
Secretaria de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, 
Nilma Lino gomes; da Secre-
taria de Políticas para as Mu-
lheres, Eleonora Menicucci; 
da Saúde, Arthur Chioro; da 
Educação, Renato Janine Ri-
beiro; do Desenvolvimento 
Social e Combate à fome, Te-
reza Campello; e da Justiça, 
José Eduardo Cardozo.

Segundo o autor do re-
querimento para a audiência 
pública, o evento tem como 
objetivo avaliar as realizações 
de ministérios e secretarias 
com atuação em direitos hu-
manos no período. “Preten-
demos obter um panorama 
amplo das ações realizadas e 
desafios enfrentados até este 
momento pelo atual governo 
da presidente Dilma Rousse-
ff”, diz Paulo Pimenta.

Ele afirma que “os mi-
nistérios e secretarias apon-
tados são aqueles com mais 
ações nas diversas políticas 
públicas com incidência em 
direitos humanos, embora 
não sejam os únicos a atuar 
com tais políticas”.

Luana Lourenço
Repórter da Agência Brasil

Ao dar posse ao novo ministro da 
Educação, Renato Janine Ribeiro, on-
tem, a presidente Dilma Rousseff de-
fendeu a Petrobras e os recursos do 
pré-sal que vão financiar a educação 
e disse que as medidas do ajuste fiscal 
não irão atingir os programas essen-
ciais do setor.

“Garanto às brasileiras e aos brasi-
leiros que a necessidade imperiosa de 
promover ajustes na nossa economia, 
reduzindo despesas do governo, não 
afetará os programas essenciais e es-
truturantes do Ministério da Educação 
[MEC]”, disse.

Segundo Dilma, os recursos 
dos royalties e do Fundo Social do 
Pré-Sal – que, por lei, serão desti-
nados a investimentos em saúde e 
educação – já são uma realidade 
e o modelo de partilha precisa ser 
defendido.“Não podemos nos ilu-
dir, o que está em disputa é a forma 
de exploração desse patrimônio e 

quem fica com a maior parte.”
Dilma defendeu a “luta pela recu-

peração da Petrobras” para garantir a 
continuidade da exploração do pré-sal 
e a chegada dos recursos. A estatal vive 
a maior crise de sua história após a re-
velação de um esquema de corrupção 
na empresa. “O que está em jogo nessa 
luta em defesa da Petrobras e do con-
trole do pré-sal é a soberania do nosso 
país e da educação.”

Renato Janine Ribeiro vai substi-
tuir Cid Gomes, que deixou o gover-
no em março após se envolver em 
polêmica com o Congresso Nacional. 
Entre a demissão de Gomes e a posse 
do novo ministro, o Ministério da Edu-
cação estava sob o comando do secre-
tário-executivo da pasta, Luiz Cláudio 
Costa.

Professor titular de Ética e Filo-
sofia Política da Universidade de São 
Paulo (USP), Renato Janine Ribeiro é 
formado em Filosofia pela mesma uni-
versidade, mestre pela Université Paris 
Pantheon-Sorbonne, doutor pela USP 
e pós-doutor pela British Library.

Dilma defende Petrobras e diz que 
ajuste não vai cortar benefícios

NOVO tItULAR DO MEC

Renato Janine Ribeiro assume o Ministério da Educação após a tumultuada saída de Cid Gomes

FOtO: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Debate terá início com
instalação da comissão 
que analisará a proposta

Câmara começa a discutir amanhã
o mérito da PEC da Maioridade

Quase 23 anos após a 
apresentação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) que reduz a maiorida-
de penal de 18 para 16 anos, 
a Câmara dos Deputados 
inicia amanhã a análise do 
mérito do texto. A comissão 
especial, criada pelo pre-
sidente da Casa, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), para dis-
cutir a PEC será instalada  
nesta quarta-feira, quando 
serão eleitos o presidente e 
os vice-presidentes e esco-
lhido o relator da matéria.

A comissão será formada 
por 27 deputados titulares e 
igual número de suplentes. 
Caberá ao colegiado deba-
ter o mérito da PEC, realizar 
audiências públicas para dis-
cutir a mudança da imputa-
bilidade penal, com a redu-
ção da maioridade penal, e 
elaborar um parecer sobre a 
proposta, o qual será votado 
pela comissão.

Se aprovada pela co-
missão, a matéria será en-
caminhada à apreciação do 
Plenário da Câmara, em dois 
turnos de votação. Parada há 
mais de 22 anos na Comissão 
de Constituição e Justiça, a 
PEC teve sua admissibilidade 
aprovada na semana passada 
e agora terá o mérito apre-
ciado pela comissão especial.

Outro tema que vai mo-
vimentar o Congresso Na-
cional nesta semana é o de-
poimento do secretário de 

Finanças do PT, João Vaccari 
Neto, na Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Petrobras. Vaccari será ouvi-
do quinta-feira (9), às 9h30, 
Ele é um dos acusados de 
receber recursos desviados 
da Petrobras. Na terça-feira, 
às 14h30m, a CPI tomará o 
depoimeto do diretor de Gás 
e Energia da Petrobras, Hugo 
Repsold Júnior.

Também nesta semana 
as recém-criadas CPIs do Sis-
tema Carcerário Brasileiro 
e a destinada a investigar a 
morte e o desaparecimento 
de jovens negros e pobres 
vão se reunir para definir o 
roteiro de trabalhos e vota-
ção de requerimentos.

A comissão especial que 
analisa as propostas de re-
forma política ouvirá terça-
-feira, em audiência pública, 
o presidente do PMDB e vi-
ce-presidente da República, 
Michel Temer, sobre sistemas 
eleitorais e financiamento de 
campanhas. Dirigentes de 
outros partidos políticos se-
rão ouvidos pela comissão 
no mesmo dia.

Na quinta-feira (9), às 
14 horas, a Comissão de Di-
reitos Humanos e Minorias 
da Câmara promoverá audi-
ência pública sobre “os 100 
dias de direitos humanos” 
em alusão aos 100 dias do 
atual governo, que se com-
pleta na sexta, dia 10. Para 
o evento, foram convidadas 
as ministras das Secretarias 
de Direitos Humanos, Ideli 
Salvatt, de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, 
Nilma Lino Gomes, e de Polí-
ticas para as Mulheres, Eleo-
nora Menicucci.

 BRASIL 

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

O presidente do PMDB e 
vice-presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, participa 
hoje, às 14h30, na Comissão 
Especial da Reforma Política 
da Câmara, de audiência pú-
blica sobre um novo sistema 
político a ser votado pelo 
Congresso. Temer foi convi-
dado pela comissão e confir-
mou presença para falar de 
sistemas eleitorais e finan-
ciamento de campanhas. 

Também na terça-feira 

pela manhã, os deputados da 
comissão debaterão o tema 
com os presidentes do PRB, 
Marcos Pereira; do PPS, Rober-
to Freire; do PSOL, Luiz Araújo; 
e do PHS, Eduardo Machado.

De acordo com o rela-
tor da reforma política na 
comissão, deputado Marcelo 
Castro (PMDB-PI), autor do 
requerimento para audiên-
cia, os debates têm como ob-
jetivo o fortalecimento dos 
partidos políticos.

Segundo ele, não seria 
razoável deliberar sobre um 

novo sistema político-parti-
dário “sem ouvir os dirigen-
tes nacionais dos partidos 
políticos com representação 
no Congresso Nacional”.

A comissão marcou para 
quinta-feira (9), às 9h, nova 
audiência pública com o cien-
tista político Bruno Speck, que 
debaterá com os deputados a 
reforma política, com desta-
que para sistemas eleitorais e 
financiamento de campanhas.

Presidente da Câmara, 
deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) adiantou que, 

ainda no primeiro semestre, 
pretende fazer uma semana 
de esforço concentrado para 
votar a reforma política.

Para Cunha, as altera-
ções no sistema devem valer 
para as eleições de prefei-
tos e vereadores de 2016. 
Segundo ele, para isso, as 
mudanças têm de ser apro-
vadas pela Câmara e Senado 
e sancionadas um ano antes 
do pleito de 2016. No caso de 
emenda à Constituição, ela 
tem de ser promulgada no 
mesmo prazo.

Comissão ouve hoje Michel Temer
REFORMA POLÍTICA

O vice-presidente Michel Temer participa hoje de audiência pública, na Câmara dos Deputados, para debater a reforma política

A Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS) tem reu-
nião marcada para amanhã, 
às 9h, com seis projetos em 
pauta. Entre eles, está o PLS 
198/2014, do ex-senador e 
atual governador do Mato 
Grosso, Pedro Taques, 
que autoriza o saque do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) quan-
do o trabalhador ou qual-
quer de seus dependentes 
for acometido por doença 
grave.

A legislação vigente pre-
vê essa movimentação ape-
nas nos casos de pacientes 
em estágio terminal ou com 
condições específicas, como 
câncer ou HIV.

O autor do projeto ale-
ga que essa exigência não é 
razoável. Ele observa que as 
dificuldades financeiras para 
o tratamento de doenças gra-
ves começam antes de que 
esse estágio seja atingido e 
exigem cuidados especiais e 
gastos elevados com medica-
mentos.

O PLS 198/2014 tramita 
em caráter terminativo, ou 
seja, não passa pelo Plenário, 
a não ser que haja recurso. 
Em 25 de março, o pare-
cer do relatora Lúcia Vânia 
(PSDB-GO) foi lido, mas foi 
concedida vista coletiva para 
que os parlamentares tives-
sem tempo extra para anali-
sar a proposta.

Saques do FGTS será 
tema de debate na CAS

DOENÇA GRAVE

Da Agência Brasil

Projeto trata de auxílio-acidente
Outro projeto em pau-

ta que diz respeito a inte-
resses dos trabalhadores é 
o PLS 408/2013, da senado-
ra Ana Amélia (PP-RS), que 
estende o auxílio-acidente 
aos produtores e trabalha-
dores autônomos rurais.

O auxílio-acidente é o 
benefício pago ao trabalha-
dor que sofre um acidente 
de trabalho e fica com se-
quelas que reduzem sua 
capacidade laboral. É con-
cedido para segurados que 
recebiam auxílio-doença. 
Para sua concessão não é 
exigido tempo mínimo de 

contribuição, mas o traba-
lhador deve ter a qualidade 
de segurado.

O projeto tem como 
relatora a senadora Vanes-
sa Grazziotin (PCdoB-AM), 
favorável à aprovação. O 
projeto já tem parecer favo-
rável da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária 
(CRA).

A reunião de amanhã  
da Comissão de Assuntos 
Sociais será dividida. Além 
de deliberativa, haverá tam-
bém uma parte destinada à 
audiência com o ministro 
da Saúde, Arthur Chioro.

O juiz Flávio Roberto de Souza, ti-
tular afastado da 3ª Vara Federal Crimi-
nal do Rio de Janeiro, foi denunciado à 
Justiça pela Procuradoria Regional da 
República da 2ª Região. De acordo com 
as investigações do Ministério Público 
Federal (MPF), o juiz cometeu os crimes 
de peculato, falsidade ideológica e ex-
travio e inutilização de documentos da 
Operação Monte Perdido.

A denúncia foi apresentada no últi-
mo dia 31 de março e divulgada ontem. 
Cabe ao Tribunal Regional Federal da 
2ª Região a decisão de abrir o processo 
penal.

A Operação Monte Perdido foi de-
flagrada pela Polícia Federal em junho 
de 2013, quando foi preso um traficante 
de drogas espanhol que agia na Amé-
rica do Sul, Oceania e Europa. Na oca-
sião, também foram apreendidos mais 
de R$ 22 milhões em imóveis, veículos e 
dinheiro em espécie.

Flávio Roberto de Souza foi investi-
gado em dois inquéritos: judicial e po-
licial. Com base neles, os procuradores 
regionais Flávio Paixão e José Augusto 
Vagos relatam que o magistrado pro-
feriu “decisões que lhe permitiram des-
viar recursos públicos” nos valores de 
R$ 290,5 mil, US$ 105,6 mil e EUR 108,1 
mil. O juiz é acusado de ter usado esses 
recursos para comprar um veículo Land 
Rover Discovery e um apartamento na 

Barra da Tijuca. O carro foi apreendido 
pela Polícia Federal na quinta-feira (2), a 
pedido do MPF.

A acusação de extravio e inutiliza-
ção de documentos refere-se à destrui-
ção, em janeiro, de autos do processo 
sobre a alienação antecipada de bens da 
Operação Monte Perdido, que, segundo 
o MPF, tiveram o intuito de “facilitar a 
ocultação e a impunidade dos desvios 
de valores, pois várias decisões falsas 
que fez inserir no sistema Apolo – usado 
na Justiça Federal – contêm alusão a do-
cumentos que nunca existiram”.

Souza foi flagrado dirigindo um 
dos carros apreendidos de Eike Batista 
e também havia determinado que um 
piano do empresário ficasse sob a guar-
da de um vizinho seu. No início de mar-
ço, o Tribunal Regional Federal declarou 
suspeição de Souza para o julgamento 
dos processos relativos a Eike, em julga-
mento de exceção de suspeição apre-
sentada pela defesa do empresário.

Procuradoria do RJ denuncia 
ex-juiz do caso Eike Batista

PROCESSO PENAL 

Akemi Nitahara 
Da Agência Brasil

André Richter
Da Agência Brasil 

O juiz Flávio de Souza 
cometeu crimes de 
peculato, falsidade
ideológica e inutilização
de documentos da 
Operação Monte Perdido

STJ mantém
a prisão de
ex-diretor da 
Petrobras 

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu ontem 
manter a prisão do ex-dire-
tor de Serviços da Petrobras 
Renato Duque, investigado 
na Operação Lava Jato. Na 
decisão, o desembargador 
convocado Newton Trisotto 
entendeu a decisão do juiz 
Sérgio Moro, que decretou 
a prisão de Duque, está cor-
retamente fundamentada no 
risco à ordem pública.

Duque foi preso no dia 
16 de março pela Polícia Fe-
deral por determinação de 
Moro. Ele está sob custódia 
no Complexo Médico-Penal, 
em Pinhais, na Região Metro-
politana de Curitiba. Segundo 
o juiz, mesmo após a defla-
gração da Operação Lava Jato, 
Duque continuou cometen-
do crime de lavagem de di-
nheiro, ocultando os valores 
oriundos de propina em con-
tas secretas no exterior, por 
meio de empresas offshore.

Para Moro, os 20 milhões 
de euros que foram bloquea-
dos em bancos na Suíça e em 
Mônaco não são compatíveis 
com a renda do acusado. Du-
que também é acusado dos 
crimes de corrupção e fraude 
em licitação durante sua ges-
tão na Petrobras.

A defesa de Duque alega 
que nunca cobrou propina e 
que a prisão é ilegal.

FOTO: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil



O Exército iniciou a fase 
final do treinamento 
militar no Rio de Janeiro

Exército brasileiro treina militares
para nova missão de paz no Haiti

O Exército brasileiro ini-
ciou ontem, no Rio de Janeiro, 
a fase final de treinamento 
do 22º contingente a parti-
cipar da Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização 
do Haiti (Minustah). O grupo 
do Batalhão de Infantaria de 
Força de Paz é formado por 
665 militares do Exército, 
185 da Marinha e quatro da 
Força Área. O contingente se-
guirá para o Haiti no dia 11 
de maio, e ficará seis meses 
no país.

De acordo com o coman-
dante do batalhão, coronel 
Gustavo Henrique Dutra de 
Menezes, a participação é 
uma oportunidade para o 

aprimoramento técnico e 
operacional de parte da força 
terrestre, além de contribuir 
para a manutenção de um 
ambiente seguro e estável 
no Haiti e nas atividades de 
assistência humanitária e de 
fortalecimento das institui-
ções nacionais.

“O Haiti necessita de 
ajuda das nações amigas 
para restabelecer a seguran-
ça e, com isso, encontrar as 
condições ideais para atrair 
investimentos e desenvolver 
sua economia, beneficiando 
toda a população”, acrescen-
tou Menezes.

Até o dia 12 deste mês, a 
tropa receberá instruções e 
nivelará conhecimentos que 
permitam pôr em prática o 
potencial técnico e profissio-
nal de cada futuro integrante 
do batalhão. Do dia 13 ao dia 
24 de abril, os militares par-
ticiparão de diversas ativida-

des nos bairros de Sulacap, 
Valqueire, Bento Ribeiro e 
Oswaldo Cruz, bem como na 
Vila Militar.

Entre as atividades ao ar 
livre estão o emprego de tro-
pas e a circulação de viatu-
ras militares em manobras. 
Segundo o Exército, serão 
envolvidos figurantes e cená-
rios que darão ao exercício 
grau de realismo, composto 
por simulações e incidentes 
que poderão ocorrer durante 
a missão no Haiti. A institui-
ção ressalta que vai controlar 
as atividades com o apoio de 
órgãos de segurança pública.

Nos dez anos de atua-
ção em território haitiano, as 
Forças Armadas brasileiras 
já enviaram 20 mil militares 
para a missão. A seleção e o 
treinamento são reconhe-
cidos pela Organização das 
Nações Unidas  (ONU), infor-
mou o Exército.
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A comunidade internacional deve denunciar e atuar no combate 
a crimes que vitimam cristãos em todo o mundo, disse o papa 
Francisco ontem, feriado no Vaticano e na Itália.

“Desejo que a comunidade internacional não assista de forma 
muda e inerte a tais crimes inaceitáveis, que constituem um desvio 
preocupante dos direitos humanos mais elementares”, disse o 
papa, perante milhares de pessoas reunidas na Praça São Pedro 
para a recitação da oração Regina Coeli, que substitui o Angelus nas 

celebrações pascais. “Desejo verdadeiramente que a comunidade 
internacional não desvie o olhar”, acrescentou. Francisco pediu não 
só orações, mas também uma “participação concreta” e gestos de 
ajuda “palpável na defesa e proteção dos irmãos e irmãs perseguidos, 
exilados, assassinados, decapitados unicamente por serem cristãos”.
No último domingo, o papa já tinha apelado para o fim das perseguições 
e da violência em nome da religião, na sequência do massacre na 
Universidade de Garissa, no Quênia, que deixou 148 mortos.

Papa defende combate a crimes contra cristãos

Cientistas da Universidade Tecno-
lógica de Nanyang (NTU), de Cingapu-
ra, anunciaram ontem ter descoberto 
uma nova forma de tratar a demência, 
que consiste no envio de impulsos elé-
tricos a áreas do cérebro para aumen-
tar o crescimento de novas células.

O tratamento, conhecido como estí-
mulo cerebral profundo, é um procedi-
mento terapêutico já usado em algumas 
partes do mundo para várias situações 
neurológicas, como tremores ou disto-
nia (espasmos musculares involuntários 
que produzem movimentos anormais 
de determinada parte do corpo).

Os cientistas da NTU dizem ter 
descoberto que esse estímulo pode 
também ser usado para aumentar o 
crescimento de células cerebrais, redu-
zindo os efeitos nocivos das condições 
relacionadas à demência e melhoran-

do a memória em curto e longo prazo.
A investigação mostra que as no-

vas células ou neurônios podem ser 
formadas por meio do estímulo da 
parte frontal do cérebro, que está en-
volvida na retenção da memória, com 
o recurso a impulsos elétricos.

“O aumento de células cerebrais 
reduz a ansiedade e a depressão e 
promove a aprendizagem, impulsio-
nando, em termos globais, a formação 
e retenção de memória”, informou a 
universidade em comunicado citado 
pela agência de notícias Xinhua.

Segundo a NTU, os impulsos fo-
ram testados em ratos e os resultados 
da investigação significam novas opor-
tunidades para o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para o tratamen-
to de pacientes que sofrem de perda 
de memória por condições relaciona-
das à demência, como as doenças de 
Alzheimer e de Parkinson.

Cientistas descobrem novo 
tratamento para demência

CInGAPuRA

Da Agência Lusa

Os dirigentes da África 
Ocidental e da África Cen-
tral vão se reunir amanhã 
em uma cúpula em Malabo, 
capital da Guiné Equatorial, 
para decidir uma “estratégia 
comum de luta” contra o gru-
po radical islâmico nigeria-
no Boko Haram, anunciou a 
Comunidade Econômica dos 
Estados da África Ocidental.

“Perante os ataques cada 
vez mais numerosos e san-
grentos dos fundamentalis-
tas contra a Nigéria, o Níger, 
os Camarões e o Chade, com 
as suas graves consequên-
cias para esses países e risco 
de desestabilização para a 
África Ocidental e a Central, 
as duas comunidades econô-
micas regionais decidiram 
analisar a questão”, infor-
ma um comunicado. O texto 
adianta que, no dia 8, os che-
fes de Estado da região vão 
discutir “uma estratégia co-

mum de luta contra o grupo 
terrorista Boko Haram”.

A Nigéria lançou, no iní-
cio de fevereiro, uma ofensi-
va militar de grande enver-
gadura contra o Boko Haram, 
com a ajuda dos vizinhos 
Chade, Níger e Camarões. A 
operação regional permitiu 
expulsar o grupo islâmico da 
maioria das localidades que 
ocupava há vários meses no 
Nordeste da Nigéria.

Apesar disso, os países 
vizinhos têm criticado as 
autoridades nigerianas por 
falta de colaboração e lamen-
tam a falta de coordenação 
entre as tropas na região.

A Cúpula de Malabo visa 
a “apresentar o mecanismo 
de coordenação entre os pre-
sidentes” daqueles países, 
mas também a determinar 
“como articular essa estra-
tégia em nível operacional”, 
com o objetivo de “erradicar 
o grupo Boko Haram”, acres-
centa o comunicado.

Líderes debaterão ação
contra grupo terrorista

ConTInEnTE AFRICAno Conflitos no 
Iêmen deixam 
mais de 50 
mortos em 24h

Pelo menos 53 pessoas, 
incluindo 17 civis, morre-
ram em menos de 24 horas 
em combates violentos em 
Aden, no Sul do Iêmen, entre 
rebeldes xiitas e apoiadores 
do governo, disseram ontem 
fontes médicas e militares.

Os combates resultaram 
na morte de 17 civis e de dez 
combatentes dos comitês po-
pulares (partidários do pre-
sidente Abd Rabbo Mansur 
Hadi), desde o último domin-
go, disse à agência AFP uma 
fonte médica. Uma fonte mi-
litar informou que morreram 
26 rebeldes.

Os rebeldes xiitas conse-
guiram, no início de março, 
avançar em direção a Aden. 
No domingo, tomaram a sede 
da administração provincial.

No ano passado, os re-
beldes conquistaram a capi-
tal iemenita, Sanaa, além de 
vastas regiões do Norte e do 
Centro do país.

Da Agência Lusa
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O tribunal indonésio 
rejeitou ontem os recursos 
apresentados pelos advoga-
dos de dois australianos con-
denados à morte por tráfico 
de drogas. Essa era a última 
possibilidade que tinham 
para evitar as execuções por 
fuzilamento. Os recursos dos 
australianos Andrew Chan e 
Myuran Sukumaran foram 
rejeitados depois do presi-
dente indonésio, Joko Wido-
do, já ter negado os pedidos 
de clemência do governo 
australiano.

Chan e Sukumaran estão 
no grupo de 11 prisioneiros, 
incluindo cidadãos da Fran-
ça, do Brasil, das Filipinas, da 
Nigéria e de Gana, sentencia-
dos à pena de morte por trá-
fico de drogas.

As autoridades indoné-
sias indicaram que estão à 

espera da resolução de to-
dos os pedidos de recursos 
legais, antes de executar os 
condenados no mesmo dia.

Os australianos foram 
condenados à morte em 
2006, acusados de chefiar 
um grupo de traficantes – 
conhecido como Os Nove 
de Bali –, quando tentavam 
levar 8 quilos de heroína 
de Bali para a Austrália, em 
2005.

O brasileiro Rodrigo Gu-
larte, que também aguarda 
a execução no corredor da 
morte na Indonésia, foi pre-
so em 2004 com 6 quilos de 
cocaína escondidos em pran-
chas de surfe, tendo sido 
condenado em 2005.

Apesar dos pedidos de 
clemências dos países de ori-
gem dos condenados, como a 
Austrália, o Brasil e a França, 
Widodo reiterou a firmeza 
de seu governo contra o trá-

fico de drogas e rejeitou os 
pedidos dos condenados.

Em janeiro, a Indonésia 
executou seis traficantes de 
drogas, incluindo o brasileiro 
Marco Archer Cardoso Morei-
ra, o que causou uma crise di-
plomática entre a Indonésia e 
o Brasil. O país, que retomou 
as execuções em 2013 depois 
de cinco anos de moratória, 
tem 133 prisioneiros no cor-
redor da morte.

Tribunal da Indonésia rejeita
recursos de dois australianos 

PEnA dE MoRTE

Os australianos 
foram condenados 
à morte em 2006, 
acusados de 
chefiar um grupo 
de traficantes

Da Agência Lusa
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modalidades esportivas

Vila Olímpica abre inscrições
matrículas começaram 
ontem e custam
de r$ 20 a r$ 30
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paraibano Hulk 
segue em alta na 
equipe do Zenit

A Vila Olímpica Parahyba, 
do Governo do Estado, na capi-
tal, recebeu ontem um grande 
número de pessoas de todas 
as idades no início das ins-
crições para as escolinhas 
esportivas oferecidas aos 
alunos da rede de ensino es-
tadual e todas as pessoas in-
teressadas. Até o próximo dia 
17 estarão à disposição nos 
três turnos quatro mil va-
gas oferecidas nas seguintes 
modalidades: natação, polo 
aquático, saltos ornamen-
tais, hidroginástica, nado 
sincronizado, vôlei, ginásti-
ca, atletismo, futebol, yoga 
e o projeto Caminhar para a 
Terceira Idade.

Os alunos da rede de en-
sino estadual não pagam taxa, 
exigindo apenas declaração 
do colégio, uma foto 3x4 e 
documento comprovando 
a idade.   Quem optar pelos 
esportes aquáticos pagarão 
uma taxa mensal de R$ 30,00, 
enquanto as demais R$ 20,00. 
As aulas terão início no dia 20 
deste mês, com 80 professo-
res que darão aulas nos três 
turnos, de segunda a sexta, 
das 7h às 21h30.  Para o geren-
te da Vila Olímpica Parahyba, 
Antonio Meira, a grande pro-
cura das pessoas estava nos 
planos, principalmente pelas 
reformas realizadas pelo Go-
verno do Estado, que deixou 
a Vila com uma “cara nova” 
beneficiando todas as modali-
dades e categorias.

Segundo ele, durante o 
período a procura será in-
tensa com alunos da rede 
estadual e pessoas de todas 
as idades, buscando as vagas 
nas diversas modalidades 
que estão sendo oferecidas. 
“Notamos no semblante das 
pessoas o interesse em co-

locar os filhos, sobrinhos e 
netos nos novos equipamen-
tos que estarão à disposição 
nas escolinhas. A procura é 
uma das maiores dos últimos 
anos, com os esportes aquáti-
cos os mais solicitados. Peço 
que não deixem para a última 
hora para que não aconte-
ça transtornos ou não tenha 
mais vagas”, disse Meira. 

Com relação às compe-
tições nacionais que estão 
programadas para o primei-
ro semestre na Vila Olímpica, 
Toinho, frisou que este mês 
estão agendados, o Troféu 
Sérgio Silva de Natação (17 e 
18 de abril) e os Jogos dos Ma-
gistrados (29). Em maio, nos 
dias 14 e 15, será realizado o 
Troféu Milton Medeiro de Na-
tação. Em junho, nos dias 5 e 
6 será a vez da Copa Brasil de 
Natação Master, enquanto o 
Campeonato Norte-Nordeste 
de Polo Aquático ocorrerá no 
período de 11 a 14. 

“Tudo é fruto das refor-
mas realizadas pelo Governo 
do Estado que colocou a Vila 
Olímpica entre as melhores 
do país. São disputas impor-
tantes que reunirá atletas 
de ponta nas diversas mo-
dalidades que darão belos 
espetáculos para o público 
paraibano”, avaliou Meira. O 
equipamento esportivo po-
derá receber ainda este ano 
a Seleção Olímpica de Saltos 
Ornamentais dos Estados 
Unidos, que poderá realizar 
um período de treinamen-
to, visando as Olimpíadas de 
2016, no Rio de Janeiro. 

O selecionado da Rússia 
de Nado Sincronizado (am-
bos os sexos), pentacampeão 
mundial é outra delegação 
que tem totais condições de 
fazer toda a preparação para 
a disputa internacional que 
ocorrerá no próximo ano na 
Cidade Maravilhosa. “Nos 
tornamos referência nacional 
e internacional para os sele-
cionados de ponta do mundo”, 
observou o gerente da Vila 
Olímpica Parahyba.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Muita gente compareceu ontem à Vila Olímpica Parahyba, no primeiro dia de inscrições para diversas modalidades esportivas 

A procura por vagas e informações levou pessoas de todas as idades, ontem, à Vila Olímpica no Bairro dos Estados

FOTOS: Evandro Pereira

Pouco depois da con-
firmação da saída de Mu-
ricy Ramalho do São Pau-
lo, o vice-presidente de 
futebol do clube, Ataíde 
Gil Guerreiro, convocou 
entrevista coletiva para 
falar sobre o assunto no 
CT da Barra Funda. Na 
conversa com os jorna-
listas, o cartola lamen-
tou a saída de Muricy - e 
também do auxiliar Tata 
-, anunciou Milton Cruz 
como interino nos próxi-
mos jogos e avisou que o 
plano de ter um europeu 
de ponta já desmoronou.

“Eu estava satisfei-
to com o Muricy, tanto 
que não permiti que ele 
saísse da outra vez (após 
o clássico com o Palmei-
ras). A minha ideia era 
mantê-lo, mas ele me 
deu argumentos muitos 
fortes da saúde dele. 
Preciso trazer um técni-
co de ponta no mercado 

nacional, do mesmo ní-
vel do Muricy. Nós efeti-
vamos o Milton, por três, 
quatro jogos. E vamos 
buscar um técnico, até 
ouvimos o Muricy para 
isso”, disse Ataíde.

O vice de futebol avi-
sa que não fará loucuras 
para encontrar um novo 
treinador, mas que gos-
taria que o assunto fosse 
resolvido ainda nesta se-
mana, mesmo que confie 
em Milton Cruz para le-
var o time à classificação 
para as oitavas de final 
da Copa Libertadores da 
América. Ataíde ainda é 
cauteloso até mesmo para 
dizer qual perfil de técni-
co buscará no mercado e 
contou, inclusive, que já 
até recebeu um não.

“Já temos um perfil, 
e outros dois como alter-
nativa. O ideal seria não 
mexer com técnico em-
pregado”, afirmou.

Milton Cruz fica como 
interino no São Paulo

apÓs saÍda de mUriCY

É grande a expectativa 
para os jogos desta semana 
da Copa Verão de Beach Soc-
cer. As partidas começaram 
ontem na arena da federação, 
na Praia do Cabo Branco, e 
seguem até a próxima sexta-
feira (10), quando serão co-
nhecidos os dois finalistas da 
primeira fase da competição, 
que é realizada pela Federa-
ção Paraibana de Beach Soc-
cer, com apoio da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP), através 
da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Recreação (Sejer).

Programação
De acordo com a progra-

mação divulgada pela Federa-
ção Paraibana de Beach Soc-
cer (FPBS), a rodada começou 
com CCCLB do Alto do Mateus 
e Clube Maníacos. Para  ama-
nhã com início às 20h, jogam 
SC/Real Madri e Mocidade/
Laboratório Carlos Chagas. A 
programação será encerrada 
na sexta-feira (10), com uma 
rodada dupla que tem clima 
de decisão. Na preliminar, 
marcada para 20h, jogam Clu-

be Maníacos e SC/Real Madri 
e na principal, a partir das 
21h, estarão em ação CCCLB 
do Alto do Mateus e Mocida-
de/Laboratório Carlos Chagas.

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Beach Soccer, 
Ailton Cavalcante, acredita que 
a semana promete uma boa 
movimentação no Beach Soc-
cer. “Estamos na reta final des-
sa disputa feminina e na sexta-
feira teremos os dois finalistas 
da primeira fase e os quatro 
que disputarão a segunda fase 
com um cruzamento olímpico. 
Vamos ter grandes emoções ao 
longo desta semana”.

Copa Verão tem jogos 
decisivos nesta semana

BeaCH soCCer

As partidas
começaram ontem 
e seguem até a 
sexta-feira, quando 
serão conhecidos 
os dois finalistas

A CBF confirmou 
ontem a data da con-
vocação da Seleção 
Brasileira para a dis-
puta da Copa Amé-
rica, entre os dias 11 
de junho e 4 de julho, 
no Chile. O técnico 
Dunga vai convocar 
o grupo às 11 horas 
do dia 5 de maio, na 
sede da CBF, no Rio 
de Janeiro.

A Copa América 
será o primeiro tor-
neio oficial da sele-
ção desde a Copa do 
Mundo. Será também 
a primeira competi-
ção de Dunga em seu 
retorno ao time na-
cional. O treinador já 
se sagrou campeão da 
Copa América como 
treinador da seleção 
em 2007, em uma final 

contra a Argentina.
Para formar o gru-

po que viajará para o 
Chile, Dunga levará 
em conta o desem-
penho dos jogadores 
convocados nos oito 
amistosos que dispu-
tou desde seu retorno 
ao time. Foram oito 
vitórias, sacramentan-
do o aproveitamento 
de 100%. Os últimos 
triunfos foram sobre 
a França e o Chile, no 
fim de março.

Depois dos amis-
tosos, Dunga e a co-
missão técnica viaja-
ram pela Europa para 
conhecer dirigentes 
de grandes clubes e 
trocar ideias. O trei-
nador visitou times 
como Real Madrid, 
Barcelona e Monaco.

Convocação será 
no dia 5 de maio 

seleÇÃo Brasileira



Fórum debate esporte e lazer 
para povos indígenas em MT

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de abril de 2015

Jogos Mundiais serão 
realizados em setembro 
na cidade de Palmas-TO

Aílton Alves é mesmo uma 
pessoa destemida nesse 
Miramar de Cabedelo. Não 
tem culpa dessa campanha 
desastrosa que está levando 
a equipe para a Segunda 
Divisão do futebol paraiba-
no. É uma espécie de faz 
tudo no clube, mas não tem 
o principal que é o dinheiro. 
Alguns lhe prometeram, mas 
correrram e não se pode 
debitar na sua conta essa triste campanha do Mi-
ramar. Virou um saco de pancada no Campeonato 
Paraibano e não tem mais jeito, mesmo faltando 
sete jogos para a conclusão. Não acredito, embora 
a matemática ainda lhe garanta alguns suspiros.

Miramar em queda

Belo começa a mostrar 
sua força na disputa

Não vi o clássico Treze 1 x 2 Botafogo. Soube 
apenas que o Belo dominou o primeiro tempo, construiu 
a vitória, e a no segundo o Galo foi melhor, mas Genival-
do mostrou mais uma vez porque é o melhor goleiro do 
Nordeste. A torcida botafoguense ganhou, finalmente, a 
confiança no time depois de seguidos atropelos na Copa 
do Nordeste e alguns jogos ruins no Paraibano. Esse 
resultado não só garantiu a liderança como sinalizou a 
força do time na briga pelo tricampeonato.

Alguém ainda ventila a saída de Vilar? Claro que não, 
numa prova de que a diretoria agiu certo em deixar a 
turbulência passar. E parece que passou mesmo. Aquele 
empate de 2 a 2 com o Botafogo carioca no meio de 
semana foi a injeção que faltava aos jogadores, pois até 
Roberto Dias, tão criticado antes, passou a ser destaque 
na defesa e a chegada de André Cassaco deu novo ânimo 
a Rafael Oliveira.

Enfim, o Botafogo está vivo e muito vivo na briga 
pelo tricampeonato. Eu jamais tive dúvida de sua força, 
principalmente que a diretoria está reforçando e dando 
as melhores condições ao técnico Marcelo Vilar para 
alcançar mais uma conquista. E O Galo? Não mudou. 
Continua o mesmo. Um time sem jogadores de alto nível 
técnico, mediano, mas com muita determinação.

A sua torcida sabe das limitações e espera por uma 
reação da diretoria em relação a reforços. Com o elenco 
que tem não dá para brigar pelo título até porque acho 
que o Campinense - jogou ontem com o Auto Esporte - 
bem mais qualificado, mas também distante do favorito 
Botafogo. Isso não significa dizer que as coisas estão 
resolvidas. De forma alguma. Até a última rodada vai ser 
pegado e com dificuldades para todos. Briga boa vai ser 
mesmo pelo rebaixamento. Miramar não tenho dúvida, 
mas a segunda vaga está entre Lucena, Atlético e até o 
Sousa. Promete até o final.

O futebol carioca segue em baixa e a Federação trata de 
ridicularizá-lo ainda mais. Péssimas arbitragens, regula-
mento ultrapassado e nível técnico da disputa em queda. 
O Rio perdeu o charme quando o assunto é futebol.

Futebol carioca

O Corinthians segue forte 
na atual temporada e ainda 
invicto. Bem na Libertadores 
e melhor ainda no Paulistão. 
Méritos para o técnico Tite 
que já é um vitorioso no 
comando técnico do Timão.

Timão forte

O Atlético meteu sete gols 
no Santa Cruz. Muita gente 
levou susto quando soube 
do resultado já que o Santa  
vinha fazendo uma cam-
panha regular e sem levar 
nenhuma goleada.

Goleada

A diretoria vai enfrentar novos problemas nos próximos 
dias caso não consiga recursos suficientes para saldar 
débito com os jogadores em atraso. O técnico Jason 
Vieira tem segurado os jogadores, mas não se sabe até 
quando vai ter força para não dispersar o elenco.

Auto Esporte

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Começa hoje, em Cuia-
bá, Mato Grosso, o 1º Fórum 
Nacional de Políticas Públicas 
para o Setor de Esporte e La-
zer para os Povos Indígenas. 
O encontro tem como objeti-
vo envolver os indígenas no 
processo de conhecimento e 
formação de agenda de polí-
ticas públicas para a área de 
esporte e lazer. Organizado 
pelo Ministério do Esporte 
e Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), o Fó-
rum reunirá representantes 
indígenas de todos os estados 
brasileiros. O cacique Ednal-
do Tabajara será um dos re-
presentantes da Paraíba.

A iniciativa teve sua pri-
meira ação nos dias 30 e 31 de 
janeiro de 2015 em Brasília, 
com a realização do Encontro 
de Mediadores, que recebeu 
37 indígenas entre líderes e 
intelectuais, convocados para 
debater o tema e receber as 
orientações a fim de mobili-
zar e inscrever 190 indígenas 
das diversas etnias brasileiras, 
vindos dos 26 estados e do DF, 
para participação do Fórum, 
em Mato Grosso.

A demanda do espor-
te e lazer indígena faz parte 
das ações do Ministério do 
Esporte por meio de pro-
gramas sociais em comuni-
dades indígenas. Esse apoio 
também se estende aos Jogos 
Nacionais Indígenas e a reali-
zação dos 1º Jogos Mundiais 

Indígenas a serem realizados 
de 15 a 27 de setembro, em 
Palmas, Tocantins. A UFMT 
por sua vez, vem realizando 
trabalhos e pesquisas em 
diferentes cursos de Gra-
duação e Pós-Graduação, 
envolvendo indígenas nas 
atividades acadêmicas, sen-
do a pauta esportiva um dos 
temas que envolve a comu-
nidade acadêmica. A univer-
sidade mantém também um 
programa de inclusão de es-
tudantes indígenas, o Proind, 
que também é parceiro na 
organização do evento.

Programação:
O Fórum conta com uma 

extensa programação que vai 
desde a formação de grupos de 
trabalho a atividades culturais. 

Os debates sobre as políticas 
públicas serão conduzidos por 
meio de quatro eixos temáti-
cos: Esporte, Lazer, Cultura e 
Território; Esporte, Lazer e De-
senvolvimento Sustentável; Es-
porte, Lazer, Saúde e Educação 
e Esporte de Alto Rendimento 
e Atletas Indígenas e reunirá 
os representantes escolhidos 
pelos mediadores indígenas. 
Essa programação não é aber-
ta ao público e reunirá os par-
ticipantes convidados pelos 
mediadores indígenas.

Durante os trabalhos se-
rão debatidas tanto as práticas 
esportivas tradicionais, como 
as inseridas na educação indí-
gena no decorrer dos tempos, 
além dos impactos que essas 
levam para o contexto desses 
povos.

Os Jogos Indígenas  acontecem em diversas partes do país e será objeto de discussão num Fórum que acontece em Mato Grosso

Djokovic vence 
o Masters de 
Miami e segue
na liderança

O sérvio Novak Djokovic 
conquistou no último domin-
go seu quinto título do Mas-
ters 1000 de Miami, um dos 
torneios mais importantes do 
circuito profissional, e continua 
na liderança do ranking mun-
dial com folga sobre o suíço Ro-
ger Federer. O atleta de Belgra-
do, que inicia sua 141ª semana 
na ponta da lista da ATP, quer 
aproveitar o momento favorá-
vel prevendo já a ascensão de 
uma nova geração de tenistas.

Djokovic se colocou entre 
os dez primeiros do ranking 
mundial em março de 2007 e 
desde então integra o seleto 
grupo. Ele assumiu a lideran-
ça da lista pela primeira vez 
em 2011 e ocupa a posição 
de honra pela terceira vez na 
carreira. Ontem, ele aparece 
pela 141ª semana na primeira 
colocação, igualando-se ao es-
panhol Rafael Nadal.

"Estou tentando aprovei-
tar e utilizar este momento da 
carreira em que provavelmen-
te estou jogando o melhor tênis 
da minha vida, e me sentindo 
confiante e fisicamente prepa-
rado. Sei que isso não irá conti-
nuar para sempre”, disse.

Afinal, o que Anderson 
Silva vai fazer no futuro? Se 
em um momento ele fala em 
seguir lutando ainda por 
mais cinco anos, em outro 
deixa a tristeza tomar con-
ta e coloca a sequência em 
dúvida com uma mensagem 
em tom de despedida nas re-
des sociais. "A grandeza vem 
quando as coisas sempre 
vão bem para você, mas ela 
também vem quando você é 
realmente testado, quan-
do você sofre alguns gol-
pes, algumas decepções, 
quando a tristeza chega. 
Porque apenas se você 
esteve nos mais profun-
dos vales você poderá um 
dia saber o quão magnífico 
é se estar no topo da mais 
alta montanha. Obrigado a 
todos por tudo. UFC", postou 

Postagem no Instagram indica
que o lutador vai se aposentar

ANDERSON SILVA

o campeão no Instagram jun-
to a uma foto em que cumpri-
menta o chefe Dana White.

Anderson Silva ainda 
não sabe as consequências 
do doping em que foi pego no 
começo do ano. O brasileiro 
foi flagrado com substâncias 
proibidas em seu organismo 
em dois testes antes da luta 

contra Nick Diaz. Ele ainda 
não se defendeu e deve ter 
uma audiência neste mês ou 
no próximo para conhecer a 
sua punição. A tendência é 
de que ele seja suspenso por 
pelo menos um ano.

A mensagem em tom 
de despedida veio no dia da 
estreia do The Ultimate Fi-
ghter, o reality show do UFC 
em que ele começou como 
um dos técnicos. No meio do 
programa, ele foi obrigado a 
se retirar da casa justamente 
por ter sido pego no doping.

Anderson Silva 
foi flagrado 
em doping 
no início da 
temporada

FOITOS: Reprodução/Internet



Hulk segue em alta no Zenit
BRASILEIROS NA EUROPA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de abril de 2015

Neymar decepciona na
vitória magra do Barça
pelo Certame Espanhol

Os brasileiros estiveram 
afiados no ataque durante a 
semana. Destaque para Hulk 
e Jonas que marcaram belos 
gols em chutes de fora da 
área. O artilheiro do líder do 
Campeonato Russo Zenit foi 
crucial para o time porque 
marcou duas vezes na vitó-
ria sobre o segundo colocado 
CSKA. Danilo também não 
pode passar batido afinal foi 
contratado pelo poderoso 
Real Madrid.

A lista dos jogadores que 
não foram bem reflete a má 
atuação do Barcelona diante 
do Celta. Neymar esteve apa-
gado durante a partida e não 
fez o que se espera dele, in-
comodar a defesa adversária. 
Rafinha, filho de Mazinho, en-
trou na mesma canoa. 

Danilo
O lateral brasileiro vai 

vestir uma das camisas mais 
prestigiadas da história do fu-
tebol mundial. Na terça-feira 
foi acertada a transferência 
do jogador do Porto para o 
Real Madrid por 31,5 milhões 
de euros (R$ 107,8 milhões). 
O treinador Carlo Ancelotti 
disse que a equipe contratou 
um dos melhores laterais do 
futebol Europeu.

Hulk
Confronto decisivo do lí-

der Zenit contra o CSKA, e o 
atacante decidiu a partida fa-
zendo os dois gols da vitória 
por 2 a 1. Com o resultado, o 
time abre oito pontos de van-
tagem. O primeiro gol teve a 
cara de Hulk que acertou um 
chutaço de fora da área. No 
segundo, ele puxou contra-a-
taque e apareceu na área para 
fazer no rebote.

Aloisio
O ex-atacante do São 

Paulo começou a mil no Cam-
peonato Chinês e tem média 
de um gol por partida nas 
quatro rodadas da competi-
ção. Na sexta-feira, ele mar-
cou um e deu assistência na 
vitória do Shandong Luneng 
sobre o Shangai Shenxim por 
2 a 1. O atacante, artilheiro 
da competição, disse que se 
sente cada vez mais em casa 

e a boa fase tem a ver com o 
carinho que conquistou.

Jonas
Ele deixou sua marca 

duas vezes na vitória do Ben-
fica sobre o Nacional neste 
sábado que manteve o time 
com seis pontos de vantagem 
na liderança do Campeonato 
Português. Aos 21 minutos 
da etapa inicial Jonas apro-
veitou cruzamento rasteiro e 
bateu de primeiro. O segun-
do foi um golaço. O atacante 
recebeu na entrada da área e 
chutou de curva. A bola tocou 
o travessão antes de entrar.

Romarinho
O atacante segue em boa 

fase no Catar e na sexta-feira 
deixou dois na goleada do El 
Jaish sobre o lanterna Al Sha-
mal por 5 a 1. O ex-jogador do 
Corinthians anotou 18 vezes 
no campeonato e é o terceiro 
nome na briga pela artilharia 
da competição. A equipe de 
Romarinho está em terceiro 
lugar.

Neymar
Em uma semana em 

que soube que será convoca-
do para depor na investiga-
ção sobre sua transferência, 
Neymar decepcionou dentro 
de campo. Ele não brilhou 
contra o Celta, perdeu gol fei-
to e ainda foi questionado por 
um ato dentro de campo. Ele 
teria assoado o nariz em dire-
ção do rival: "gesto horroso", 
disse o jornal espanhol As.

Rafinha
Outro jogador do Barce-

lona que não foi bem na par-
tida diante do Celta. Ele teve 
a oportunidade de entrar na 
equipe titular, mas não deu 
dinamismo ao meio de cam-
po. A atuação estava tão apa-
gada que foi escolhido para 
deixar o campo pelo treina-
dor Luís Enrique. Para piorar, 
viu o time subir de produção 
quando foi substituído por 
Xavi no segundo tempo.

Hernanes
O meio campo perdeu a 

folga no Domingo de Páscoa. 
Tudo porque a Inter de Milão 
apenas empatou com o vir-
tualmente rebaixado Parma, 
que tem míseros 10 pontos 
em 27 rodadas. Hernanes 
não estava sequer entre os 

titulares e entrou na segunda 
etapa, mas não levou o time 
a vitória. Irritado o treinador 
Roberto Mancini cancelou a 
folga.

Paulinho
Depois de dois meses 

amargando o banco de re-
servas, finalmente Paulinho 
iniciou uma partida na equi-
pe titular do Tottenham. A 
oportunidade era boa por-
que o time tinha chance de 
assumir a quinta posição, 
mas apenas empatou. O jo-
gador atuou mais avançado, 
permaneceu até o apito final 
e foi discreto.

David Luiz
O zagueiro não tem dado 

sorte nas últimas semanas. 
Perdeu os amistosos da Se-
leção Brasileira por causa de 
uma lesão muscular na parte 
posterior da coxa esquerda 
e voltou a sentir o local na 
partida contra o Olympique 
de Marselha nesse domingo. 
Ele caiu sozinho no gramado 
e foi substituído. 

Curtas

Cadeiras quebradas
pelos santistas

Vasco tem noite
ruim no Carioca

Turquia suspende
o campeonato

Jogo na Rússia tem 
confusão e feridos

CRISTIANO RONALDO MARCA CINCO GOLS CONTRA O GRANADA

A partida entre Corinthians e 
Santos teve, de acordo com a súmula 
do árbitro Vinícius Gonçalves Dias 
Araújo, algo que já se tornou tradição 
nos clássicos em Itaquera. O espaço 
reservado aos visitantes na arena da 
zona Leste de São Paulo foi danificado 
por torcedores.

Nenhum vascaíno vai querer se 
lembrar da noite do último domingo. A 
derrota por 5 a 4 para o Friburguense, 
em Nova Friburgo, pela penúltima rodada 
da Taça Guanabara, deixou um misto de 
raiva e decepção entre os jogadores. O 
zagueiro Luan, por exemplo, lamentou a 
falta de concentração da equipe.

Palco da próxima Copa do Mundo, a 
Rússia viu a rodada de seu campeonato local 
ser manchada por uma briga generalizada 
no último domingo. A partida entre Arsenal 
Tula e Torpedo Moscow terminou em uma 
batalha campal que levou com vários feridos. 
De acordo com o jornal Russia Today, cerca de 
15 torcedores foram presos após uma briga 
que teve início nas arquibancadas e invadiu o 
campo de jogo.

Omau começo de ano de Cristiano Ronaldo ficou para trás no último domingo, quando o craque espantou a má 
fase com um feito inédito em sua carreira: marcar cinco gols em uma mesma partida. A grande atuação na 
goleada histórica do Real Madrid por 9 a 1 sobre o Granada fez o atual melhor jogador do mundo ganhar as 

capas dos jornais madrilenhos nessa segunda-feira. O "Marca" o transformou em o "homem do saco", uma lenda 
urbana espanhola, que causa grande medo entre as crianças. Seria um recado ao líder Barcelona?

A Federação Turca de Futebol 
resolveu ceder aos apelos do 
Fenerbahçe e o futebol no país está 
interrompido por uma semana. 
A decisão vem após o ataque ao 
ônibus do clube no sábado, em que o 
motorista foi baleado e teve que ser 
encaminhado a um hospital na cidade 
de Trabzon, aonde o time tinha jogado 
momentos antes.

Federações estão 
sendo questionadas

Apesar de ser a que tem dado mais 
repercussão, a polêmica no Campeonato 
Estadual do Rio de Janeiro está longe de 
ser o único problema que as federações 
têm enfrentado pelo país no desenrolar 
das competições. Depois do clássico do 
último domingo (4) contra o Flamengo, 
Fred, demais jogadores e dirigentes do 
Fluminense já deixaram claro que estão 
insatisfeitos com o Estadual e com a 
Federação e chegaram até a pedir pelo fim 
da competição. Em Minas Gerais, o problema 
fica por conta do calendário. Atlético-MG e 
Cruzeiro serão rivais na semifinal e com o 
jogo, muito provavelmente, marcado para 
o próximo domingo, mas não há consenso. 
Em São Paulo, o problema é semelhante. A 
Federação havia definido que apenas dois 
dos três grandes da capital jogariam em 
casa nas quartas de final. Recentemente, 
vieram a público para afirmar que o 
regulamento poderia ser rasgado para que 
todos estivessem em casa.

Neymar teve uma atuação apagada no jogo contra o Celta em que o Barça venceu por apenas 1 a 0

Hulk marcou os dois gols da vitória de 2 a 1 do Zenit sobre o CSKA. O atacante vive um bom momento e sonha em voltar à Seleção 

FOTOS: Reprodução/Internet
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Depois de um início 
irregular, Belo ganha a
confiança do torcedor

Botafogo se impõe na disputa
CAMPEONATO PARAIBANO

A vitória sobre o Treze, 
por 2 a 1 no último domingo, 
trouxe de novo a tranquilida-
de e o clima de otimismo na 
Maravilha do Contorno. On-
tem, na reapresentação no CT 
da Maravilha do Contorno, os 
jogadores se mostravam mais 
aliviados,  com a liderança 
isolada da competição, agora 
com 23 pontos. Amanhã, o 
Belo terá pela frente o Luce-
na, em partida programada 
para às 20h30, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa.

Para esta partida, o treina-
dor Marcelo Vilar não vai po-
der contar com o meia Doda, 
que vinha tendo boas atuações 
e marcando gols. O meia foi ex-
pulso no clássico contra o Tre-
ze e terá de cumprir suspen-
são. Vilar não confirmou, mas 
deixou escapar que o substitu-
to será mesmo Bismack. "Nós 
não temos apenas 11 titulares. 
Os jogadores têm de colocar 
isto na cabeça. O Botafogo tem 
20 titulares e todos têm de es-
tar prontos para quando for 
escalados, e o Bismack está aí 
para substituir Doda, caso eu 
opte por ele", disse o técnico 
botafoguense.

Sobre o atual momento 
em que vive o elenco, Marce-
lo Vilar fez questão de dizer 
que não pode haver acomo-
dação dos jogadores. "Não 
conseguimos ainda a classi-
ficação. Temos muitos jogos 
pela frente. É inegável que os 
resultados trouxeram mais 
tranquilidade para o grupo, 
e a nossa bola começou a en-
trar. Talvez nos últimos jogos 
tenhamos criado bem menos 
do que antes, com uma dife-
rença, é que antes estávamos 
desperdiçando todas as opor-
tunidades, por falta de tran-
quilidade", disse o treinador.

Sobre a queda de pro-
dução da equipe no segundo 
tempo contra o Treze, Marce-
lo Vilar considerou normal e 
não achou falta de empenho 
do elenco. "Os jogadores se 
empenharam muito, e temos 
que ver também que o ad-
versário teve seus méritos, 
veio para cima em busca do 
resultado. Além disso, nossos 
jogadores sentiram demais o 

desgaste do grande jogo que 
fizemos diante do Botafogo 
do Rio, pela Copa do Brasil, 
na última quarta-feira.

Para o jogo contra o Lu-
cena, Marcelo Vilar espera 
o mesmo ritmo do primeiro 
tempo contra o Treze e quer 
se manter na liderança. "Te-
remos dois jogos seguidos 
em casa, e temos que pontuar 
nos dois, para conseguirmos 
a classificação. O quadrangu-
lar final será outro campeo-
nato", disse o treinador.

O presidente do Belo, 
Guilherme Novinho, também 
está de olho no quadrangular 
e promete reforços nos próxi-
mos dias. "Nós só estamos es-
perando o término de alguns 
grandes campeonatos, como 
o Carioca e o Paulista, para 
trazermos bons jogadores 
que vão chegar justamente 
para disputar a fase final do 
Paraibano e também a Série 
C. Os jogadores já estão conta-
tados, só falta eles assinarem 
o contrato, o que acontecerá 
nos próximos dias", garantiu 
o dirigente botafoguense.

Quem atirava pedras, agora elogia

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Aos poucos, o Botafogo começa a se en-
contrar na temporada, e atender aos desejos 
de sua exigente torcida. Como o torcedor é 
pura paixão, Marcelo Vilar, está saindo de 
vilão para se tornar de novo o mocinho. Mas 
experiente, o competente comandante do 
Belo não se deixa contaminar com os elogios 
de agora, assim como soube aguentar as 
críticas quando o time só fazia perder. Ele 
tem consciência que o time ainda precisa 
melhorar muito, e falou isso após ter vencido 
o clássico contra o Treze, dentro de Campina 
Grande.

Mas o que aconteceu afinal para o 
Botafogo melhorar tanto assim? Na minha 
modesta opinião, algumas coisas aconte-
ceram para que o desempenho da equipe 
melhorasse. Primeiro a saída de jogadores 
que estavam rendendo muito pouco para 
a equipe, como Bismack, Túlio Sousa, Toti, 
Lucas Mendes e Chapinha. Em segundo, a 

chegada do bom lateral Gustavo, a entrada 
do esforçado Hércules e principalmente 
a chegada de um companheiro de ataque 
para Rafael Oliveira, André Cassaca.

A equipe ainda continua perdendo 
muitos gols, mas agora também faz, e isto 
está mudando a fase do time. Porém se ana-
lisarmos friamente a equipe, sem se deixar 
contaminar com as emoções das vitórias, 
nem com a raiva das derrotas, vemos que o 
time tem sérios problemas na zaga. Vilar tem 
tentado sem sucesso achar o companheiro 
ideal para Roberto Dias, que começou a jogar 
seu verdadeiro futebol, mas Mauro e Carli-
nhos Rech vem falhando muito nos últimos 
jogos. 

No meio, o time se recente ainda de um 
armador para alimentar o ataque, sobrecar-
regando Doda, e na zaga, é preciso urgente-
mente contratar um xerife para jogar ao lado 
de Roberto Dias. Fora isto, o time perdeu 

mais jogadores na semana passada, e terá 
de repor certas peças no elenco, com quali-
dade, porque vem aí a Série C, onde o nível 
da competição é muito mais alto do que o 
Paraibano, e a classificação para a Série B do 
próximo ano é a prioridade máxima da dire-
toria do clube para esta ano. No mais, o que 
se ver agora, a liderança isolada do Botafogo, 
era previsível desde antes do início da com-
petição, porque é o time que tem o melhor 
elenco de todos, e que só agora começa a 
mostrar dentro de campo, o que já sabíamos 
no papel.

Que goleada
Outro time que vem crescendo nos 

últimos jogos do Paraibano é o Atlético 
de Cajazeiras. A goleada histórica sobre o 
Santa Cruz por 7 a 2, mostrou que o time 
está disposto mesmo a deixar de vez a zona 
de rebaixamento e brigar, pelo menos, pela 

parte intermediária da tabela. Com a tradi-
ção que tem, o Trovão Azul não poderia estar 
onde está, atrás de equipes como o Santa 
Cruz e o Lucena.

Flamengo sobrando
No Rio de Janeiro, o Flamengo continua 

reinando absoluto. Mesmo sem vários titu-
lares, o time comandado por Wanderley Lu-
xemburgo não teve dificuldades para vencer 
o Fluminense, assim como já tinha vencido 
o Vasco. Os perdedores vão dizer que foi por 
causa da arbitragem, mas os números duran-
te todo o campeonato mostram justamente 
ao contrário. 

Na fase final do Carioca, Luxemburgo 
vai ter à sua disposição, os jogadores titu-
lares. A tendência é crescer ainda mais. Se 
não houver algum acidente, o Fla caminha 
para mais um título de melhor do Rio de 
Janeiro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Treze deverá ter mudan-
ças para o jogo de amanhã, 
às 20h30, no Estádio Marizão, 
contra o Sousa. O técnico Ever-
ton Goiano admitiu ontem que 
como a partida será na casa do 
adversário, a tendência é entrar 
com um time com três volantes. 
Ele disse que a equipe deverá 
jogar um pouco mais fechada, 
explorando os erros do adver-
sário, que está atravessando um 
momento de desespero no Cam-
peonato Paraibano.

"Jogando fora de casa, te-
mos que ser um pouco mais 
precavidos. Eu particularmente 
gosto mais da equipe com dois 
volantes e dois meias, mas cada 
jogo é uma história e agora va-
mos enfrentar um adversário 
que precisa vencer e jogando no 
campo dele. A tendência é en-
trarmos um pouco mais fecha-
dos e no decorrer da partida se 

for necessário, mudarmos a for-
ma de jogar", disse o treinador 
trezeano.

Se utilizar mesmo os três vo-
lantes, Everton Goiano deverá 
promover a volta de Júnior Gaú-
cho, que entraria no lugar de 
Zotti. Tido como o maestro do 
time, Zotti não foi bem contra o 
Botafogo, no último domingo, 
quando o Galo perdeu por 2 a 
1. O atleta acabou sendo substi-
tuído ainda no primeiro tempo. 
Mas o treinador fez questão de 
dizer que este não é o momento 
de crucificar ninguém, se refe-
rindo as vaias que os torcedores 
deram em Zotti.

"Olha, eu substituí o Zotti 
porque o jogador tem a caracte-
rística de vir com a bola de trás 
e naquele momento precisava 
de um jogador que chegasse 
com mais facilidade no ataque. 
Ele não saiu porque estava pior 

do que ninguém. Eu disse mes-
mo aos jogadores, durante o in-
tervalo, que todos estavam mal, 
e que o primeiro tempo contra 
o Botafogo foi o pior do Treze 
este ano. Se pudesse substituiria 
os onze atletas, que não joga-
ram nada no início da partida. 
Temos que ter muito cuidado 
para não repetir mais esta atua-
ção, ou corremos o risco de não 
conseguir a nossa classificação 
para o quadrangular final", dis-
se o treinador.

Os jogadores se reapresen-
taram ontem, e hoje pela ma-
nhã, deverão fazer um coletivo 
apronto. A viagem para Sousa, 
local da próxima partida, só de-
verá ocorrer no final da tarde 
de hoje. O Galo tem 20 pontos, 
e ocupa a segunda colocação 
no Campeonato Paraibano. Já o 
Sousa tem 13 pontos e está na 
sexta colocação.

Treze terá mudanças para o jogo contra o Sousa

Ao vencer o Treze por 2 a 1 no domingo passado, no Amigão, o Botafogo isolou-se ainda mais na liderança do Estadual e está cada vez mais próximo da classificação

FOTO: Pbesportes.net
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Responsavel.: JOSE VILNAIRTON FARIAS ME
CPF/CNPJ....: 007346760/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            729,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012746
Responsavel.: KASSIA KELLY DE FRANCA CARNEIR
CPF/CNPJ....: 014112902/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,24
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019508
Responsavel.: KASSIA KELLY DE FRANCA CARNEIR
CPF/CNPJ....: 014112902/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            805,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019513
Responsavel.: LCS NORDESTE MANUT ELETRO LTDA
CPF/CNPJ....: 017618394/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,18
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021332
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PE-
REIRA 714
CPF/CNPJ....: 018091887/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            643,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017656
Responsavel.: MARIA DA PENHA GONCALVES 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 050891454-07
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            483,43
Apresentante: MAURO CEZAR SABINO DE MOURA
Protocolo...: 2015 - 018155
Responsavel.: MARIA DA PENHA GONCALVES 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 050891454-07
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            483,43
Apresentante: MAURO CEZAR SABINO DE MOURA
Protocolo...: 2015 - 018156
Responsavel.: MINISTERIO DEUS CRIADOR
CPF/CNPJ....: 019292395/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.056,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018458
Responsavel.: PENTATLO EMPREENDIMENTOS 
LTDA  ME
CPF/CNPJ....: 003713538/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            276,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021253
Responsavel.: PENTATLO EMPREENDIMENTOS 
LTDA  ME
CPF/CNPJ....: 003713538/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            767,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021270
Responsavel.: PROAGRO COMERCIO E REPRE-
SENTACAO DE
CPF/CNPJ....: 011092303/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.295,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019852
Responsavel.: PROAGRO COMERCIO E REPRE-
SENTACAO DE
CPF/CNPJ....: 011092303/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.295,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019853
Responsavel.: PROAGRO COMERCIO E REPRE-
SENTACAO DE
CPF/CNPJ....: 011092303/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.396,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019865
Responsavel.: ROBERTO PIRES FERREIRA 0008302
CPF/CNPJ....: 019580709/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            783,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018121
Responsavel.: SERGIO FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 034672744-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.587,17
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021170
Responsavel.: SERGIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 977572764-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            203,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019821
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.003,76
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019521
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  10/04/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALAN DELON SILVA OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 002654327/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.884,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016788
Responsavel.: AMERICA COMPRA E VENDA DE 
IMOVEIS E
CPF/CNPJ....: 020415314/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            351,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016849
Responsavel.: ANNA CHRISTINA NEIVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 000783664-37
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             44,87
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020632
Responsavel.: CARLITO ANTONIO DA SILVA 84093
CPF/CNPJ....: 014398496/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            645,42
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018117
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRI-
BUICAO DE
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.930,42
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019548
Responsavel.: CEM CEN E DIST ELET ELET LTDA
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.029,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019743
Responsavel.: DARIO ARISTONE BEZERRA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 025042924-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.046,78
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017816
Responsavel.: DIEGO VINICIUS JERONIMO SOARES
CPF/CNPJ....: 704428854-58
Titulo......: CHEQUE           R$          3.000,00
Apresentante: BRADESCO S/A- 60746948/3423-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017920
Responsavel.: DIEGO VINICIUS JERONIMO SOARES
CPF/CNPJ....: 704428854-58
Titulo......: CHEQUE           R$          2.500,00
Apresentante: BRADESCO S/A- 60746948/3423-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017921
Responsavel.: DISKLUZ ENG E CONSTR LTDA
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.750,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017493
Responsavel.: FRANCISCO SOARES DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 058142784-04
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            343,23
Apresentante: CONDOMINIO RIO MAMIRAUA
Protocolo...: 2015 - 015677
Responsavel.: JAMILTON JOSE CORDEIRO
CPF/CNPJ....: 028617344-18
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            624,10
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018200
Responsavel.: JOAQUIM CARNEIRO NETO
CPF/CNPJ....: 028274214-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            981,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021275
Responsavel.: JOBSON RIBEIRO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 007920934-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015358
Responsavel.: JC SERVICOS
CPF/CNPJ....: 014581280/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            623,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017695
Responsavel.: JGM CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 012405117/0001-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            927,10
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018169
Responsavel.: JONATHAS BARBOSA DO NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ....: 072001984-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021120
Responsavel.: JOSE JERRY NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 001116399/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017958

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 LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 20 de Março de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: GILDENE DA MOTTA PESSOA – EPP, no valor de R$ 

89.700,00 (Oitenta e Nove Mil e Setecentos Reais).pelas razões expostas no referido Laudo.
Lagoa de Dentro - PB, 27 de Março de 2015.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 006/2015, Processo nº 2015.02.013, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para a Empresa: GILDENE DA MOTTA PESSOA – EPP, no valor de 
R$ 89.700,00 (Oitenta e Nove Mil e Setecentos Reais).

Lagoa de Dentro - PB, 27 de Março de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 30 de Março de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: MILTON VIEGAS – ME, no valor de R$ 119.470,00 (Cento 

e Dezenove Mil Quatrocentos e Setenta Reais).pelas razões expostas no referido Laudo.
Lagoa de Dentro - PB, 30 de Março de 2015.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 009/2015, Processo nº 2015.02.016, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para a Empresa: MILTON VIEGAS – ME, no valor de R$ 119.470,00 
(Cento e Dezenove Mil Quatrocentos e Setenta Reais).

Lagoa de Dentro - PB, 30 de Março de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 04 de Fevereiro de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: CRM COMERCIAL LTDA, com o valor total de R$ 

42.047,05 (Quarenta e Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos), a empresa DISMENE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA com o valor total de R$ 39.916,40 
(Trinta e Nove Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos); a empresa DROGAFONTE 
LTDA com o valor total de R$ 11.003,60 (Onze Mil e Três Reais e Sessenta Centavos); a empresa 
MT COMERCIAL MÉDICA LTDA com o valor total de R$ 196.912,81 (Cento e Noventa e Seis Mil 
Novecentos e Doze Reais e Oitenta e Um Centavos); a empresa PONTUAL DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor total de R$ 1.109.318,20 (Um Milhão Cento e Nove Mil 
Trezentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos); a empresa STOCK COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA com o valor total de R$ 32.145,30 (Trinta e Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Trinta 
Centavos) a empresa TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA com o valor 
de R$ 30.030,00 (Trinta Mil e Trinta Reais).pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 30 de Março de 2015.
Elisandro Bezerra Barbosa

Secretário de Saúde
       

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 002/2015, Processo nº 2015.01.004, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para as Empresas: CRM COMERCIAL LTDA, com o valor total de R$ 
42.047,05 (Quarenta e Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos), a empresa DISMENE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA com o valor total de R$ 39.916,40 
(Trinta e Nove Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos); a empresa DROGAFONTE 
LTDA com o valor total de R$ 11.003,60 (Onze Mil e Três Reais e Sessenta Centavos); a empresa 
MT COMERCIAL MÉDICA LTDA com o valor total de R$ 196.912,81 (Cento e Noventa e Seis Mil 
Novecentos e Doze Reais e Oitenta e Um Centavos); a empresa PONTUAL DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor total de R$ 1.109.318,20 (Um Milhão Cento e Nove Mil 
Trezentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos); a empresa STOCK COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA com o valor total de R$ 32.145,30 (Trinta e Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Trinta 
Centavos) a empresa TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA com o valor 
de R$ 30.030,00 (Trinta Mil e Trinta Reais).

Mamanguape - PB, 30 de Março de 2015.
Milton de Almeida Junior

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Profissional para Serviços Técnicos Contábeis, para elaboração de 
Prestação de contas de Convênios e Programas Federais e Estaduais, junto a Secretaria de Finanças 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00016/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2015. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE GUARABIRA e DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA – CPF: 008.481.984-76 - CT 
Nº 00100/2015 – 06.02.15 - R$ 19.800,00 – Dezenove Mil e Oitocentos Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

   
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00016/2015.
OBJETO: Contratação de Profissional para Serviços Técnicos Contábeis, para elaboração 

de Prestação de contas de Convênios e Programas Federais e Estaduais, junto a Secretaria de 
Finanças deste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Prefeito, em 29/01/2015.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 03.02.2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2015, que objetiva: Serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria na área 
financeira, administrativa, contábil. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a:  – Antonio de Pádua de Oliveira - R$ 25.000,00.

Aroeiras - PB, 01 de Abril de 2015
Josué Francisco de Souza

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Profissionais do setor contábil Serviços técnicos especializados de consultoria e as-
sessoria na área financeira, administrativa, contábil - Antonio de Pádua de Oliveira, FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do duodécimo 
da Câmara Municipal de Aroeiras: 3390.36 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Aroeiras e: Antonio de Pádua de Oliveira  - R$ 
25.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2015. OBJETO: Profissionais do setor contábil 
- Serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria na área financeira, administrativa, 
contábil FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Câmara Municipal de Aroeiras. RATIFICAÇÃO: Presidente, em 01/04/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2015, que objetiva: Serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria na área 
Jurídica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.  RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a:  – Antonio de Pádua de Pereira - R$ 26.500,00.

Aroeiras - PB, 01 de Abril de 2015
Josué Francisco de Souza

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Profissionais do setor jurídico Serviços técnicos especializados de consultoria e asses-
soria na área  jurídico  - Antonio de Pádua de Pereira, FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00002/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do duodécimo da Câmara Municipal de 
Aroeiras: 3390.36  VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Câmara Municipal de Aroeiras e: Antonio de Pádua Pereira  - R$ 26.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2015. OBJETO: Profissionais do setor Jurídico 
- Serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria na área Jurídico  FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Câmara 
Municipal de Aroeiras. RATIFICAÇÃO: Presidente, em 01/04/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 016/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor preço por item, no dia 23 de Abril  de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO 
E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
SAÚDE NA FAMÍLIA – PSF NO SÍTIO VIOLETA DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI. A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, 
Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 06 de Abril de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar 
n.º 123/2015 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tipo Menor Preço, no dia 22 de Abril de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) 
ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA MANOEL GONÇALVES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE 
DENTRO. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa 
de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 20 de Março de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 05 de Março de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE 

DO MAMANGUAPE LTDA – ME com o valor de R$ 85.879,00 (Oitenta e Cinco Mil Oitocentos e 
Setenta e Nove Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 06 de Março de 2015.
Elisandro Bezerra Barbosa

Secretário de Saúde
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 005/2015, Processo nº 2015.01.007, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para a Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO DO 
VALE DO MAMANGUAPE LTDA – ME com o valor de R$ 85.879,00 (Oitenta e Cinco Mil Oitocentos 
e Setenta e Nove Reais).

Mamanguape - PB, 06 de Março de 2015.
Milton de Almeida e Silva  Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 05 de Março de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: JOACIL LUIS DE OLIVEIRA – ME com o valor de R$ 

68.000,00 (Sessenta e Oito Mil Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
Mamanguape - PB, 06 de Março de 2015.

Elisandro Bezerra Barbosa
Secretário de Saúde

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 006/2015, Processo nº 2015.02.008, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para a Empresa: JOACIL LUIS DE OLIVEIRA – ME com o valor de 
R$ 68.000,00 (Sessenta e Oito Mil Reais).

Mamanguape - PB, 06 de Março de 2015.
Milton de Almeida e Silva  Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 23 de Março de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: MAYER E GUIMARÃES LTDA  com o valor de R$ 341.457,50 

(Trezentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), 
pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 24 de Março de 2015.
Elisandro Bezerra Barbosa

Secretário de Saúde
        

ADJUDICAÇÃO
 Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 007/2015, Processo nº 2015.02.009, ADJUDI-
CAMOS o Presente Pregão Presencial para a Empresa: MAYER E GUIMARÃES LTDA  com o 
valor de R$ 341.457,50 (Trezentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais 
e Cinquenta Centavos).

Mamanguape - PB, 24 de Março de 2015.
Milton de Almeida e Silva  Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 06 de Março de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor do Senhor: RONALDO OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR, no valor de R$ 

35.200,00 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos Reais).pelas razões expostas no referido Laudo.
Lagoa de Dentro - PB, 06 de Março de 2015.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 005/2015, Processo nº 2015.02.012, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para o Senhor: RONALDO OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR, no valor de 
R$ 35.200,00 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos Reais).

Lagoa de Dentro - PB, 06 de Março de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00016/2015

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 IN00016/2015, 
que objetiva a Contratação de Profissional para Serviços Técnicos Contábeis, para elaboração 
de Prestação de contas de Convênios e Programas Federais e Estaduais, junto a Secretaria de 
Finanças deste Município. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA – CPF nº 008.481.984-76, R$ 19.800,00 – Dezenove 
Mil e Oitocentos Reais.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2015.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 12h00 (doze horas) em 
primeira convocação e às 12h30 (doze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 - Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2014; 

2 - Eleição do Conselho Fiscal e deliberação sobre a remuneração/gratificação dos membros; 
3 - Retificar a ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de dezembro de 2014 

a fim incluir os valores das incorporações realizadas.
João Pessoa/PB, 31 de março de 2015.

Ruth Avelino Cavalcanti
Diretora Presidente

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convi-
dados a participar da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 10 abril de 2015, às 
11h00 (onze horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 - Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2014;

2 - Eleição do Conselho Fiscal e deliberação sobre a remuneração/gratificação dos membros;
3 - Deliberações ordinárias.

João Pessoa, 31 de março de 2015.
Ruth Avelino Cavalcanti

Diretora Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação dos Serviços Técnicos Contábeis junto a Farmácia Popular do Brasil, neste 

Município de Guarabira até dezembro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00017/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - 01.00 – Fundo Municipal de 
Saúde – SMS – 10.301.0023.2082 – Manutenção do Programa da Farmácia Popular do Brasil – 
3.3.90.30.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e PLINIARK MONTEIRO 
DE SOUZA TOSCANO – CPF 048.980.644-93- CT Nº 00148/2015 – 02.03.2015 - R$ 14.500,00 – 
Quatorze Mil e Quinhentos Reais.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00017/2015.
OBJETO: Prestação dos Serviços Técnicos Contábeis junto a Farmácia Popular do Brasil, neste 

Município de Guarabira até dezembro de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Gestor, em 26.02.2015.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 02/03/2015.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00017/2015

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 IN00017/2015, 
que objetiva a Prestação dos Serviços Técnicos Contábeis junto a Farmácia Popular do Brasil, 
neste Município de Guarabira até dezembro de 2015. RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO – CPF nº 048.980.644-
93, R$ 14.500,00 – Quatorze Mil e Quinhentos Reais.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00017/2015

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 IN00017/2015, 
que objetiva a Prestação dos Serviços Técnicos Contábeis junto a Farmácia Popular do Brasil, 
neste Município de Guarabira até dezembro de 2015. RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO – CPF nº 048.980.644-
93, R$ 14.500,00 – Quatorze Mil e Quinhentos Reais.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Aquisição Parcela de 
Materiais de Construção para atender as necessidades do Município de Triunfo - PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO CASSIANO NETO - COMPANHIA 
DA CONSTRUÇÃO - R$ 112.924,75; INEL COMÉRCIO DE MAT. ELETRICO LTDA - R$ 275.341,00.

Triunfo - PB, 06 de Abril de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Contratação dos serviços de facilitadores para oficinas de convívio em modalidades diferentes 
no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos do 
município de vista serrana conforme termo de referência anexo I do edital. A reunião será no dia 16 
de Abril de 2015, ás 09:00 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 
nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fones/faxes 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 02 de Abril de 2015
Eduilson Araújo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição de moveis planejados em MDP  para  a Vigilância em Saúde e  Farmácia básica  
a cargo da secretaria de Saúde do Município  de município de vista serrana conforme termo de 
referência anexo I do edital. A reunião será no dia 16 de Abril de 2015, ás 10:30:00 na sala da CPL, 
no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 
58.710.000 Fones/faxes 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 02 de Abril de 2015
Eduilson Araújo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para realização dos serviços de Pré-impressão, do Jornal do Município - Jornal Nova Era.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE GILVAN RODRIGUES 
DA SILVA 01980241422 - R$ 10.710,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Abril de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de Pré-impressão, do Jornal 

do Município - Jornal Nova Era..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2015.
DOTAÇÃO: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS 

ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00052/2015 - 06.04.15 - JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA 01980241422 - R$ 

10.710,00   

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parcelas de Materiais Médicos Hospitalares, até dezembro de 2015. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
FUS / MAC: 06.00 - 10.301.2005.2025 - 10.301.2020.2028 - 10.301.2020.2053 - 10.302.2020.2029 
- 10.302.2020.2047 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT 
Nº 00010/2015 - 18.03.15 - PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 28.517,70 - CT Nº 
00011/2015 - 18.03.15 - LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 38.027,62 - CT Nº 
00012/2015 - 18.03.15 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 7.171,70 - CT Nº 00013/2015 - 18.03.15 - 
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - R$ 13.659,00 - CT Nº 
00014/2015 - 18.03.15 - LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA - R$ 11.815,00 
- CT Nº 00015/2015 - 18.03.15 - MEDICAL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA - R$ 210,80 - CT 
Nº 00016/2015 - 18.03.15 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 775,00.

Mulungu, 18 de março de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Fármacos Farmácia Básica destinados ao atendimento da po-

pulação municipal até dezembro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUS / FARMÁCIA BÁSICA: 06.00 - 10.301.2005.2025 - 
10.301.2020.2028 - 10.301.2020.2053 - 10.301.2005.2027 - 10.302.2020.2029 - 10.302.2020.2047 - 
3.3.90.30.01 - 3.3.90.32.01 - 3.3.90.30.02 MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA - MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 00017/2015 - 18.03.15 - A. 
COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 108.072,26 - CT 
Nº 00018/2015 - 18.03.15 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 
LTDA - R$ 44.416,84 - CT Nº 00019/2015 - 18.03.15 - LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. 
HOSP. LTDA - R$ 56.906,48 - CT Nº 00020/2015 - 18.03.15 - PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 4.298,10 - CT Nº 00021/2015 - 18.03.15 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA - R$ 23.082,00.

Mulungu, 18 de Março de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios diversos, até dezembro de 2015. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
MDE / PNAE: 05.00 - 12.306.2002.2049 - 12.361.2008.2013 - 12.361.2008.2014 - 12.366.2006.2022 
- 07.00 - 08.241.2004.2031 - 08.243.2003.2034 - 08.244.2004.2040 - 3.3.90.30.01 - 3.3.90.32.01 
- MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MU-
LUNGU e: CT Nº 00023/2015 - 25.03.15 - FRANCISCO A. PEREIRA JÚNIOR - ME - R$ 431.991,04.

Mulungu, 25 de Março de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: aquisições de Peixes para distribuição gratuita com a população carente do município, 

por ocasião da Semana Santa 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 07.00 - 08.244.2004.2040 - 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição 
Gratuita, VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE MUNLUGU e: CT Nº 00024/2015 - 26.03.15 - DGA - DISTRIBUIDORA 
GUARABIRENSE DE ALIMENTOS LTDA - EPP - R$ 26.000,00.

Mulungu, 26 de Março de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA-

RIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. 
LICITANTE HABILITADO: - RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS 
LTDA-EPP. 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 15/04/2015, às 16:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Cen-
tro - Riachão - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3639-1002. 
Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 02 de Abril de 2015.
LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA 

Presidenta da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIA-
CHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUTROS. 
02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO 
DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE E 
SANEAMENTO: 10.301.2005.20.27 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00037/2015 - 02.04.15 - EVA RENATA CUNHA DE 
SOUZA - ME - R$ 17.099,90.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIA-
CHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUTROS. 
02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO 
DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE E 
SANEAMENTO: 10.301.2005.20.27 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00037/2015 - 02.04.15 - EVA RENATA CUNHA DE 
SOUZA - ME - R$ 17.099,90.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: EVA RENATA CUNHA DE SOUZA - ME - R$ 17.099,90.

Riachão - PB, 02 de Abril de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 001/2015

OBJETIVO: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
do empreendedor familiar rural para de forma complementar e atender ao programa nacional de 
alimentação escolar / PNAE no Município  de Quixaba – PB.

ABERTURA: 28/Abril/2015 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 06 de Abril de 2015.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

PANIFICADORA PADRE CÍCERO LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.012.420/0001-08 Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇÃO DE OPERAÇÃO, para PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, na Rua Bonifácio Nóbrega nº 
805 - centro Município: SANTA LUZIA/Pb.  Referente ao Processo: 2015-002027/TEC/LO-9673

DIOGENES DIEGO ALMEIDA SILVA M - CNPJ/CPF Nº 17.290.771/0001-08 Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇÃO DE OPERAÇÃO, para COMÉRCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,  
na Rua Bernadino de Freitas - 231 - centro Município: JERICÒ/Pb.  Referente ao Processo: 2015-
002048/TEC/LO-9681

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00008/2015, para aquisição de pneus e câmara de ar e ADJUDICO 
o seu objeto à empresa JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA - ME, CNPJ n° 07.468.837/0001-09, 
considerada vencedora com o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), a empresa JOSÉ 
RODRIGUES DE LACERDA NETO - ME, CNPJ n° 70.111.752/0001-05, considerada vencedora 
com o valor de R$ 16.936,00 (dezesseis mil, novecentos e trinta e seis reais) e a empresa MOISES 
URBANO DA SILVA ME, CNPJ n° 12.577.037/0001-66, considerada vencedora com o valor de R$ 
135.780,00 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta reais).

Aguiar - PB, 06 de abril de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE INDEFERIMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
 O pregoeiro oficial do Fundo Municipal de Saúde de Araruna torna público que foi INDEFERIDO 

o recurso apresentado pela empresa AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 27 de Fevereiro de 2015
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ASSESSORIA E CON-
SULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
- IAPM – GUARABIRA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS 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: Março a Dezembro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: INSTITUTO SE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e FLÁVIA MEDEI-
ROS DE FREITAS – CPF: 930.013.714-04 - CT Nº 00015/2015 - 10.03.15 - R$ 22.200,00 – Vinte 
e Dois Mil e Duzentos Reais.

JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI
Presidente

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2015.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ASSESSORIA E CON-

SULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
- IAPM – GUARABIRA-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Gestor, em 05.03.2015.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 09/03/2015.
  

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00002/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015, 
que objetiva a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ASSESSORIA E CON-
SULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
- IAPM – GUARABIRA-PB, período compreendido de Março a Dezembro de 2015. RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS – CPF 
nº 930.013.714-04, R$ 22.200,00 – Vinte e Dois Mil e Duzentos Reais.

Guarabira - PB, 09 de Março de 2015
JOSÉ JEREMIAS CAVALCANTI

Presidente
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Profissional para prestação dos SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, junto 
ao Fundo Municipal de Assistência Social de Guarabira, em especial ao CREAS até dezembro de 
2015. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / CREAS 06.00 – 08.244.2018.2028 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física. VIGÊNCIA: Junho a Dezembro de 2015. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e FRANCISCO BRILHANTE FILHO – CPF: 482.367.484-72 - CT Nº 
00174/2015 - 20.03.15 - R$ 12.600,00 – Doze Mil e Seiscentos Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

     
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00018/2015.
OBJETO: Contratação de Profissional para prestação dos SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, junto ao 

Fundo Municipal de Assistência Social de Guarabira, em especial ao CREAS até dezembro de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Prefeito, em 17/03/2015.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19/03/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE RECISÃO
Objeto: Rescisão Unilateral do contrato de prestação de serviços de Contratação de empresa 

para construção de uma praça de eventos na zona urbana do município, conforme solicitação da 
Secretaria de Infraestrutura, firmado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍN-
DIOS e START CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Vigência: A partir de 03/11/2009. 
Assinatura: 03/11/2009. Fundamento legal: Art. 77, 78 e 79 da lei 8666/93 atualizada. 

Cachoeira dos Índios - PB, 01 de Abril de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE RESCISÃO
Objeto: Rescisão Unilateral do contrato de prestação de serviços de Execução de obras de 

engenharia, compreendendo a construção da nova linha adutora (lote 01) e pavimentação em 
paralelepípedos (lote 2), no município de Cachoeira dos Índios/PB, firmado entre PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS e COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, 
Vigência: A partir de 14/06/2010. Assinatura: 14/06/2010. Fundamento legal: Art. 77, 78 e 79 da 
lei 8666/93 atualizada. 

Cachoeira dos Índios - PB, 01 de Abril de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 04/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Consultoria em elaboração de Projetos, 
compreendendo: • Manter atualizado o SICONV - Sistema de Convênios, conforme especificações 
constantes nos anexos do Edital.

FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2015, elemento despesa 33.90.39
VENCEDOR: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, CNPJ: 10.954.450/0001-77
VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)
HOMOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de 

pregão, convoco o vencedor para assinatura do contrato em até 3(três) dias úteis.
Carrapateira -PB, 06 de Abril de 2015.

André Pedrosa da Silva
Prefeito Municipal de Carrapateira

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 05/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PROVER O SETOR DA MERENDA 
ESCOLAR, BRASIL ALFABETIZADO, E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MU-
NICÍPIO DE CARRAPATEIRA-PB, TIPO PETI, PROJOVEM, CRAS ETC.:, conforme especificações 
constantes nos anexos do Edital.

FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2015, elemento despesa 33.90.30
VENCEDOR: FRANCITONIO PEDROSA GALDINO-ME, CNPJ: N° 11.985.106/0001-08.
VALOR GLOBAL: R$ 114.199,00 (CENTO E QUATORZE MIL CENTO E NOVENTA E NOVE 

REAIS)
HOMOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de 

pregão, convoco o vencedor para assinatura do contrato em até 3(três) dias úteis.
Carrapateira - PB, 06 de Abril de 2015.

André Pedrosa da Silva
Prefeito Municipal de Carrapateira            

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 06/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DESTE 
MUNICÍPIO, conforme especificações constantes nos anexos do Edital.

FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2015, elemento despesa 33.90.30
VENCEDOR: FRANCITONIO PEDROSA GALDINO-ME, CNPJ: 11.985.106/0001-08.
VALOR GLOBAL: R$ 75.533,30 (SETENTA E CINCO MIL QUINENTOS E TRINTA E TRÊS 

REAIS E TRINTA CENTAVOS)
HOMOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de 

pregão, convoco o vencedor para assinatura do contrato em até 3(três) dias úteis.
Carrapateira - PB, 06 de Abril de 2015.

André Pedrosa da Silva
Prefeito Municipal de Carrapateira 

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 07/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFEICÕES DO TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHES 
E JANTAR, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, conforme 
especificações constantes nos anexos do Edital.

FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2015, elemento despesa 33.90.36
VENCEDOR: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA, CPF 347.167.878-69.
VALOR GLOBAL: R$ 45.772,50 (quarenta e cinco mil setecentos e setenta e dois reais e 

cinquenta centavos).
HOMOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de 

pregão, convoco o vencedor para assinatura do contrato em até 3(três) dias úteis.
Carrapateira - PB, 06 de Abril de 2015.

André Pedrosa da Silva
Prefeito Municipal de Carrapateira 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcela de Materiais de Construção para atender as necessidades do 

Município de Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00015/2015 - 06.04.15 - FRANCISCO CASSIANO NETO - COMPANHIA DA CONSTRU-

ÇÃO - R$ 112.924,75
CT Nº 00016/2015 - 06.04.15 - INEL COMÉRCIO DE MAT. ELETRICO LTDA - R$ 275.341,00
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Protocolo...: 2015 - 014076
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.166,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018522
Responsavel.: KASSIA KALINA LUIZ BRANDAO
CPF/CNPJ....: 019778884-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             76,64
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018873
Responsavel.: MARLEIDE FERREIRA DANTAS
CPF/CNPJ....: 675681814-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             36,75
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018633
Responsavel.: MARLEIDE FERREIRA DANTAS
CPF/CNPJ....: 675681814-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             36,75
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018631
Responsavel.: MABEL CLAUDINO LINS
CPF/CNPJ....: 910193204-78
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014009
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            472,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018328
Responsavel.: MARIA JOSE GONCALVES
CPF/CNPJ....: 190857704-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             98,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013971
Responsavel.: MARCELLA VALERIA B SANTANA
CPF/CNPJ....: 073104354-51
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             40,16
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018599
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIR
CPF/CNPJ....: 018091887/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            742,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014078
Responsavel.: PLANC TARSILA DO AMARAL EM-
PREENDIME
CPF/CNPJ....: 018805363/0001-60
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            600,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018162
Responsavel.: ROMANOLE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011038170/0001-81
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018453
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            189,05
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016798
Responsavel.: REGINA LUCIA FERNANDES PESSOA
CPF/CNPJ....: 162367934-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             95,11
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018863
Responsavel.: SERGIO BRAZ CAVALCANTI SILVA
CPF/CNPJ....: 018759244/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            559,12
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018363
Responsavel.: URSULA SOUZA DA COSTA REIS
CPF/CNPJ....: 719047195-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             40,51
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018752
Responsavel.: VIVIANE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 018876176/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.165,18
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019470
Responsavel.: WASHINGTON ALVES DE SOUSA VIEI
CPF/CNPJ....: 872534104-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            550,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018398
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,  07/04/2015
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: A BELISSIMA COSMETICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 008100543/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            817,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016704
Responsavel.: AGNELO FRANCISCO DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 017429482/0001-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             85,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013969
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            939,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019547
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            686,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019509
Responsavel.: ALEX SOUZA JOAVES
CPF/CNPJ....: 065097574-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018416
Responsavel.: ALEXANDRE LIMA TORRES
CPF/CNPJ....: 090325114-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            201,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018227
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.911,36
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017698
Responsavel.: DANIELLE DE ALMEIDA COSTA
CPF/CNPJ....: 011814733/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.243,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018304
Responsavel.: DIANA SANTOS DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 109593864-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.626,31
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018203
Responsavel.: DAIANE DE SOUSA MORAIS
CPF/CNPJ....: 020242751/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            918,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017514
Responsavel.: DK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 018204444/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            463,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015480
Responsavel.: EDUARDO ARLINDO ZIMMER
CPF/CNPJ....: 007423124-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013973
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST.
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.873,47
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021395
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.752,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021392
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            567,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021264
Responsavel.: HEITOR DA ROCHA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 930598764-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             42,59
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018603
Responsavel.: HERMANO DE ARAUJO OSIAS
CPF/CNPJ....: 416017264-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             33,84
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018748
Responsavel.: JEFTE LUIZ SOUSA RAMOS-0933540
CPF/CNPJ....: 020790205/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             81,78
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
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 00026/2015, do tipo menor preço por item, 
para o fornecimento de lanches e refeições, cuja abertura será no dia 17.04.2015 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, 06 de março de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
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 00027/2015, do tipo menor preço por item, 
Objetivando a aquisição de peças para os veículos pertencentes e a disposição do município de 
Ibiara, cuja abertura será no dia 20.04.2015 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, 06 de março de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de impressão gráfica de material 

de expediente e formulários. FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 

02010.04.122.1001.2002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
02030.04.122.1003.2005 - MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
02040.04.122.1005.2007 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDA-
DE 02050.12.361.1006.2013 - MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA 
02070.15.122.1007.2034 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES 
02080.20.122.1008.2038 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO 
02090.08.122.1009.2042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL 
02110.10.301.2007.2024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE 02110.10.301.2007.2026 - 
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 02110.10.301.2007.2028 - PROGRAMA 
SAUDE BUCAL 02130.13.392.2006.2065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E 
LAZER VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00011/2015 - 06.04.15 - WILSON SILVA VIEIRA - R$ 12.872,00
CT Nº 00012/2015 - 06.04.15 - ADIJAILSON COSTA - R$ 32.911,20
CT Nº 00013/2015 - 06.04.15 - Ricardo Gomes da Silva - ME - R$ 9.320,00
CT Nº 00014/2015 - 06.04.15 - Grafica Palmeiras - R$ 2.270,00
CT Nº 00015/2015 - 06.04.15 - Padrão Gráfica Editora LTDA - R$ 66,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peixe tipo corvina, para distribuição gratuita à população comprovada-

mente carente, na Semana Santa.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 000199.33.90.32.99.001 - Material de Distribuição Gratuita - 

08.244.0081.2029 - Prestar Assistência as Classes mais Carentes
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00019/2015 - 03.04.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME - R$ 31.800,00

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

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para execução de serviços de impressão gráfica de material de expediente e formulários.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu Objeto a: WILSON SILVA 
VIEIRA - R$ 12.872,00; ADIJAILSON COSTA - R$ 32.911,20; Grafica Palmeiras - R$ 2.270,00; Padrão 
Gráfica Editora LTDA - R$ 66,00; Ricardo Gomes da Silva - ME - R$ 9.320,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de Abril de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

          
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

CONSTRUINDO UN NOVO TEMPO
Portaria Nº 156/2015               Duas Estradas – PB, 07 de Abril de 2015.

O Prefeito Constitucional do Município de Duas Estradas, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 94, inciso II, “c”, da Constituição do Município 
de Duas Estradas,

R E S O L V E:
Criar e designar a Sra. VERÔNICA BORGES SILVA, para à partir desta data até 31 de dezembro 

de 2015, responder como Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, composta pelos 
Servidores: Sra. ANA NERE PEREIRA FERREIRA – Membro e o  Sr. FELIPE VINICIUS BORGES 
EPIFÂNIO - Membro, a fim de realizarem o recebimento, abertura e julgamento das propostas de 
preços nos procedimentos licitatórios que porventura venham a se realizar nesta Prefeitura durante 
o exercício 2015; servindo-lhe de título a presente Portaria, que entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Duas Estradas, 07 de Abril de 2015.
Registre-se e Publique-se.

    
            

 Prefeitura Municipal de Duas Estradas
CONSTRUINDO UN NOVO TEMPO

Portaria Nº 157/2015               Duas Estradas – PB, 07 de Abril de 2015.
O Prefeito Constitucional do Município de Duas Estradas, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 94, inciso II, “c”, da Constituição do Município 
de Duas Estradas,

R E S O L V E:
Criar e designar o Sr. ERIVELTO DA SILVA FERNANDES, para à partir desta data até 31 de 

dezembro de 2015, responder como PREGOEIRO OFICIAL do Município, e os Servidores: Sra. 
VERÔNICA BORGES SILVA e a Sra. GLAUCIMARY SANTOS DIAS, como equipe de apoio, a fim 
de realizarem o recebimento, abertura e julgamento das propostas de preços nos procedimentos 
licitatórios que porventura venham a se realizar nesta Prefeitura durante o exercício 2015; servindo-
-lhe de título a presente Portaria, que entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Duas Estradas, 07 de Abril de 2015.
Registre-se e Publique-se.

                           

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2015, que objetiva: Aquisição de 
Equipamentos e Mobiliários para a Escola de Educação Infantil – Proinfância Tipo C, deste Municí-
pio – Termo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GQS ELETROS 
E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 24.069,00; SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - R$ 27.624,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Abril de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Escola de Educação Infantil – Proin-

fância Tipo C, deste Município – Termo.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2015.
DOTAÇÃO: Termo de Compromisso PAR nº 23496 02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 

12.365.1024.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENETOS PARA AS ESCOLAS DA EDUC. INFANTIL 
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005 - FNDE 009 - RECEITA DE IMP. 
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00054/2015 - 06.04.15 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 24.069,00
CT Nº 00055/2015 - 06.04.15 - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - R$ 27.624,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ de vias públicas urbanas na cidade de Esperança/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 06 de Abril de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS de vias públicas urbanas na cidade de Esperança/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 06 de Abril de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: Aquisição de 
peixe tipo corvina, para distribuição gratuita à população comprovadamente carente, na Semana 
Santa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA 
SILVA-ME - R$ 31.800,00.

Duas Estradas - PB, 03 de Abril de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIALSRP Nº 005/2015.

A pregoeira do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições Torna Público 
para o conhecimento da população de SÃO JOSE DOS RAMOS e para quem interessar possa, que 
após abertura da sessão pública ocorrida em06/04/2015 as 11:00hs, referente ao Pregão Presencial 
por registro de preços nº 005/2015, fez constar que nenhum interessado compareceu a presente 
reunião, ficando declarado como DESERTAa presente sessão.

São José dos Ramos, 06de Abril de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira A MOREIRA E RUFFO’S LTDA, inscrita no CNPJ: 03.288.490/0001-61, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Previa/Instalação, para um Empreendimento Multifamiliar, Situado na Av: Ministro José de Almeida 
Filho, 432- Areia Dourada – CEP: 58.380-040. 

THEG empreendimentos Ltda- CNPJ: 11.876.536/0001-91. Torna público que a SUDEMA emitiu 
uma Licença de Operação número 468/2015, com vencimento 15 de março de 2017, para edifi-
cação multifamiliar. Situado na Av Cabo Branco, 1580, Cabo Branco, João Pessoa - Pb. Processo 
número 2015-000004

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 20 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA LA-
VRADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Pedra Lavrada - PB, 06 de Abril de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 2ª chamada - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 15:00 horas do dia 20 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO P 13KG E ÁGUA 
MINERAL DE 20LTS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Pedra Lavrada - PB, 18 de Março de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 22 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS EM 
GERAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Pedra Lavrada - PB, 06 de Abril de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de Veículos tipo ônibus para melhor atender as necessidades dos alunos 
com destino a cidade de João Pessoa. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2015 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00170/2015 - 16.03.15 
- ALUYSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 220.500,00; CT Nº 00171/2015 - 16.03.15 - CARLOS 
HENRIQUE DA CUNHA LIMA - R$ 90.000,00; CT Nº 00172/2015 - 16.03.15 - EDNALDO FRAN-
CISCO DE CARVALHO - R$ 89.500,00; CT Nº 00173/2015 - 16.03.15 - JACKSON DE OLIVEIRA 
ALBINO - R$ 169.200,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2015, que objetiva: Locações de Veículos 
tipo ônibus para melhor atender as necessidades dos alunos com destino a cidade de João Pessoa; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALUYSON PESSOA DOS 
SANTOS - R$ 220.500,00; CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA - R$ 90.000,00; EDNALDO 
FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 89.500,00; JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO - R$ 169.200,00. 
Ficam os licitantes convocados para assinaturas do contrato

Guarabira - PB, 16 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Médico hospitalares para atendimento às Unidades Básicas de Saúde e outros; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER COMERCIAL 
DE PROD. HOSPITALARES E MED. LTDA - R$ 75.735,16; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
28.700,80; CIRÚRIGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 45.605,00; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 
84.766,65; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 56.859,50; DISMENE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - R$ 2.476,52; DROGAFONTE LTDA 
- R$ 1.620,00; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 
125.436,10; MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA - R$ 7.308,60; MEGAMED 
COMÉRCIO LTDA - R$ 262.740,00; PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS 
LTDA - R$ 272.446,38; PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 113.327,60; 
W FELIPE DA SILVA - R$ 24.109,00.

Guarabira - PB, 06 de Abril de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ/CPF 04.067.463/0001-21, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Autorização Ambiental 
para a atividade de: CANTEIRO DE OBRAS DA AMPLIAÇÃO DO MANAÍRA SHOPPING CENTER, 
ÁREA ÚTIL = 2.551,72 m², situado na RUA MARIA DE LOURDES VASCONCELOS CARDOSO, 
S/N, BESSA – JOÃO PESSOA/PB. Processo nº 2015-002032/TEC/AA-3422.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, CNPJ/CPF 08.702.862/0001-78, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instala-
ção para a atividade de: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, situado nas ruas: (Arquelau da Costa 
Guimarães, Fernando Cunha Lima - trechos I e II, Julia de Araujo Lima, Raul A. Dinoá, Mário de 
Castro Lima), Centro, CABACEIRAS – PB. Processo nº 2015-001864/TEC/LI-3961.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE SEIS SALAS.
A sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 

09/04/2015, às 15:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - 
Remigio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com.

Remigio - PB, 06 de Abril de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Leite de Vaca IN NATURA, destinado a distribuição com famílias ca-

rentes do município de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI 
(RECURSOS ORDINÁRIOS) = 20.900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA SO-
CIAL - 08.241.0010.2031 - ELEMENTO DE DESPESA: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00014/2015 - 01.04.15 - JOSÉ AILTON 
DOS SANTOS XAVIER - R$ 44.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO, INTEIRO, CORVINA - CUITEGI/PB. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECUR-
SOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS) 20.900 - SECRETARIA 
DE ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA SOCIAL - 08.244.0010.2037 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi 
e: CT Nº 00015/2015 - 01.04.15 - FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA - EPP - R$ 21.250,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisição de Leite 
de Vaca IN NATURA, destinado a distribuição com famílias carentes do município de Cuitegi/PB. 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ AILTON DOS SANTOS 
XAVIER - R$ 44.000,00.

Cuitegi - PB, 01 de Abril de 2015.
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEIXE 
CONGELADO, INTEIRO, CORVINA - CUITEGI/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA - EPP - R$ 21.250,00.

Cuitegi - PB, 01 de Abril de 2015
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015

Após analise da documentação de habilitação  e diligencias realizadas referente o processos 
acima constatou o seguinte resultado: HABILITADAS as empresas: CONSTRUTORA J.GALDINO 
–EIRELI-EPP CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA 
EPP CNPJ Nº 17.615.353/0001-07 INABILITADA a empresa  ELF TEIXEIRA COSNTRUÇOES E 
SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ Nº 17.560.794/0001-40 Nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e 
item 1 do relatório. Em não havendo recurso fica marcado a sessão para abertura das propostas 
dias 13 de Abril  de 2015, ás 09:00 horas. INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de 
expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala da CPL, á Praça Jose Alves da Costa,75, Sede da 
Prefeitura Municipal

Matureia-PB 02 de Abril de 2015
DENIS MAIA SILVINO

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
006/2015, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA/

CNPJ:41.147.781/0001-33, no valor total de R$ 53.200,00 (Cinquenta e três mil e duzentos reais) 
pelas razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 06 de abril de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do PREGÃO PRESEN-

CIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 006/2015, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: 
PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA/CNPJ:41.147.781/0001-33, no valor total de R$ 53.200,00 
(Cinquenta e três mil e duzentos reais) 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 06 de abril de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
A Câmara Municipal de Boqueirão – 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 aquisição de combustíveis. Data de 
abertura: 17/04/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Câmara de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora 
do Desterro, Bairro Novo, no horário de expediente.

Boqueirão, 06 de Abril de 2015.
Magna Vanusa Farias Araújo – Pregoeira

PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE 01 04 2015 NA PÁGINA
31 E REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

 AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
O Pregoeiro Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial n.° 

00025/2015. Objetivo: Contratação de empresas especializada em serviços mecânicos, preventivos 
e corretivos nos veículos pertencentes a esta edilidade.

Rio Tinto - PB, 06 de abril de 2015
Josenildo Silva de Oliveira

Pregoeiro Oficial
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
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 re-
alizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015, do tipo menor preço por 
item, objetivando a locação de estrutura para a festa de emancipação, cuja abertura será no dia 
17.04.2015 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, 06 de março de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 001/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos inte-
ressados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, alterações 
e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na 
forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 23 de 
Abril de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de empresa de engenharia, para 
executar obra civil publica de Reforma e melhoramento nos prédios das Escolas: Maria Mesquita, 
Maria Viegas de Paiva, Aprígio Pimentel de Ataíde e Vigília Cordeiro da Rede Municipal de Ensino. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL 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, 01 de Abril de 2015.
JOSEILSON FREITAS DA SILVA

- PRESIDENTE DA CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2015
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2015

PROCESSO ADM. Nº 2015.02.016
OBJETO: Contratação de serviços de poda e pulverização de árvores e jardins no município 

de Caldas Brandão.
Fornecedor Beneficiário: LAURINALDO CABRAL PENHA 88477380406 CNPJ: 18.053.210/0001-

03, Rua Antônio Matias, nº 80 – Loteamento São Francisco – Sapé – PB – CEP: 58.340-000, 
Representado por: LAURINALDO CABRAL PENHA 884.773.804-06.

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

v Item 01: Podas De Arvores
v Quantidade: 1.000 (Um Mil Unidades)
v Valor Unitário: R$: 35,00 (Trinta e cinco reais)
v Valor Total Registrado: R$: 35.000,00 (Trinta e cinco Mil Reais)

v Item 02: Pulverização Preventiva E Corretiva Contra Pragas
v Quantidade: 600 (Seiscentas Unidades)
v Valor Unitário: R$: 15,00 (Quinze Reais)
v Valor Total Registrado: R$: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua 

publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 

não fica obrigada a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, 

desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de Caldas Brandão.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de 

Caldas Brandão, por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata 
de Registro de Preços.

Caldas Brandão, 01 de Abril de 2015.
NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES

PREFEITA 



João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 7 de abril de 2015Publicidade
28 A UNIÃO 

A DRX CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 13.519.638.0001-85, torna público 
que requereu a SUDEMA a linceça de instalação para atividade de uma Edificação Multifamiliar 
com 32 apartamentos  - AC: 3.800,56m² - IT: 1.000,000 - NE: 30 - L / ATV Rua Napoleão Gomes 
Varela- Bessa - João Pessoa / PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, através da Secretaria de Planejamento, no exercício de 

suas atribuições legais, bem como considerando o caráter democrático e transparente que norteia 
a gestão deste Ente Federado, por meio do presente edital:

CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA a se realizar no dia 30 de abril de 2015, às 09:00 horas, no 
auditório da Estação Cabo Branco, situado na Rua João Cyrillo da Silva -Altiplano Cabo Branco, 
João Pessoa - PB, 58046-010, com a finalidade de promover o debate com toda a sociedade, acerca 
do projeto da “Requalificação do Porto do Capim”, cuja audiência adotará a seguinte metodologia:

I - Fase de Apresentação: A audiência será conduzida por representantes da SEPLAN, no qual 
os mesmos realizarão uma explanação acerca do tema mencionado;

II- Fase de exposição: Após a fase acima, a palavra será assegurada às autoridades públicas 
presentes.

III - Fase de participação: Os cidadãos presentes, inclusive, os representantes sociedade civil 
organizada, poderão formular perguntas, sobre o tema por 2 (dois) minutos, tendo a mesa mais 5 
(cinco) minutos para resposta. 

IV - Fase de encerramento: Os componentes da mesa finalizarão os trabalhos apontando as con-
clusões e resultados obtidos com a realização da audiência pública; devendo a audiência se encerrar.

Objetivo:A audiência pública terá a finalidade de garantir a participação efetiva dos cidadãos 
na gestão dos recursos recebidos pelo Município para efetivação do Projeto de Requalificação 
do Porto do Capim, bem como possibilitar que o mesmos opinem acerca dos projetos que serão 
implementados por esta Edilidade.

 João Pessoa/PB, 06 de abril de 2015.
José Rivaldo Lopes

Secretário Adjunto da SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 19.344/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.019/2015
DATA DE ABERTURA: 27/04/2015 - ÀS 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 

TRATAMENTO DE PISO PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeira Oficial, Sr. Chrystiano 

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

João Pessoa, 06 de Abril de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 21.676/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.026/2015
DATA DE ABERTURA: 23/04/2015 - ÀS 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ANTITROMBÓTICOS 

PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, UPA, CENTROS DE ATENÇÃO 
INTEGRAL A SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

João Pessoa, 06 de Abril de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-022/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:

MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº. 04-022/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESPAÇO 

FÍSICO COM SERVIÇO DE BUFFET, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, E FORNECIMENTO DE 
COFFE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 

DATA: 17/04/2015
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria 

da Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 7.884/2013, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14.

Edital: cópia a ser adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, 
ou pelo site da PMJP: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 06 de abril de 2015.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

CONTRATO Nº 067/2015 - Contratado(a): José Lucena da Silva - ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de carnes e derivados. Valor Contratado: R$ 480.000,00.  Recursos: Próprios, 
MDS e FNDE. Classificação: Secretarias Educação; Trabalho e Assistência Social; Fundo Municipal 
da Assistência Social; Material de Consumo. Vigência: 12/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 068/2015 - Contratado(a): Raimundo Adelmar Fonseca Pires - EPP. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de carnes e derivados. Valor Contratado: R$ 240.300,00.  Recur-
sos: Próprios, MDS e FNDE. Classificação: Secretarias Educação; Trabalho e Assistência Social; 
Fundo Municipal da Assistência Social; Material de Consumo. Vigência: 12/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 069/2015 - Contratado(a): Santa Clara comércio Varejista Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de carnes e derivados. Valor Contratado: R$ 59.000,00.  Recursos: Próprios, 
MDS e FNDE. Classificação: Secretarias Educação; Trabalho e Assistência Social; Fundo Municipal 
da Assistência Social; Material de Consumo. Vigência: 12/03/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 12 de março de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

10006/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS): 02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - 10.301.0918.2214/10.301.0918.2224/10.301.0918.2225/1
0.302.0918.2057 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 339030.0000 - MATERIAL DE CONSUMO e 
339032.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT 
Nº 10016/2015 - 31.03.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 59.409,40 CT Nº 10017/2015 - 
31.03.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 178.076,70 CT Nº 10018/2015 - 31.03.15 - KAMEDICA DIST. 
DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - R$ 33.798,00 CT Nº 10019/2015 - 31.03.15 - LARMED DISTR. 
DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA - R$ 109.093,74 CT Nº 10020/2015 - 31.03.15 
- STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 15.598,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, 
no Processo de Inexigibilidade nº 00015/2015, cujo objeto é a contratação dos serviços de auditoria 
publica em documentos da Prefeitura Municipal de Ibiara, com a empresa NVG CONSULTORIA 
E AUDITORIA PUBLICA LTDA – CNPJ nº 13.613.436/0001-06, no valor global de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), que será pago de acordo com a prestação dos serviços de auditoria publicajunto 
a Prefeitura Municipal de Ibiara. 

Ibiara, 06 de abril de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60023/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60023/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para o fornecimento parcelado de equipamentos permanente diverços, compreendendo 
( moveis de esc; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GERALDO 
VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 72.665,60; SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - R$ 59.900,00; 
W MATIAS ROLIM - R$ 215.545,00.

Cajazeiras - PB, 06 de Abril de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de equipamentos permanente 

diverços, compreendendo ( moveis de esc.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60023/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUI-
PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 008 - RECURSOS PRÓPRIOS (FUS) 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.1016.2055 - MA-
NUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS 
DO (SUS) 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.305.1014.2056 - MANUTENÇÃO DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1011.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROM. 
DA SAUDE - PFVPS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MA-
TERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.30 - MATE-
RIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS 
DO (SUS) 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1021.2060 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.1015.2061 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA-
DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRASMA SAUDE BUCAL 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
003 - RECURSOS DO (SUS)

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60044/2015 - 06.04.15 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 72.665,60
CT Nº 60045/2015 - 06.04.15 - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - R$ 59.900,00
CT Nº 60046/2015 - 06.04.15 - W MATIAS ROLIM - R$ 215.545,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
RDC PRESENCIAL nº 33001/2015

HOMOLOGO a licitação na modalidade RDC PRESENCIAL nº 33001/2015, Processo nº 
2014/117372, destinada a “Contratação de Empresa para Construção do Centro de Iniciação ao 
Esporte/CIE, em João Pessoa - PB”, a qual culminou como DESERTA, conforme demonstra o relatório 
da Comissão Especial de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da SEPLAN.

João Pessoa, 06 de abril de 2015.
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE ANULAÇÃO DE ITENS
PROCESSO Nº 15.023/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABO-

RATÓRIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
O Pregoeiro da Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, no uso de suas atribuições 

legais e considerando o que dispõe os termos do Artigo 3º da Lei nº. 8.666/93, bem como, o entendi-
mento do STF através das Súmulas 346 e 473, decide ANULAR, de ofício, os itens 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50 e 51 do Anexo I do Edital. A presente anulação justifica-se pela desconformidade 
entre o requisitado pelo setor solicitante e a cotação efetuada pelo Setor de Compras da SMS. Com 
este Ato fica franqueada vista ao processo na forma da Lei.

João Pessoa, 06 de Abril de 2015.
Chrystiano Madruga Navarro 

Pregoeiro / Presidente da CSL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

APRESENTAÇÃO DE NOVA HABILITAÇÃO
O Presidente Oficial da CPL comunica aos interessados na Licitação: Modalidade: TOMADA 

DE PREÇOS Nº 00001/2015, Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, 
para execução dos serviços de Construção de uma unidade escolar com 04 salas localizada na 
Zona Rural deste Município, que todos os interessados foram inabilitados, possuindo o prazo de 8 
dias úteis, a partir da data desta publicação, para apresentação de nova documentação, a sessão 
pública será realizada no dia 17/04/2015, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 06 de Abril de 2015

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

APRESENTAÇÃO DE NOVA HABILITAÇÃO
O Presidente Oficial da CPL comunica aos interessados na Licitação: Processo Administrativo: 

150213TP00001, Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015, Objeto: Execução dos serviços 
de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas do Município de Itatuba-PB, que todos os 
interessados foram inabilitados, possuindo o prazo de 8 dias úteis, a partir da data desta publicação, 
para apresentação de nova documentação, a sessão pública será realizada no dia 17/04/2015, às 
09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Itatuba - PB, 06 de Abril de 2015

CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

APRESENTAÇÃO DE NOVA HABILITAÇÃO
O Presidente Oficial da CPL comunica aos interessados na Licitação: Modalidade: TOMADA 

DE PREÇOS Nº 00002/2015, Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil 
paraContratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de 
pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas localizadas no Município de Fagundes-PB, 
que todos os interessados foram inabilitados, possuindo o prazo de 8 dias úteis, a partir da data 
desta publicação, para apresentação de nova documentação, a sessão pública será realizada no 
dia 17/04/2015, às 13:00horas, no mesmo local da primeira reunião. Informações: no horário das 
08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 06 de Abril de 2015

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015

CONTRATO Nº 078/2015 - Contratado(a): Raimundo Adelmar Fonseca Pires - EPP. Objeto: 
Prestar o fornecimento de arroz e peixe, destinado a doação através da Secretaria de Ação Social. 
Valor Contratado: R$ 82.800,00.  Recursos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social – SETRAS, Mat. Consumo. Vigência: 12/03/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 12 de março de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ERRATA
Na publicação do EXTRATO DE CONTRATO referente ao Pregão Presencial nº 00016/2014, 

publicado no Jornal A União, do dia 24 de abril de 2014, Onde lê-se: VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2014, lê-se: 01 de abril de 2015.

Esperança - PB, 06 de abrilde 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para fornecimento de material de elétrico destinados ao atendimento das necessidades 
desta; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - R$ 87.362,25.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Contratação de Empresa 
para o fornecimento de material de expediente destinados as necessidades desta; ADJUDICO seu 
objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAPELARIA ROCHA 
LTDA - R$ 26.473,93.

Campina Grande - PB, 01 de abril de 2015.
ALCINDOR VILLARIM FILHO

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de elétrico desti-

nados ao atendimento das necessidades desta. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 007/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande/
AMDE: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 04.010.23.694.1007.2146; 
04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 04.010.11.334.1008.2149; 
04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 33.90.30.99; VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Agência Municipal de Desenvolvimento e: CT/
CPL Nº 001/2015 - 01.04.15 - ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - R$ 87.362,25.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de material de expediente destinados as ne-

cessidades desta. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 008/2015. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Campina Grande/AMDE: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 
04.010.23.694.1007.2146; 04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 
04.010.11.334.1008.2149; 04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 33.90.30.99; VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Agência Municipal 
de Desenvolvimento e: CT/CPL Nº 002/2015 - 01.04.15 - PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 26.473,93.

ALCINDOR VILLARIM FILHO
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 09:00 horas do dia 17 de abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o 
fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, destinados ao abastecimento e/ou utilização em 
veículos oficiais e/ou à serviço via locação. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: 
(083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 10:00 horas do dia 17 de abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de ferramentas e material de construção, conforme especificações anexo I do Edital. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 
11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 11:00 horas do dia 17 de abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de material de limpeza, conforme especificações anexo I do Edital. Recursos previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias 
úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

Campina Grande - PB, 06 de abril de 2015.
RENNAN BARROS A. SANTOS

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP004/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
Contratante: Câmara de Belém/PB. Contratada: Sebastião N. F. Pinheiro CPF nº 530.624.184-

00. Objeto: Locação de 01 (um) veículo para Câmara. Valor: R$ 21.600,00. Dotação: QDD/2015. 
Recursos: Recurso próprio. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 23/03/2015. Partes ass.: João F. 
de Sousa (Presidente da Câmara) e Sebastião N. F. Pinheiro (Proprietário).

Belém/PB, 23 de março de 2015.
João Félix de Sousa - Presidente da Câmara

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP006/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
Contratante: Câmara de Belém/PB. Contratada: E-Ticons Ltda-ME CNPJ Nº 09.196.974/0001-67. 

Objeto: Locação de 01 (um) software de Contabilidade, e 01 (um) software de folha de pagamento. 
Valor: R$ 15.000,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Recurso próprio. Vigência: 10 (dez) meses. 
Data da ass.: 23/03/2015. Partes ass.: João F. de Sousa (Presidente da Câmara) e José R. P. C. 
Nunes (Proprietário).

Belém/PB, 23 de março de 2015.
João Félix de Sousa

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE MÉDI-
COS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EMULTRASSONOGRAFIA, GATROENTEROLOGIA 
E FONOAUDIOLOGIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Santa Helena - PB, 06 de Abril de 2015
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00005/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EMULTRAS-

SONOGRAFIA, GATROENTEROLOGIA E FONOAUDIOLOGIA.
ABERTURA: 23/03/2015 as 15:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 06/04/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MÓBILIÁRIO DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 13.410,00.

Santa Helena - PB, 06 de Abril de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓBILIÁRIO DESTINADOS A CRECHE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4490.52 99 100 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 12 365 0060 2069 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL 4490.52 99 
100 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12 365 0060 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4490.52 99 800 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00019/2015 - 06.04.15 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 13.410,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA), 
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - R$ 48.000,00; JOÃO PARNAIBA GOMES - R$ 
76.800,00; MARIA JOSEANE GONÇALVES DE MOURA - R$ 76.800,00.

Santa Helena - PB, 06 de Abril de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA 

MANHÃ, ALMOÇO E JANTA), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS 
DESTE MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2015.
DOTAÇÃO: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 13 392 0100 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIV. 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
20.200 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.400 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA 
SEC. DE EDUCAÇÃO 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.700 SECRETARIA 
DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE 
OBRAS E SERV. PÚBLICOS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 04 695 0190 2074 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE 
CULTURA E TURISMO 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.500 SECRETARIA 
DE TRANSPORTE 06 782 0120 2110 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00020/2015 - 06.04.15 - CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - R$ 48.000,00
CT Nº 00021/2015 - 06.04.15 - JOÃO PARNAIBA GOMES - R$ 76.800,00
CT Nº 00022/2015 - 06.04.15 - MARIA JOSEANE GONÇALVES DE MOURA - R$ 76.800,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
OBJETO: Execução de serviço de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas urbanas 

no Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 22/04/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB. Valor Estimado R$ 185.342,48.

Bernardino Batista - PB, 06 de Abril de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 27/2015
OBJETO: Aquisição de um veículo, modelo popular, novo, destinado a manutenção das atividades 

do município de Bernardino Batista. Data e Local, às 13:00 horas do dia 22/04/2015, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 06 de Abril de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
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