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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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Ano CXX1I
Número 061

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
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30o Máx.
24o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,123  (compra) R$ 3,124  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,070  (compra) R$ 3,190  (venda)
EURO   R$ 3,300  (compra) R$ 3,304  (venda)

l Teatro de Bonecos do NE vira Patrimônio Cultural do Brasil. Página 3

l Empresas oferecem 40 vagas para pessoas com deficiência. Página 10

l Número de pessoas que saem do SPC cresce 493% na capital. Página 13

l PF revela grupo suspeito de fraudar R$ 28 milhões do Dpvat. Página 19

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Políticas Paraíba Diversidade
Governador se
reúne amanhã 
com deputados

 

Paraibanos na
malha fina do 
IR já são 3.810

 

Cresce a emissão
de notas fiscais
eletrônicas na PB

 

O governador Ricardo 
Coutinho participa ama-
nhã de reunião com a ban-
cada federal da Paraíba 
em Brasília.  PÁGInA 17

Omissão de despesas 
com médicos é um dos 
fatores que levam o contri-
buinte a cair na malha fina 
da Receita.  PÁGInA 13

C r e s c i m e n t o  d e 
12,85% em relação a mar-
ço do ano passado indica 
o fortalecimento da eco-
nomia estadual.  PÁGInA 9
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ALTA

ALTA

12h45

00h26

2.2m

2.0m

“Não podemos permitir a redução da maioridade penal. Lugar de meninos e meninas é na escola”, disse ontem a presidente Dilma 
Rousseff ao se declarar contrária à proposta de Emenda à Constituição que propõe reduzir a idade de 18 para 16 anos.  PÁGInA 18

FRETE GRÁTIS 

Procon notifica 15 lojas
por cobrança indevida

20Caderno

Dilma é contra a redução
MAIoRIDADE PENAL No BRASIL

PÁGInA 14

l Morrem os escritores Eduardo Galeano, 74, e Gunter Gräss, 87 anos
Os escritores Eduardo Galeano, do Uruguai, e o alemão Gunter Gräss morreram ontem. Galeano se notabilizou com 
o livro “As veias abertas da América Latina”. Grass conquistou o prêmio Nobel de Literatura em 1999.  PÁGInA 5

Galeano revelou a dominação dos EUA sobre a América Latina Gunter Gräss denunciou o nazismo

PRAÇA joão PEssoA A revitalização foi entre-
gue ontem à população da capital.  PÁGInA 14

O Procon-JP notificou ontem 15 lojas de João Pessoa que cobraram irregularmente ao con-
sumidor pelo frete de mercadorias. Lei municipal estabelece que móveis, eletrodomésticos e 
material de construção devem ser entregues sem que haja cobrança pelo serviço.  PÁGInA 13

Etapa do Circuito Rota do Mar Pro Surf 
foi vencida por Elivelton. PÁGInA 22 

Judocas paraibanos conquistam 58 
medalhas na etapa Nordeste. PÁGInA 21 

ELIVELToN VENCE No CEARÁ BRASILEIRo DE JUDÔEsportes
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ANO EM SOUSA

 

O governador Ricardo Coutinho participou

FoTo: Secom-PB

O paraibano Elivelton 
Santos está entre os 
melhores do surf



A agenda política dos governadores 
nordestinos prevê para amanhã um dos en-
contros mais importantes deste segundo 
trimestre de 2015, e talvez de todo o ano: 
os nove chefes de Estado da região estarão 
reunidos com os integrantes de toda a ban-
cada federal nordestina, independente de 
cor partidária, disputas eleitorais ou diver-
gências ideológicas. A pauta, subdividida em 
vários itens, tem um ponto que a tudo o mais 
se sobrepõe: a defesa do Nordeste. 

Escolhido para articular o encontro e 
responsável pela sua condução, o governa-
dor Ricardo Coutinho emerge nesse ambien-
te político como uma liderança regional com 
plenas condições de transitar entre as for-
ças representativas do Nordeste e o governo 
central. Resulta esta autoridade da conduta 
equilibrada e firme com que tem se destaca-
do na defesa dos projetos regionais, a par-
tir do convencimento de que o Nordeste dá 
mais ao Brasil do que dele recebe. 

Foi isto pelo menos o que ficou eviden-
ciado quando da elaboração da Carta da Pa-
raíba, documento-síntese do Fórum dos Go-
vernadores, realizado em dezembro passado, 
no Centro de Convenções de João Pessoa.  
Neste documento, os governadores elegeram 
15 pontos prioritários para melhorar as po-
líticas públicas e solicitaram investimentos 
para o aumento dos indicadores sociais e 
econômicos na região. Outros pontos da car-
ta chamam a atenção para o Nordeste sobre 
ações do governo que têm sido implantadas 
em todo o país, como investimentos em in-
fraestrutura, reforço à política educacional, 
incentivos fiscais para a industrialização e 
incentivo ao setor sucroalcooleiro.

A reunião desta quarta-feira terá um 
apelo especial em relação a dois tópicos: a 
estiagem na região e os ajustes fiscais feitos 
pelo Governo Federal. Além dos governado-
res, deverão participar do encontro todos 
os 177 parlamentares, entre senadores e 
deputados federais que integram a bancada 
da região. Quanto ao objetivo, quem melhor 
define é o próprio governador Ricardo Cou-
tinho: “A finalidade é sensibilizar os deputa-
dos e senadores eleitos pelo Nordeste a agi-
lizar votação de matérias importantes para 
a região, bem como discutir as medidas de 
ajuste fiscal necessárias para manutenção 
de investimentos do Governo Federal, con-
forme ficou condicionado na reunião com a 
presidente Dilma”.

O Nordeste trilhou, nos últimos anos, 
avanços significativos no setor econômi-
co. De acordo com cálculos do Banco Cen-
tral, a economia da região cresceu 2,55% 
no segundo trimestre do ano passado, em 
comparação com o primeiro (que já havia 
registrado expansão de 2,12%). Importante 
ressaltar que nenhuma das demais regiões 
obteve dois trimestres consecutivos de alta 
em 2014. Enquanto o Nordeste cresceu, a 
economia do Brasil encolheu 0,2% de janei-
ro a março e 0,6% de abril a junho.

Não será, pois, por falta de argumentos 
que a região se impedirá de colocar em pau-
ta os seus mais urgentes pleitos. Para isto, é 
indispensável que as forças representativas 
desses nove Estados se mobilizem no Con-
gresso Nacional com vistas à aprovação de 
matérias há muito reivindicadas. O encon-
tro de amanhã será um momento importan-
te para dar voz aos anseios do Nordeste. 

Editorial

A voz do Nordeste
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Crônica

Os grandes homens da limpeza

Quando os homens de vermelho apare-
cerem à sua frente, faça uma reflexão. Lem-
bre-se que eles limpam a sujeira que você 
deixa na rua. Os homens de vermelho me-
recem todo o nosso respeito e admiração. 
E lembre de que enquanto você passeia, faz 
cooper, se diverte, eles trabalham.

Outrora, eram chamados homens do 
lixo. Ora, homens do lixo... Homens do lixo 
somos nós que sujamos as ruas, as praças, e 
as praias. Eles são homens da limpeza. Aliás, 
não sei se você reparou suas indumentárias 
vermelhas onde agora se lê “agentes da lim-
peza urbana”. Gostei do eufemismo para “ho-
mem do lixo”.

Agora preste atenção ao trabalho deles. 
Veja como é duro varrer o lixo. Muito dife-
rente desse meu trabalho macio e limpo em 
que as mãos digitam as teclas do computa-
dor. Um trabalho sem suor. Mas os homens 
de vermelho suam por todos os poros. Haja 
vassoura pra lá e pra cá. E quase não conver-
sam. Trabalham em silêncio.

Homens de vermelho, agentes da lim-
peza pública, graças a eles tudo fica livre da 
sujeira. Um trabalho muito suado. Eles dão 
duro no serviço. Só em olhá-los trabalhando, 
deixa a gente cansada. A vassoura e a pá são 
seus instrumentos de trabalho, assim como 
o estetoscópio é do clínico, o código é do juiz, 
o bisturi é do cirurgião, a palavra é do pro-
fessor, a escrita é do jornalista e do escritor.

Em Paris, os agentes da limpeza pública 
usam roupas verdes. Até nisso a cidade-luz 
é ecológica. Tanto é assim que é tida como a 
mais verde do mundo.

Os nossos agentes vestem-se de verme-
lho. Seria alguma alusão ao vermelho de nos-
sa bandeira revolucionária? Não sei. Só sei 
que eles chamam logo a nossa atenção com a 
cor de suas vestes. Cor de sangue.

Pena que ganhem tão pouco, que não 
sejam enaltecidos... Nada de gratificações 
extraordinárias, de gordas aposentadorias e 
muito menos de mensalões...

Estive reparando o trabalho deles. Acho 
que, à noite, quando forem se deitar, o cor-
po todo está dolorido. Quanto cansaço, meu 
Deus do céu! Coloco-me no lugar deles.

Será que agora pela Páscoa eles tiveram 
direito a umas festas? Será que seus filhos ti-
veram ovos de chocolate e mesa farta? Será 
que o coelhinho da Páscoa foi bater na por-
ta deles? Tomara que sim. Não faltará alma 
bondosa para tal lembrança.

Agentes da limpeza, outrora homens do 
lixo! Do nosso lixo, o lixo que jogamos fora. 
E agora me veio à lembrança aquela greve, 
na turística e bela Amsterdam, que, de uma 
hora para outra virou um monturo. Por 
pouco os urubus não pousaram nas suas 
praças, nas suas avenidas, nas suas pontes 
para decepção de Rembrandt e Van Gogh. 
Os homens da limpeza pública resolveram 
cruzar os braços. Foi um Deus nos acuda... 
Que eles nunca mais precisem cruzar os 
braços.

Agora, na Semana Santa, nenhuma festa 
de confraternização para eles. Isto fica para 
os de cima, os produtores do lixo. Lixo que 
eles recolhem com muito suor, e, talvez - 
quem sabe? - com lágrimas...

A vassoura e a pá são seus instrumentos de trabalho, assim como o 
estetoscópio é do clínico, o código é do juiz, o bisturi é do cirurgião...”

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

O julgamento dos acusados pelo assas-
sinato do advogado Manoel Mattos vai 
ocorrer hoje, na 36ª Vara da Justiça Fe-
deral em Pernambuco (JFPE), no bairro de 
Jiquiá, no Recife, a partir das 8h. Defensor 
dos direitos humanos, Mattos foi morto na 
Praia de Pitimbu (PB), após um histórico 
de denúncias contra a atuação de grupos 
de extermínio nos dois Estados. À época, 
era vice-presidente do PT de Pernambuco.  

Apesar de não ter recebido o Nobel da 
Paz, devido à interferência nociva do 
governo militar, a luta de dom Hélder Câ-
mara em favor dos direitos humanos lhe 
valeu prêmios internacionais, tais como o 
Martin Luther King, nos Estados Unidos, 
1970, e o Prêmio Popular da Paz, na No-
ruega, 1974.  Ele escreveu 22 livros de 
ensaios e reflexões.

HOmem dA pAz

UNInforme

CORtE DE pOntO BAnCADA fEDERAl

SÃO HélDER CâmARA

Ela é um dos termômetros 
para mensurar o crescimento 
da economia e registrou ele-
vação de 12,85% em março, 
no comparativo com o mesmo 
mês do ano passado. A emis-
são de Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e) chegou a 1,829 milhão 
de notas contra 1,621 milhão 
do período anterior. Isso sig-
nifica que houve mais vendas 
por parte das empresas que 
têm inscrição estadual e emi-
tem a NF-e.

O corte de ponto dos pro-
fessores municipais em 
greve foi autorizado pela 
Justiça. A desembargado-
ra Maria das Graças Morais 
Guedes também determi-
nou a dedução nos salários 
pelos dias não trabalhados. 
Ela rejeitou a ação do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
em Educação de João Pes-
soa (Sintem), que pedia a 
manutenção da paralisação 
com efetivo mínimo.

A seca que atinge o Nor-
deste e a continuidade dos 
investimentos federais na 
região, na esteira dos ajus-
tes fiscais promovidos pelo 
governo Dilma, são dois pon-
tos em especial que serão 
discutidos no encontro dos 
governadores nordestinos 
com a bancada federal, em 
Brasília. A reunião, que acon-
tece amanhã, às 8h30, será 
conduzida pelo governador 
Ricardo Coutinho.  

Uma missa na Igreja Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, em Olinda, marcará a abertura 
oficial do processo de beatificação e canonização de dom Hélder Câmara (foto), no dia 3 de 
maio, às 9h. Desde a semana passada, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, 
assinou o edital que tornou pública a autorização da Santa Sé para deflagrar o processo, cuja 
rapidez surpreendeu até o religioso – a Diocese havia enviado o pedido no dia 27 de maio do 
ano passado. É que os casos de beatificação e canonização, em sua maioria, são processos 
lentos e que demandam muitos estudos e análises. A atuação de dom Hélder Câmara em de-
fesa dos pobres e da democracia, a partir de 1965, o transformou em persona non grata para 
a ditadura militar. Quando houve a menção de seu nome para receber o prêmio Nobel da Paz, 
em 1970, os militares derrubaram a possível indicação, promovendo uma sórdida campanha 
internacional, temendo que ele levasse ao exterior a prática de tortura a presos políticos no 
Brasil. Para que ele seja levado à condição de beato, será preciso comprovar um milagre. Já para 
ser canonizado, será necessário comprovar um segundo. Para além das causas espirituais, na 
memória do povo brasileiro, dom Hélder Câmara já é um homem santificado, ungido pelos óleos 
benfazejos da paz e da liberdade.  

JumEntOS
“Infelizmente, a inovação em Campina Grande são aqueles jumentos”. Palavras do presidente 
do diretório municipal do PSB de Campina Grande, Fábio Maia, fazendo alusão às esculturas de 
animais que integram o monumento em homenagem aos 150 anos da cidade, em construção 
no Açude Velho. Para ele, o monumento é um exemplo de desperdício do dinheiro público. Foi 
orçado em R$ 2 milhões.
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Teatro de Bonecos do NE reconhecido 
como Patrimônio Cultural do Brasil
Comunicado foi publicado, 
na edição de ontem, do 
Diário Oficial da União
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O Ministério da Cultura 
publicou ontem, no Diário 
Oficial da União, o comuni-
cado de reconhecimento do 
Teatro de Bonecos Popular 
do Nordeste como Patrimô-
nio Cultural do Brasil.

De acordo com o texto, 
a decisão foi tomada, por 
unanimidade, pelo Conse-
lho Consultivo do Patrimô-
nio Cultural do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan). O 
pedido de inclusão foi feito 
pela Associação Brasileira de 
Teatro de Bonecos.

Com a aprovação do re-
gistro, o Teatro de Bonecos 
Popular do Nordeste passa a 
ter proteção institucional, ou 
seja, uma garantia de salva-
guarda do bem cultural.

Apesar de ser amplamen-
te conhecido como mamulen-
go, o teatro de bonecos tem 
diversas denominações regio-
nais: Cassimiro Coco, no Ma-
ranhão e Ceará; João Redondo 
e Calunga, no Rio Grande do 
Norte; Babau, na Paraíba, e 
Mamulengo, em Pernambuco.

indicativo de greve 
no Itamaraty

Os servidores do Ministério 
das Relações Exteriores decidiram 
em assembleia entrar em greve caso 
a pauta de reivindicações da categoria 
não seja atendida até 6 de maio. Uma 
das reivindicações que a categoria 
considera mais importante é o paga-
mento do auxílio-moradia no exterior, 
que, segundo o  Sinditamaraty, que 
representa os 1,2 mil servidores do 
órgão, está com atraso médio de 
três meses, mas há casos em que 
chegam até a um ano. O sindicato in-
formou que comunicará oficialmente 
o ministério sobre a decisão de seus 
filiados. A assembleia foi feita no dia 
9 e o resultado, anunciado ontem. A 
votação foi feita pela internet e teve a 
participação de 353 servidores, entre 
diplomatas, oficiais e assistentes de 
chancelaria, dos quais 288 (81,5%) 
votaram pela greve a partir do dia 6 de 
maio. Foi a primeira votação feita pela 
internet. Antes, de acordo com o sin-
dicado, a votação presencial obrigava 
os servidores no exterior a assinar 
procurações para colegas no Brasil 
os representarem, desestimulando e 
reduzindo a participação.

Renato Machado 
está internado

Renato Machado, correspon-
dente internacional da TV Globo e 
há anos na empresa, está internado 
em Londres, no Royal Free Hospital, 
onde foi operado para retirada de 
uma pedra nos rins, pegando de-
pois uma pneumonia. O jornalista, 
que está fora de perigo, tem mui-
tos fãs no Brasil, que reclamam de 
sua ausência no “Bom Dia Brasil”. 
Renato mora na Inglaterra com sua 
mulher, Monica Morel. A emissora 
está dando todo apoio.

Preso trio suspeito 
de vários delitos

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio (Roubos e Furtos) 
da capital, prendeu no fim de se-
mana três pessoas suspeitas de 
realizarem assaltos, sequestros 
e homicídios em vários bairros 
de João Pessoa. A ação policial 
contou com o apoio da equipe de 
investigadores da Delegacia de 
Homicídios. 

Foram presos: André Luís 
dos Santos Lourenço, de 22 
anos; Fabiano Bastos, de 27 
anos; e ainda João Pedro Neves 
de Freitas, de 19 anos. De acordo 
com o titular da Roubos e Furtos, 
Walter Brandão, as investiga-
ções do trio começaram após a 
ação de um deles no bairro do 
Bessa, no último dia 7.

STJ mantém pena 
de pilotos da Gol

O ministro Felix Fischer, do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), man-
teve a decisão da 5ª Turma, de agosto 
do ano passado, determinando aos pi-
lotos norte-americanos Joseph Lepo-
re e Jean Paul Paladino a pena de três 
anos e um mês de reclusão, em regime 
aberto. Os dois respondem pelo crime 
de atentado contra a segurança do 
transporte aéreo, após envolvimento 
na queda de um Boeing da Gol, que, 
em 2006, matou 154 pessoas.Fischer 
considerou correta a pena fixada pelo 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) e ratificada pela 5ª Turma do 
STJ. A defesa dos pilotos já havia ten-
tado a conversão da pena para restri-
ção de direitos, negada ano passado e 
ratificada agora pelo ministro Fischer 
em deccisão da sexta-feira (10).

O governador Ricardo Cou-
tinho recebeu, ontem, na Granja 
Santana, em João Pessoa, os cam-
peões do Mundial de Futebol Gol-
Cup Sub-10, “Série Ouro de Fute-
bol 7”, que os parabenizou pela 
atuação no campeonato. O Mun-
dial (Futebol 7), que tem como ca-
racterística a participação de ape-
nas sete jogadores por equipe, foi 
realizado em Goiânia (GO), e con-
tou com a participação de mais de  
100 equipes, inclusive da Argenti-
na e do Chile. A final do torneio 
foi entre a equipe dona da casa e 

a equipe da Paraíba “Escrete de 
Ouro”, que se sagrou campeã com 
o placar de 3 x 2, num jogo bas-
tante disputado.

Os garotos campeões, na fai-
xa etária entre 9 e 10 anos, foram 
apresentados ao governador Ri-
cardo Coutinho pelo secretário 
executivo do Esporte, Juventude 
e Lazer, José Marco, juntamente 
com o treinador Paulo Mendonça, 
e demais integrantes. Na ocasião, 
os garotos campeões presentea-
ram o governador com um kit do 
time, incluindo duas camisas, sen-

do uma de adulto e uma de crian-
ça, flâmula e uma bermuda. Após 
a façanha, a equipe do “Escrete de 
Ouro” já iniciou os treinamentos 
para participar do Mundial dessa 
modalidade esportiva que acon-
tecerá possivelmente em Portugal 
no próximo ano.

Durante a competição, eles 
venceram seis partidas das oito jo-
gadas e fizeram 6 x 2 na equipe 
argentina e 6 x 1 no Flamengo de 
Palmas. Os artilheiros da equipe 
campeã foram Pedro Alexandre, 
Luiz Fernando e Matheus Cirne.

Equipe campeã visita governador
FuTebol Gol-CuP Sub-10

FOTO: Francisco França/Secom-PB

Os campeões do Mundial de Futebol Gol-Cup sub-10, “série Ouro de Futebol 7”, foram recebidos pelo governador Ricardo Coutinho

“Confecção de maquetes 
e unidades de beneficiamen-
to de minérios como ferra-
menta de práticas educativas 
ao tratamento de minérios”. 
Com este tema, alunos do 
Curso Técnico em Mineração 
da Escola Estadual Padre Je-
rônimo Lauwen, em Santa 
Luzia, irão apresentar traba-
lho no 3º Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tec-
nológica (FMEPT), no Centro 
de Convenções, em Recife, 
Pernambuco.

O evento acontecerá no 
período de 26 a 29 de maio 
e a atividade mineradora da 
Paraíba será representada 
pelo professor e técnico em 
mineração Antônio de Pádua 
Sobrinho. A iniciativa da ação 
faz parte de um movimento 
pela cidadania e pelo direito 
universal à educação reunin-
do instituições, entidades e 
associações de todo o planeta.

“É muito gratificante re-
presentar os 24 alunos envol-
vidos neste projeto e divulgar 
a Escola Padre Jerônimo, bem 
como o nosso curso tão im-
portante para a região. O tra-
balho debate a experiência do 
curso profissionalizante com 

seus avanços e dificuldades 
indispensáveis para o mer-
cado de trabalho”, adiantou o 
professor Antônio de Pádua. 
A escola é coordenada pela 
diretora Fátima Sales e o cur-
so gerido pelo professor Ade-
rivaldo Nóbrega.

Programação
Coordenado pelo Ins-

tituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia de Per-
nambuco (IFPE), com apoio 
do Ministério da Educação 
(MEC), a programação reú-
ne desde conferências, pa-
lestras e debates até apre-
sentações culturais, mostras 
tecnológicas, oficinas, além 
de feiras temáticas. Todas 
as atividades estarão rela-
cionadas ao tema central do 
evento: “Diversidade, Cida-
dania e Inovação”. 

Mais sobre a FMEPT
Como nos anos anterio-

res, o evento está sendo cons-
truído coletivamente com o 
apoio dos integrantes do Co-
mitê Organizador e do Conse-
lho Internacional. A organiza-
ção tem uma expectativa de 
público de 20 mil pessoas.

Alunos de mineração 
apresentarão trabalhos

eM FóRuM MundIal Justiça manda 
cortar ponto dos 
professores da 
rede municipal 

 A desembargadora Ma-
ria das Graças Morais Guedes 
autorizou o corte de ponto 
dos professores da rede pú-
blica municipal e a dedução 
salarial pelos dias não traba-
lhados. A categoria está em 
greve há 22 dias, prejudican-
do cerca de 60 mil alunos. A 
magistrada também rejeitou 
a ação do Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação do 
Município de João Pessoa 
(Sintem), em que solicitava 
a manutenção da paralisação 
com efetivo mínimo.

Segundo a sentença, “Ao 
deflagrar a greve sem garan-
tir, desde o seu nascedouro, 
o efetivo mínimo para as-
segurar a continuidade dos 
serviços inadiáveis, o Sindi-
cato/promovido deixou de 
cumprir exigência do art. 
11 da Lei nº 7.783/1989, 
atraindo a caracterização 
do ‘abuso’ tratado no art. 14 
da mesma legislação, o que 
revela a aparência da ilega-
lidade do movimento”, diz o 
documento. Na semana pas-
sada, por decisão judicial já 
havia sido determinada a 
ilegalidade da greve.

Na abertura da sessão 
plenária de ontem, o senador 
Alvaro Dias lamentou a morte 
do ex-deputado, ex-senador e 
ex-ministro do STF, Paulo Bros-
sard, no domingo. O senador 
afirmou que o jurista somava 
conhecimento jurídico à sensi-
bilidade política, e interpreta-
va, com autenticidade, as aspi-
rações do povo brasileiro.

“Eu cheguei a Brasília ain-
da jovem e o encontrei aqui. 

O Congresso Nacional para-
va para ouvi-lo. Nós sabemos 
o quanto é difícil o silêncio 
quando o orador se pronuncia. 
Brossard não viveu esse dra-
ma jamais. Sua voz sinalizava 
para a necessidade do silêncio 
absoluto. Sem dúvida, fica nos 
registros dos Anais da história 
como um dos grandes tribu-
nos brasileiros, como um dos 
grandes parlamentares”, disse 
o senador.

Paulo Brossard recebe 
homenagem no Senado

O vice-presidente da 
República, Michel Temer, 
reuniu ontem ministros 
da área econômica e lí-
deres do governo na Câ-
mara e no Senado para 
discutir as medidas de 
ajuste fiscal em tramitação 
no Congresso Nacional. 

Em pauta, as medi-
das provisórias 664 e 665, 
que alteram o acesso a 
benefícios trabalhistas e 

previdenciários como se-
guro-desemprego, abo-
no salarial e pensão por 
morte. Os participantes 
do encontro ainda não 
anunciaram os pontos 
em que o governo pode 
ceder para se chegar a 
um acordo. Hoje, a co-
missão mista que analisa 
a MP 665, analisa relató-
rio do senador Paulo Ro-
cha (PT-PA).

Temer busca acordo 
para MPs do ajuste

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O Teatro de 
Bonecos Popular 
do NE passa a ter 
proteção institu-
cional, garantia 
de salvaguarda 
do bem cultural



João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 14 de abril de 2015Publicidade
4 A UNIÃO 



A UNIÃO
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relato sobre a batalha da 
cidade de Princesa Isabel
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visitados do mundo
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Triste acaso
Na Paraíba, autores lamentam as mortes, ocorridas ontem, dos escritores 
Günter Grass - Prêmio Nobel de Literatura em 1999 - e Eduardo Galeano
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Festival de Artes de 
Patos terá oficinas 
de artes cênicas
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Autor uruguaio Eduardo Galeano lutava contra um câncer de pulmão desde 2007 Polonês naturalizado alemão, Günter Grass faleceu de causa ainda não revelada

FOTOS: Divulgação

O mundo acordou, ontem, 
sob o forte impacto da 
morte de dois grandes 
escritores de renome 
internacional: o polonês 
- naturalizado alemão - 
Günter Grass, aos 87 anos 
de idade, de causa não 

revelada, em Lübeck, Alemanha, ganha-
dor do Prêmio Nobel de Literatura e do 
Príncipe das Astúrias das Letras - am-
bos em 1999 -, autor do livro intitulado 
O Tambor (1959), e o uruguaio Eduardo 
Galeano, aos 74 anos, em Montevidéu, 
por complicações de um câncer de 
pulmão que havia sido tratado em 2007 
e que lançou a obra - um clássico - As 
Veias Abertas da América Latina em 
1971. E, como não poderia ser diferente, 
na Paraíba, a notícia foi motivo para la-
mentação. “Triste acaso”. Foi assim, por 
exemplo, que o crítico literário, profes-
sor universitário e colunista do suple-
mento Correio das Artes, publicado pelo 
jornal A União, Expedito Ferraz Júnior, 
considerou a coincidência do falecimen-
to de ambos no mesmo dia. Já para o 
poeta Sérgio de Castro Pinto, “a morte 
de Günter Grass, que se destacou na lite-
ratura ocidental, estanca tudo que ele 

ainda poderia vir a produzir em termos 
de literatura”. E, referindo-se a Galeano, 
ele disse ser “uma perda importante”. 

“Por uma dessas falsas impressões 
de coincidência que a literatura nos 
proporciona, eu tinha acabado de citar as 
conhecidas palavras de outro escritor, o 
inglês John Donne, que talvez responda 
ao sentimento geral diante dessas duas 
mortes. Em tradução muito livre: “Quan-
do um pedaço de terra é arrastado pelo 
mar, é todo o continente que fica me-
nor”... “Portanto, nunca procures saber 
por quem o sino dobra. Ele dobra por ti”. 
Grass e Galeano tiveram trajetórias de 
vida e escolhas político-ideológicas bem 
distintas ao longo de suas vidas. Mas 
ambos ficam para a história do nosso 
tempo como desveladores”, disse Expedi-
to Ferraz Júnior. 

Na opinião, ainda, de Expedito 
Ferraz, “Galeano deve figurar na histó-
ria como um contestador renitente do 
sistema que impõe a exploração de umas 
nações por outras. E o alemão Günter 
Grass, como um homem que buscou re-
escrever sua própria história através da 
literatura, escrevendo sobre a história de 
seu país. Não importa se (como dizem) 
Galeano se declarou, há pouco, entediado 
com As Veias Abertas da América Latina. 
Também não importa”, prosseguiu ele, 
“se a motivação biográfica de toda a obra 
literária de Grass foi a redenção de suas 

escolhas políticas da juventude. São duas 
enormes figuras literárias do século XX, 
que se aproximam na fusão entre o real e 
o ficcional, entre o documento histórico e 
a invenção. Não há dúvida de que o con-
tinente da literatura hoje fica menor com 
essas duas perdas”, ressaltou o crítico 
literário e professor universitário. 

Já o escritor, artista plástico e ator 
Waldemar José Solha observou uma 
situação inusitada na carreira literária 
de Grass. “É uma figura interessante, pois 
conseguiu projeção internacional, embo-
ra sofresse críticas”, disse ele, para quem 
o autor teve o que considerou “infelici-
dade” de escrever romance na época em 
que esse gênero já não era tão apreciado. 
Mas  destacou que, apesar disso, o re-
conhecimento viria por causa do lança-
mento, em 1956, do livro O Tambor, que 
conta a história da Alemanha na primeira 
metade do século XX por meio da vida de 
um menino que se recusa a crescer, cuja 
adaptação cinematográfica foi realizada 
em 1979 pelo diretor Volker Schlöndorff 
e que lhe rendeu o Oscar na categoria 
de Melhor Filme Estrangeiro. “A obra de 
Grass era forte, pesada, que comparo ao 
seu próprio porte físico. Não era leitura 
fluente, fácil”, comentou.

Quanto a Eduardo Galeano, W. J. 
Solha disse que “é uma das figuras que 
marcaram a Argentina e que, com Júlio 
Cortazar, Jorge Luiz Borges e Gabriel García 

Marquez, salpicaram a América espanhola”. 
Ele acredita que, no continente latino-ame-
ricano, o grau de perda é maior por causa 
da morte de Galeano do que a de Günter 
Grass. A razão, prosseguiu ele, é o fato do 
escritor uruguaio ser o autor do livro As 
Veias Abertas da América Latina, obra que 
considera “muito forte, de valor místico, 
que causou um impacto tremendo e cho-
cante”, por mostrar a miséria resultante da 
dominação, que ainda hoje prossegue, dos 
Estados Unidos sobre a América Latina. 
“Galeano marcou, sim, uma presença pode-
rosíssima com As Veias Abertas da América 
Latina. A escultura de Oscar Niemeyer 
(1907 - 2012) para o Memorial da América 
Latina, em São Paulo, é, visivelmente, inspi-
rada no grande livro dele”, lembrou

O escritor Sérgio de Castro Pinto 
também lamentou a morte de Galeano, por 
considerá-lo ainda jovem e, portanto, ainda 
capaz de continuar produzindo, pois acha 
que vinha cumprindo “um percurso ascen-
sional”. O poeta ainda destacou a importân-
cia de As Veias Abertas da América Latina, 
cujo conteúdo é político, pois desnuda 
as mazelas vividas pela América Latina, 
embora, em alguns momentos, chegando a 
ser, conforme classificou, “panfletário”. Mas 
disse que, apesar de contestada por alguns, 
a obra foi muito lida. “Era um autor a favor 
dos oprimidos e uma voz que se levantava 
contra a política externa dos EUA”, garan-
tiu ele.  



Nove de março de 2014. Uma 
súbita invasão de roedores levou um 
princípio de pânico à Câmara dos 
Deputados na semana passada. Mais 
precisamente, três espécies de roe-
dores, bem diferenciadas entre si: 
um esquilo-da-mongólia, dois hams-
ters e o popular rato. Este último 
já está naturalizado brasileiro, com 
múltipla cidadania 
americana, mas 
veio da Europa, a 
bordo dos navios 
do achamento e 
da colonização. 

Os ratos são 
velhos passagei-
ros dos navios; 
as tripulações 
costumavam tra-
zer pequenos cães 
rateiros (terriers) 
para dar cobro 
desses incômo-
dos roedores. Foi 
assim que veio 
para o Brasil o 
foxterrier e o 
jackrussel, duas 
raças de cães que 
deram origem ao 
terrier brasileiro, 
ou fox paulistinha – uma das poucas 
raças de cachorros reconhecidamen-
te brasileira. É muito simpático e 
valente, ótimo cão de companhia e 
alarme.

Até agora só apareceu um rato 
na invasão da Câmara dos Depu-
tados. Os outros roedores eram de 
espécies importadas, os hamsters e 
esquilos-da-mongólia. Os primeiros 
vieram da Síria, e os últimos da Chi-
na, como o nome está a dizer: mais 

exatamente da Mongólia. O esqui-
lo-da-mongólia não é um esquilo; é 
mais parecido com os nossos preás e 
mocós, e com o porco-da-índia, seus 
parentes.

Porco-da-índia chama-se assim 
porque a América era a Índia dos 
europeus, e o dito porco era do 
Peru. Um animal mimoso, como bem 

achou o poeta Manuel 
Bandeira: “Tereza, 
você é coisa mais 
linda que vi na minha 
vida, / inclusive o por-
quinho-da-índia que 
me deram quando 
tinha seis anos”. Na-
quele tempo, um por-
quinho-da-índia era 
mesmo bonito.

Não sei como os 
roedores entraram na 
Câmara; prenderam 
um homem, acusado 
de ter conduzido os 
animais até a casa 
dos deputados. Mas 
ele nega a autoria 
do atentado. Mesmo 
assim, o funcionário 
da casa, acusado de 
contrabandista de 

roedores, foi demitido. Como eu ia 
dizendo, o esquilo-da-mongólia não 
é um esquilo. Esse habita o mundo. 
Chega a ser brasileiro, endêmico da 
Mata Atlântica e da Amazônia. Vai 
até os Pampas, onde é conhecido por 
serelepe. 

Vi muitos serelepes, ou caxin-
guelês, nas matas de araucárias do 
Paraná, e alguns na mata urbana 
do Buraquinho – aquela floresta 
em plena capital da Paraíba. Hoje, 

a espécie está protegida por lei. É 
proibida sua captura. Mas não é o 
caso nem dos esquilos-da-mongólia 
e dos hamsters, tão democratizados 
e baratos, pois não custam muito 
mais que dez reais. Porque prende-
ram Márcio Martins, o ex-funcioná-
rio suspeito de ter contrabandeado 
os roedores? 

Terá sido mesmo um atenta-
do? Os bichinhos são tão mansos, 
o mais arisco é o rato. Mas esse 
domestica também. Conheci um 
bodegueiro que criava um rato 
branco, a quem chamava de Fiscal, 
e deixava ficar sobre seu ombro. O 
bodegueiro dizia que Fiscal espan-
tava os outros ratos.Ao ver o ririfi 
dos cinco roedores, lembrei-me 
do episódio da galinha preta que 
arremessaram contra Dona Marta 
Suplicy, quando era prefeita de São 
Paulo

A intenção dos dois episódios 
não ficou bem esclarecida. No 
dia dos roedores, ia se realizar o 
interrogatório do tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto, pela CPI da Pe-
trobras. Ernst Hellmuth, estudante 
de Direito,estava revoltado com a 
cobrança de taxas pela Prefeitura, 
mantenedora de sua Faculdade; 
mas não se vê a relação da galinha 
com Dona Marta. Nem relação dos 
hamsters, esquilos-da-mongólia, 
e o solitário e prosaico rato, com 
suas excelências.

Márcio Martins foi demitido por 
justa causa, sem defesa. Deviam ter 
esperado pelo resultado da CPI, se é 
que vai ter algum. 

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado)
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Invasão dos roedores
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Fernando
Vasconcelos

O preto e o peso
Josenalda, auxiliar de serviços de um Frigo-

rífico foi vítima de injúria racial e agressão pela 
superiora hierárquica, mas conseguiu garantir 
na Justiça do Trabalho indenização por danos 
morais. Na reclamação trabalhista, a auxiliar 
disse que foi agredida pela superiora após se re-
cusar a transportar um recipiente com salsichas, 
pesando cerca de 40 kg. De acordo seu relato, 
após informar que não estava se sentindo bem 
e que não conseguiria carregar peso, levou um 
tapa no rosto e foi ofendida pela encarregada do 
setor, que disse que “preto era para sofrer mes-
mo” e “preto nasceu para carregar peso”. Após 
o ocorrido, foi obrigada a tirar férias e, quando 
retornou, foi dispensada do emprego.

Inconformada e, ainda, traumatizada, Jose-
nalda procurou a Justiça do Trabalho e obteve 
ganho de causa nas instâncias superiores, pois 
a sentença havia indeferido o pedido. O TRT da 
3ª Região (MG), apesar de reconhecer que as 
testemunhas apresentaram depoimentos con-
troversos sobre o caso, entendeu que as pro-
vas produzidas pela trabalhadora foram mais 
convincentes e concedeu indenização de R$ 30 
mil pelo dano sofrido. A empresa recorreu da 
decisão, mas teve o seguimento do recurso de 
revista negado pelo TRT. Ao apelar ao TST, via 
agravo de instrumento, a empresa sustentou a 
improcedência do pedido e a redução do valor 
da indenização para R$ 1 mil. Mas, para o rela-
tor do caso, ficou comprovado que a trabalhado-
ra foi vítima de agressão física e de discrimina-
ção racial, com “grave ofensa à dignidade”.

Ele ainda destacou que a prática do racismo 
é considerada crime inafiançável e imprescri-
tível pela Constituição Federal. “Não há como 
tolerar o tratamento vexatório dispensado à 
empregada pela sua encarregada que, além de 
desferir-lhe um tapa no rosto, dirigiu-se a ela 
com menosprezo pela sua origem racial”. É im-
pressionante como, diante da Constituição, das 
leis e de numerosa jurisprudência, pessoas ou 
empresas ainda teimam em agredir, vilipendiar 
e humilhar, principalmente os mais fracos.

Quanto vale esse dano moral?
Mais um mau exemplo da demora injus-

tificável da lentíssima justiça brasileira. O STJ 
concluiu, em dezembro passado, julgamento 
que condenou a Renault do Brasil a indenizar 
um motorista por defeito de informação so-
bre o funcionamento do sistema de air bag de 
um veículo Scénic. O fato ocorreu em maio de 
2002, no Paraná. O caso judicial não era de ne-
nhuma grande indagação social, nem de refle-
xos infraconstitucionais, mas apenas de avaliar 
a responsabilidade da empresa fabricante, 
perante o consumidor, pelo fato de o equipa-
mento não ter sido acionado automaticamente 
em um acidente frontal com forte desacelera-
ção. Mesmo assim, o recurso especial mourejou 
nove anos e quatro meses depois da chegada 
(cinco de agosto de 2005) do processo à corte 
superior até ocorrer o julgamento. Mas a quizi-
la ainda não encerrou.

A demora do julgamento do recurso especial 
concluiu pelo reconhecimento do direito do autor 
da ação. Mas a Renault protocolou, esta semana, 
recurso de embargos de divergência e faz, assim, 
a sua parte para o emperramento. 

Intimação por buzinadas
O tabelião de um Cartório de Protestos 

de Títulos de Porto Alegre foi condenado pela 
Justiça Cível do Rio Grande do Sul a pagar uma 
reparação por dano moral no valor de R$ 2 mil a 
uma empresa de componentes de alumínio. Esta 
sustentou ter tido, contra si, lavrado um protes-
to sem que tivesse, previamente, sido notificada. 
É que um preposto do Tabelionato de Protestos 
compareceu uma única vez no endereço da em-
presa devedora para a notificação. Não realizada 
esta (a loja estava fechada, porque não havia 
iniciado o seu expediente regular), o agente do 
cartório certificou: “Devedor ausente, loja fe-
chada. Buzinei na frente do local, mas ninguém 
atendeu”.

Parece até uma brincadeira. O julgado 
menciona que não há como deixar de concluir 
que foi falta de diligência do demandado (o 
Cartório), ao proceder à intimação da empresa 
dessa maneira aberrante. Imagine-se os oficiais 
de justiça por esse Brasil afora intimando réus e 
testemunhas por buzinadas...

Ao ver o ririfi dos 
cinco roedores, 
lembrei-me do 
episódio da 
galinha preta que 
arremessaram 
contra Dona 
Marta Suplicy
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Conforme prometi, no artigo anterior, narrarei a façanha 
de Princesa a partir da divulgação, para o país, da entrevista 
concedida por Zepereira ao jornalista Victor do Espírito Santo, 
em abril de 1930.  A empolgação do chefe político de Princesa, 
o aparato bélico e o apoio logístico dos Estados limítrofes da 
Paraíba, não lhe concederam a vitória, em3 semanas, como 
fora prometida aos Pessoa de Queiroz, financiadores da cam-
panha, em moeda corrente. 

Em visita às hostes legalistas, o jornalista dos Diários 
Associados (se não me falha a memória), assustou-se com a 
pobreza da força legalista aquarteladas em Piancó. Docu-
mentara o que vira e ouvira e decidiu-se ir à capital avisar 
ao presidente João Pessoa, o que testemunhara, no reduto 
rebelado. Cientificado das precárias condições dos comba-
tentes da Polícia Militar, João Pessoa pronunciou a sentença 
que ficou na malfadada história. “Eu queria que essa situa-
ção terminasse seja prá qual lado pendesse a vitória.” Nessa 
ocasião  o secretário de Segurança – José Américo - rompeu 
a resistência do presidente do Estado, e seguiu para Piancó,  
onde se instalara o Quartel General da conjuntura. 

Ao chegar ao Rio de Janeiro, Victor do Espírito Santo, 
através da imprensa escrita, referiu-se às duas facções. Falou 
no apogeu dos revoltosos e deu destaque para a fragilidade 
da Policia Militar da Paraíba.  O assunto doméstico passou ao 
domínio público e se formou uma unanimidade em favor do 
mais fraco. 

A Aliança Liberal fortificou-se com o enunciado e o jorna-
lismo do país, difundiu o que passou a ser possessivo para a 
sociedade brasileira. 

O presidente Washington Luiz refém de Estados fortes, 
não tinha decisão para um basta no estado beligerante anor-
mal. A luta intestina foi enfraquecendo. Os Estados vizinhos 
retraíram-se na ajuda logística e Juvenal Lamartine do Rio 
Grande do Norte, negou o trânsito das tropas de Zeperei-
ra,por seu território, para depor João Pessoa, na capital, 
como fora prometido no início da contenda.  Cinco meses 
se passavam e a chefia de Princesa sem mostrar  sucesso.  O 
grupo armado sob os auspícios federais tinha todas as condi-
ções para ser o vitorioso. Por que não aconteceu?

No mês de junho, aparentemente, cessaram os conflitos 
armados entre os dois lados.  O bando de Princesa transferiu 
o evento bélico, para emboscadas ao longo do caminho, mais 
para saques aos transeuntes do que outro intento.  Antes do 
São João, José Américo recebeu um aviso de que em São José 
do Egito se reuniram, naquela hora, José Pereira, o deputado 
João Suassuna e Estácio Coimbra, governador de Pernambuco, 
para encontrarem uma solução, sem demérito para os revoltosos 
ao ensarilharem as armas.  Seriam ouvidos Epitácio, Washington 
Luiz, João Pessoa e líderes da Aliança Liberal, como represen-

tantes da Paraíba, no Senado e na Câmara Federal.
   Numa época em que os meios de comunicação resu-

miam-se ao telégrafo, é normal que as questões delongassem. 
Não se registra avanços nas intermediações. Um mês depois 
João Pessoa é assassinado, por outros motivos.  É erro crasso 
admitir-se que o crime foi passional, e que Anayde Beiriz foi o 
pivô dele. 

Desde maio que José Américo não vinha  a sede do go-
verno, empenhado em suas ações em Piancó. Porém, por um 
sentimento que nunca soube explicar, algo o empurrava para 
a capital. Depois de longo dia de viagem, fazendo piquetes 
nas carroçáveis, para fugir de atentados, ao chegar faminto a 
Campina Grande e fazendo a 1ª refeição do dia às 18 horas, foi 
surpreendido com a presença do prefeito de Campina Gran-
de, Lafaiete Cavalcanti,   que disse ao seu ouvido: “mataram 
João Pessoa.” Atribuindo a informação a um mal entendido do 
telégrafo, seguiu viagem, e observou que as localidades à beira 
da estrada principal, estavam tranquilas.  Porém ao alcançar 
o planalto de Santa Rita, verificou que a Paraíba (capital) era 
uma imensa  fogueira. 

Um parente de João Pessoa, até então, seu inimigo, co-
mandara as labaredas na destruição dos bens dos adversários 
do presidente sacrificado. 

Assumiu o Governo Estadual o vice-presidente Álvaro de 
Carvalho, um homem dígno e capaz para o cargo, porém, dú-
bio nas decisões. Deliberava-se por uma posição, e mudava de 
opinião, sem ouvir os amigos do presidente morto. Obrigado 
a permanecer no cargo, pois com sua renúncia assumiria o 2º 
vice-presidente Júlio Lyra, inimigo de João Pessoa, ficou até o 
fim, porém, sempre dúbio...

Na troca do nome de Parayba, por João Pessoa, Álvaro 
de Carvalho foi contra e apresentou suas razões, que foram 
secundadas pelo secretário de Segurança. Reforçando sua 
posição dissera José Américo: “Façamos ao presidente todas 
as homenagens porque ele é merecedor mas, poupemos  a 
nomenclatura antiga, que tivera 4  patronos, tendo em vista, 
também,  as injunções jurídicas.”

A morte do presidente João Pessoa, reativou a ideia de 
revolução, naquela hora em fogo morto.  Em 6 de outubro, 
a data combinada, o quartel do 22 BC recebeu um grupo 
de revolucionários que dominou a sentinela militar e a 
caserna. 

Sem dúvida, pelos muitos atributos que lhe garantiram a 
ascensão José Américo foi o escolhido para posições de des-
taque. Mas o que o projetou foi o bem que fez aos paraibanos, 
por quem é reverenciado. Quem herdou o ódio de ancestrais, 
o retrata com olhos de onde emanam raios virulentos que 
amedrontará a Instituição que adquiriu  a “obra” que distila 
maldade. 

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

Eles aumentam! 
Mas, não inventam?

“Eu aumento, mas não invento!” é um bordão conhecido 
do colunista social, Nelson Rubens. Essa frase bem que podia 
ser usada por alguns grandes meios de comunicação do Bra-
sil no último domingo, 12 de abril. 

Explico: a grande mídia se desdobrou para dar ampla 
repercussão às minguadas manifestações contra o Governo 
Federal, que aconteceram em algumas cidades do país. Foi a 
verdadeira arte de noticiar a “não notícia”. 

Claro que os protestos em si mereciam ser cobertos e 
até debatidos, mas não na proporção percebida. As primei-
ras páginas de grandes portais, por exemplo, deram tanto 
destaque às manifestações que parecia que o Brasil estava 
fervendo com os protestos, quando na verdade foi o contrá-
rio disso o que aconteceu.

Na televisão, chegou a dar vergonha alheia as entradas 
ao vivo para mostrar nada e depois mostrar nada de novo. 
Ao acompanhar a cobertura desses meios de comunicação 
o que ficava parecendo é que eles estavam convocando as 
pessoas para as manifestações, como se estivessem dizendo: 
“Venham que ainda tem pouca gente... Vamos encher para as 
imagens ficarem boas...”. 

Não questiono a legitimidade dos protestos. As pessoas 
têm o direito de se juntar e gritarem contra o que bem en-
tenderem, desde que não ultrapassem o direito do próximo. 
Acredito, inclusive, que a mídia pode se posicionar, desde 
que abra o jogo com o público e mostre de que lado está. 
Isso, com raras exceções, não acontece no Brasil. A questão 
é que esses meios posam de imparciais, quando, na verdade, 
agem como o verdadeiro partido de oposição. A cobertura 
excessiva por parte deles é o que garante a repercussão des-
sas manifestações.

A pergunta que faço é: mobilizações de forças antagôni-
cas receberão a mesma cobertura? Quarta-feira, 15 de abril, 
haverá manifestações em todo o país contra o Projeto de Lei 
4330 que libera de vez a terceirização do trabalho no Brasil. 
Como será a atenção dada pelos meios de comunicação a 
esses protestos? Arrisco que será bem menor do que a desse 
domingo. 

Nesse dia 12 de abril o trabalho de aumentar ao máxi-
mo a dimensão dos atos foi executado, porém, sem muita 
maestria, pois o público percebeu e se posicionou. Nas redes 
sociais essas manobras ilusionistas viraram piada. E, muitas 
vezes, deu para observar e perguntar se eles realmente não 
estavam inventando, tamanho era o malabarismo para dizer 
que algo acontecia, sem (impressionantemente) acontecer.

Por essas e outras a grande mídia vai perdendo credi-
bilidade e formas alternativas de disseminação de notícias 
vão se proliferando. Ou os meios de comunicação tradicio-
nais dizem a que vieram mesmo ou vão perder mais espaço 
ainda, numa realidade na qual as mudanças são frequentes 
e o público possui condições de obter e comparar as infor-
mações que lhe são repassadas pelas diversas plataformas 
existentes. 

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque
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Velozes & Furiosos 7
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 re-
começarem 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.

tônio

O CCBB de Brasília mereceu destaque na revista especializada britânica

Os Centros Culturais Banco do Brasil 
estão entre as instituições culturais mais 
visitadas do mundo no ano passado. É o 
que aponta a edição de abril deste ano da 
The Art Newspaper, conceituada revista 
britância especializada em artes visuais. 

No ranking das 20 exposições mais 
visitadas ao redor do globo, o CCBB Rio 
de Janeiro se destaca ocupando a quarta 
colocação com Salvador Dalí, que regis-
trou um público total de 973 mil pessoas. 
Na sequência, a exposição Cabeça: Milton 
Machado, do artista plástico brasileiro, 
figura em quinto lugar, com 447 mil visi-
tantes. Ainda, na unidade carioca, a expo-
sição Obsessão Infinita, da artista Yayoi 
Kusama, intitulada pela revista como 
“garota-propaganda para a globalização 
da arte contemporânea”, ocupou o sétimo 
lugar, totalizando 754 mil pessoas.

A mostra de Yayoi Kusama também 
foi à responsável por um recorde em 
Brasília, onde o CCBB local registrou 
média diária de 7.957 visitantes, totali-
zando 471 mil visitantes — o número 
mais alto já verificado na capital federal, 
que garantiu a 11º colocação na lista da 
revista londrina. 

“O ano de 2014 foi marcado pela 
manutenção dos elevados números de 
visitantes e pela consolidação de nos-
sos Centros Culturais como espaços de 
referência em arte e cultura no Brasil e no 
mundo. Manter a qualidade da progra-
mação e o alinhamento com a essência 
Banco do Brasil, buscando um modelo 
de financiamento sustentável, é o atual 
desafio”, destaca Luís Aniceto Cavicchioli, 
diretor de Estratégia da Marca. 

As super máquinas dão um charme especial à produção

Destaque
Ainda segundo a edição de abril da 

The Art Newspaper, o CCBB Rio de Janei-
ro figurou na 20ª colocação geral entre 
os museus mais visitados no mundo em 
2014, com 2,3 milhões de visitantes. Em 
38º lugar, aparece o CCBB Brasília, com 
1,4 milhão de visitantes. Na 69ª posi-
ção está o CCBB São Paulo com 844 mil 
visitantes. Em seu primeiro ano completo 
de atividades, o CCBB Belo Horizonte 
também já figura no ranking, ocupando 
a 95ª colocação, com um total de 633 mil 
visitantes. Somados, os CCBBs receberam 
5,2 milhões de visitantes em 2014, núme-
ro 15% superior ao de 2013.

As únicas instituições brasileiras 
classificadas entre as Top 100 são os 
CCBBs, o Instituto Tomie Ohtake e o 

Museu Nacional de Brasília. Isso signi-
fica dizer que o CCBB Rio de Janeiro é o 
museu mais visitado do Brasil, seguido do 
Instituto Tomie Ohtake, em segundo lugar, 
do CCBB Brasília na terceira colocação, 
do Museu Nacional na quarta posição, 
e dos CCBB São Paulo e Belo Horizonte, 
na sequência, em quinto e sexto lugares, 
respectivamente.

“Estar entre as instituições cultu-
rais mais visitadas do mundo, ao lado 
de importantes centros de arte como 
o Museu do Louvre (Paris, FRA), o Me-
tropolitan Museum of Art (Nova Iorque, 
EUA) e a Tate Modern (Londres, ING), 
demonstra a importância dos CCBB 
para o país e o sucesso dessa importan-
te plataforma para a marca Banco do 
Brasil”, avalia Cavicchioli.

Centros Culturais Banco do Brasil estão 
entre os museus mais visitados do mundo

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 4: 14h30, 17h30 e 20h30  
Tambiá 6/3D: 15h40, 18h20 e 21h 

A SÉRIE DIVERGENTE: INSURGENTE(EUA 
2015). Gênero: Ação. Duração: 119 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Robert 
Schwentke Com: Shailene Woodley, 
Theo James, Octavia Spencer.Tris (Shai-
lene Woodley) e Quatro (Theo James) 
agora são fugitivos e procurados 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: 
13h15, 15h50, 18h30 e 21h15  Manaíra 7: 
120h30 Tambiá 2:  14h40, 17h40 e 20h40

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 destino. 
Manaíra2: 12h45, 15h30, 18h15 e 20h45 
Manaíra 3: 14h20, 17h, 19h45 e 22h15 
Manaíra6: 13h45, 16h20, 19h15 e 21h45  
CinEspaço4: 14h30, 16h50, 19h20 e 21h40  
Tambiá 5: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 105min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: 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).   CinEspaço 2: 22h Tambiá 
4:  14h30, 16h30, 18h30 e 20h30

A HISTÓRIA DA ETERNIDADE(BRA 2015). 
Gênero: Drama. Duração: 120 min. Classifi-
cação: 16 anos. Direção: Camilo Cavalcante. 
Com Irandhir Santos, Marcelia Cartaxo, 
Zezita Matos.Alfonsina (Débora Ingrid) tem 
15 anos e sonha conhecer o mar. Querência 
(Marcélia Cartaxo) está na faixa dos 40. 
Das Dores (Zezita Matos) já no fim da vida, 
recebe o neto após um passado turbulento. 
No sertão compartilham sobrenome e 
muitos sentimentos. Amam e desejam 
ardentemente. Manaíra 1: 12h e 19h30

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). Gênero: 
Animação. Duração: 94 min. Classificação: livre. 
Direção: Tim Johnson. Com Jim Parsons, Rihanna, 
Steve Martin .O planeta Terra foi invadido por 
seres extra-terrestres, os Boov, que estão em 
busca de um novo planeta para chamar de lar. 
Eles convivem com os humanos pacificamente, 
que não sabem de sua existência. Entretanto, 
um dia a jovem adolescente Tip (Rihanna) encon-
tra o alien Oh (Jim Parsons), que foi banido pelos 
Boov devido às várias trapalhadas causadas por 
ele. Os dois logo embarcam em uma aventura 

onde aprendem bastante sobre as relações 
intergalácticas. Manaíra 1: 12h30, 14h45, 
17h15, 19h30 e 22h10  Manaíra 7: 13h30, 
15h40 e 17h55  Manaíra 11: 14h15, 16h30, 
18h45 e 21h05 Tambiá 3: 14h20,16h20, 
18h20 e 20h20 Tambiá 6/3D: 13h50

O SAL DA TERRA(FRA 2015). Gênero: Docu-
mentário. Duração: 110 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Wim Wenders, Juliano 
Ribeiro Salgado. Com Sebastião Salgado, 
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado.OO 
filme conta um pouco da longa trajetória do 
renomado fotógrafo brasileiro Sebastião 
Salgado e apresenta seu ambicioso pro-
jeto “Gênesis”, expedição que tem como 
objetivo registrar, a partir de imagens, 
civilizações e regiões do planeta até então 
inexploradas. CinEspaço1: 14h e 19h40

UM MOMENTO PODE MUDAR TUDO(EUA 2015). 
Gênero: Drama. Duração: 102 min. Classifica-
ção: 14 anos. Direção: George C. Wolfe. Com 
Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel.
Bec (Emmy Rossum) é uma universitária 
meio perdida, que está se relacionando 
com um professor casado e perdendo o 
interesse no seu futuro acadêmico. Ela 
começa um novo trabalho, cuidando de Kate 
(Hilary Swank), uma mulher que sofre de 
uma doença terminal. Aos poucos, a jovem 
vai aprendendo a aproveitar o mundo, mas 
acaba se afastando cada vez mais da sua 
antiga vida. Manaíra 8: 19h05 
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Diversidade

Espaços alternativos
FOTOS: Divulgação

Humberto Lopes é reconhecido por utilizar elementos da cultura popular nordestina e improviso na concepção de espetáculos

Funesc apoia festival de artes em Patos e oferece oficina de teatro

Imortal: Professor José Mário da 
Silva é o novo acadêmico da APL

A disputa pela vaga na Academia 
Paraibana de Letras (APL) foi deci-
dida em 20 turno no pleito ocorrido 
na última sexta-feira. O motivo da 
decisão, foi o vencedor, José Mário 
da Silva, que venceu Nelson Coelho 
por uma diferença de 10 votos, tota-
lizando um placar de 16 votos a 6. 

A disputa concedeu ao professor 
José Mário, ganhar o direito pelo voto, 
de ter a honra de sentar na Cadeira 
de número 35 da Academia Paraibana 
de Letras (APL), localizada em João 
Pessoa, que está vazia desde 23 de 
julho de 2014, data em que morreu, 
aos 87 anos de idade, seu ocupante, 
o escritor, poeta e dramaturgo Ariano 
Suassuna- cujo patrono é Raul Campe-
lo Machado e o fundador José Américo 
de Almeida -, autor de clássicos, a 
exemplo de ‘O Auto da Compadecida’. 
Ariano assumiu a Cadeira em 9 de 
outubro de 2000, recepcionado pelo 
acadêmico Joacil de Brito Pereira.

Em entrevista a reportagem do 
jornal A União o escritor José Mário 
da Silva, comentou sobre sua vitó-
ria e a missão de ser o mais novo 
imortal. “Toda eleição é difícil, fiquei 
muito feliz e honrado com essa 
votação consagradora”, confes-
sou. “Outro fator diferencial é o de, 
poder ocupar a Cadeira que foi de 

Lucas Duarte 
Especial para A União

Atores amadores ou pro-
fissionais da cidade de 
Patos e cidades vizinhas, 
poderão participar da 
Oficina de Técnicas 
de Interpretação para 
Espaços Alternativos, 
amanhã, quinta e sexta. A 

atividade, que integra a programação do 
I Festival Espinho Branco de Artes, será 
ministrada por Humberto Lopes, diretor 
do grupo ‘Quem Tem Boca é pra Gritar 
(João Pessoa, PB). 

A ação gratuita conta com parceria da 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc). As aulas serão realizadas na sede 
do Sindicato dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras em Educação do Estado da Pa-
raíba (Sintep), das 15h às 17h30. A oferta 
é de 30 vagas e as inscrições podem ser 
feitas pelos telefones (83) 9845-4476 ou 
9418-2814 ou por e-mail veruza.guedes@
gmail.com.

O objetivo da oficina é levar o ator a 
entender a dinâmica das apresentações 
em espaços fora do teatro convencional. 
A ideia é capacitar o participante para 
esse tipo de interpretação em locais 
como ônibus, ruas e praças, trabalhan-
do corpo, voz e a capacidade de impro-
visação. 

Durante os três dias do evento serão 
realizadas oficinas, sarau, exibição e 
discussão sobre cinema, fechando a noite 
com shows musicais de bandas paraiba-
nas e de outros Estados.Tudo com acesso 
gratuito para a população. O I Festival 
Espinho Branco de Artes tem o apoio da 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 

(Funesc), Centro de Cultura do Banco do 
Nordeste (CCBNB) e Prefeitura Municipal 
de Patos.

I Festival Espinho Branco de Artes 
A primeira edição do evento acontece 

a partir de amanhã até o dia 17 de abril, 
com uma programação que reúne diver-
sas linguagens artísticas como a música, 
teatro, cinema e poesia para a população, 
movimentando a cena cultural do muni-

cípio de Patos e região. A programação 
pode ser acessada via Facebook.com/Co-
letivoEspinhoBranco.

A iniciativa é do Coletivo Espinho 
Branco, que desde 2013 trabalha na pro-
moção de atividades de cultura e arte na 
Capital do Sertão. Nascido com o intuito 
de realizar o I Grito Rock Patos, o coletivo 
fez história na cidade reunindo pessoas 
interessadas em criar opções alternativas 
de consumo de cultura e arte.

n Oficina de Técnicas de Interpretação para 
Espaços Alternativos / Festival Espinho Branco de 
Artes
n Vagas: 30
n Período: Amanhã, quinta e sexta
n Horário: 15h às 17h30
n Local: sede do Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras em Educação da Paraíba (Sintep) 
n Inscrições: pelos telefones (83) 9845-4476 ou 
9418-2814 ou por e-mail veruza.guedes@gmail.com.

Serviço

um dos maiores escritores do Brasil 
e glória da cultura nacional”, afirmou 
ele, acrescentando que será “uma 
grande responsabilidade” sentar na 
Cadeira de n0 35, pelo grande artista 
que era Ariano Suassuna. “A minha 
expectativa como novo membro 
acadêmico é ter a academia como 
parceira e ampliar o acervo da litera-
tura paraibana que é o que eu gosto 
de fazer”, finalizou.

O professor revelou que esta foi 
a primeira vez que concorreu a uma 
vaga na APL, atendendo ao chama-
mento de amigos, diante do trabalho 
que vem desenvolvendo, a exemplo 
do lançamento de três livros - dois 
de crítica literária e um de reflexão 
teológica -, além da publicação de 
vários ensaios no Correio das Artes, 
suplemento literário de A União e arti-
gos pela Academia Brasileira de Letras 
(ABL). O novo acadêmico, tem seis 
meses para a sua posse, após resolver 
com a direção todo o processo.

Perfil do novo Imortal
José Mário da Silva Branco é 

natural de Campina Grande - PB, 
o escritor é mestre em Literatura 
Brasileira pela Universidade Federal 
de Campina Grande e vice-presidente 
da 10 Seccional PEN (Pensamento, 
Estudo e Nacionalidade) da Paraíba 
e, também, da Academia Paraibana 
Evangélica de Letras. Novo membro da APL ocupa a cadeira 35, que pertencia ao escritor Ariano Suassuna
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Empresas oferecem mais 
de 40 vagas para pessoas 
com deficiência

Economia da Paraíba
Emissão de notas fiscais cresceu 12,85% e aponta crescimento

A atividade econômica 
na Paraíba voltou a aquecer 
o Estado em março. A emis-
são de Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), um dos termôme-
tros da economia, cresceu 
12,85% sobre o mesmo mês 
do ano passado. No último 
mês, o número de NF-e emi-
tidas atingiu 1,829 milhão 
de notas eletrônicas, contra 
1,621 milhão de março do 
ano passado. Sobre o mês 
de fevereiro, o mês de março 
registrou crescimento mais 
forte em número de emis-
sões (19%), segundo dados 
consolidados pelo Núcleo de 
Análise e Planejamento de 
Documentos Fiscais da Re-
ceita Estadual.

No acumulado do pri-
meiro trimestre, o número 
de emissão da Nota Fiscal 
Eletrônica atingiu 5,323 mi-
lhões, alta de 6,5% sobre 
janeiro a março de 2014 
(4,998 milhões). Em janeiro 
deste ano, a emissão de NF-e 
havia batido novo recorde 
da série histórica quando so-
mou 1,956 milhão de notas 
eletrônicas, o que contribuiu 
para o crescimento do tri-
mestre ao lado de março.

Para o chefe do Núcleo 
de Análise e Planejamento 
de Documentos Fiscais da 
Receita Estadual, Fábio Melo, 

o crescimento de emissão de 
NF-e em março é decorrente 
do aumento de compras de 
produtos de empresas com 
inscrição estadual que emi-
tem NF-e. “Como não há no-
vas empresas sendo creden-
ciadas na NF-e, pois todas já 
foram credenciadas pela Re-
ceita Estadual, o crescimento 
de emissão se dá agora pelo 
aquecimento da atividade 
econômica”, declarou.

Comércio varejista
Além das emissões 

crescentes das empresas via 
NF-e, o número de emissões 
de Nota Fiscal Eletrônica ao 
Consumidor (NFC-e) tam-
bém expandiu em março. 
O novo serviço que já está 
sendo utilizado por 364 
empresas varejistas da Pa-
raíba, de forma espontânea, 
ultrapassou mais um milhão 
de notas emitidas em março 
(1,045 milhão), o que re-
presentou 22,65% sobre fe-
vereiro (852,7 mil). No pri-
meiro trimestre deste ano, 
o número de emissões por 
empresas do varejo atingiu 
2,337 milhões.

A Secretaria de Estado 
da Receita divulgou o calen-
dário de obrigatoriedade de 
algumas atividades. Em 1º 
de julho de 2015, a obrigato-

riedade da emissão da Nota 
Fiscal de Consumidor Ele-
trônica (NFC-e) será inicial-
mente para as empresas com 
faturamento superior a R$ 25 
milhões ao ano. Já as empre-
sas do comércio varejista de 
combustíveis de Gás Lique-
feito de Petróleo (postos de 
combustíveis) vão passar a 
emitir, de forma obrigatória, 
a Nota Fiscal Eletrônica ao 
Consumidor (NFC-e) a partir 
de 1º de agosto.

O novo serviço da NFC-e, 
que foi lançado em julho do 
ano passado, de forma expe-
rimental, tem como objetivo 
reduzir os custos das empre-
sas varejistas com a dispen-
sa do uso de impressora fis-
cal ECF (Emissor do Cupom 
Fiscal).

Número de 
NF-e emitidas 
atingiu 1,829 
milhão em março; 
no trimestre, 
5,323 milhões 
e janeiro teve 
recorde

A arte de um grupo de artesãs da 
comunidade da Penha, em João Pessoa, 
vai ganhar esta semana as passarelas da 
São Paulo Fashion Week, o maior even-
to de moda do país e um dos mais im-
portantes da América Latina. As peças 
farão parte do desfile do designer Ro-
naldo Fraga e foram produzidas graças 
a um projeto em parceria com o Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Paraíba, Prefeitura de João 
Pessoa e Sebrae.

O grupo descobriu a vocação para 
a arte durante o curso de Artesã de Bio-
joias promovido entre os meses de julho 
a outubro de 2014 pelo IFPB através do 
Pronatec - Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego. As aulas 
aconteceram na Escola Estadual Benedi-
ta Maranhão e beneficiaram 39 mulhe-
res. No mês seguinte parte das artesãs 
participou de uma oficina na Estação 
das Artes, em João Pessoa, com o reno-
mado designer Ronaldo Fraga. O evento 
também contou com a participação de 
alunos do curso de Designer do Cam-
pus Cabedelo. Durante a oficina com 
o designer as mulheres puderam aper-

feiçoar o que aprenderam nas aulas do 
Pronatec, aproveitando materiais locais 
como sementes e escamas de peixe na 
produção de colares, pulseiras, blusas 
e adereços de cabelo. As peças chama-
ram a atenção de Ronaldo Fraga que viu 
potencial de mercado para este tipo de 
artesanato durante a realização da São 
Paulo Fashion Week.

Uma comitiva de 30 pessoas, sendo 
15 artesãs da comunidade da Penha e 2 
estagiários do curso de Design do Cam-
pus Cabedelo, viaja na madrugada de 
hoje para São Paulo para prestigiar o 
desfile de moda marcado para amanhã. 

Para Fátima Carneiro Souto, gestora 
no IFPB do projeto de extensão Sereias 
da Penha o trabalho foi além da expec-
tativa “Nunca imaginamos que o proje-
to tivesse essa dimensão, com possibili-
dade de geração de renda e melhora da 
autoestima destas mulheres que moram 
numa comunidade carente” disse. O 
curso de Artesã de Biojoias resultou na 
criação de um Núcleo de Extensão da 
“Rede Rizona IFPB” voltado para ações 
na comunidade da Penha.

Peças estão no desfile de 
Ronaldo Fraga na Fashion Week 

ARTESÃS DA PENHA

Alex Rodrigues 
Repórter da Agência Brasil 

Até o próximo sábado 
(18), o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) promove a 
7ª Semana do Empreendedor 
Individual. O evento, que visa a 
capacitar, qualificar e respon-
der às principais dúvidas dos 
pequenos empresários que 
faturam até R$ 60 mil e que 
tenham, no máximo, um em-
pregado, ocorre em todas as 
capitais e em algumas cidades 
do interior do país.

O seminário oferece, gra-
tuitamente, palestras, oficinas, 
clínicas tecnológicas, cursos 
de capacitação e disponibiliza 
respostas para as pessoas que 
aderiram recentemente ou 
pensam em aderir à modalida-
de de negócio. O debate visa a 
estimular o profissional que 
trabalha na informalidade a se 

filiar ao Simples Nacional. Com 
o Simples Nacional, o profissio-
nal tem proteção social e pre-
videnciária, mediante o paga-
mento de alíquotas reduzidas 
e mais vantajosas se compara-
das às demais faixas do Sim-
ples. Para isso, o profissional 
só precisa pagar contribuição 
equivalente a 5% do salário-
-mínimo e mais R$ 1, se for mi-
croempresário do comércio, ou 
R$ 5, se for microempresário 
do setor de serviços.

“Ao se formalizar, os em-
preendedores individuais pas-
sam a ter todas as vantagens 
previdenciárias, inclusive 
direito a aposentadoria. Eles 
também têm sua cidadania 
empresarial reconhecida, por 
meio do Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
Assim, podem obter crédito 
como pessoa jurídica, emitir 
notas fiscais, ter acesso a no-
vos mercados. A formalização 

é fundamental para que pos-
sam desenvolver seus negó-
cios”, disse o presidente do Se-
brae, Luiz Eduardo Barretto, 
à Agência Brasil. Há, hoje, no 
Brasil, cerca de 4,9 milhões de 
empreendedores individuais 
formais. Só em São Paulo, eles 
são mais de 1 milhão. E os nú-
meros não param de crescer 
desde que a figura jurídica foi 
criada, em 2009.

A expectativa do Sebrae é 
atender, durante a 7ª Semana 
do Empreendedor Individual, 
em torno de 150 mil pessoas 
de todo o país. As inscrições 
são gratuitas e podem ser fei-
tas pelo site do Sebrae, pelo 
telefone 0800-5700800 ou 
em um dos escritórios da en-
tidade. Em muitas localidades, 
haverá atividades gratuitas 
também em tendas montadas 
em diferentes regiões para 
descentralizar o atendimento 
gratuito aos interessados.

Sebrae estimula e orienta os 
empresários em todo o país

SEMANA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Designer Ronaldo Fraga promoveu oficina para as artesãs em novembro do ano passado

FOTO: Secom/PB
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Empresas oferecem mais de 40 vagas
empregos para pessoas com defIcIêncIa

Seleção das pessoas pela 
Asdef ocorre até o fim 
deste mês na capital

Durante este mês, a As-
sociação de Deficientes e Fa-
miliares (Asdef) realiza pro-
cessos seletivos para mais 
de quarenta vagas na Grande 
João Pessoa. Todas as ocu-
pações são exclusivas para 
pessoas com deficiência e as 
seleções serão realizadas na 
sede da Associação, localiza-
da na Rua Manoel Paulino Jú-
nior, 454, Tambauzinho, por 
trás do Shopping Moriah, na 
capital.

Para participar dos pro-
cessos seletivos, o candidato 
deverá trazer os seguintes 
documentos: cópias do RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência, cartão do SUS e o 
laudo da Fundação de Apoio 
ao Deficiente (Funad). Os 
interessados devem enviar 
currículos para balcaodeem-
pregos@asdef.org.br espe-
cificando a vaga pretendida. 
Os processos seletivos acon-
tecem a partir de amanhã. 
Hoje, às 14h, será realizada 
a seleção para vinte vagas de 

operador de telemarketing, 
somente para pessoas com 
deficiência. Para se candida-
tar é necessário ter Ensino 
Médio completo e conheci-
mento básico em informáti-
ca. Não é necessário ter expe-
riência.

As principais atividades 
realizadas na função serão 
atendimento aos clientes de 
empresas de telecomunica-
ções ou resposta a dúvidas e 
resolução de problemas, bem 
como vendas de serviços.

A empresa oferece sa-
lário, vale-lanche, plano de 
saúde com coparticipação, 
plano odontológico (optati-
vo) e seguro de vida. A jorna-
da é de seis horas diárias, de 
segunda a sábado.

Operador de produção
Duas indústrias ofere-

cem vinte vagas para pessoa 
com deficiência no cargo de 
operador de produção, nos 
ramos calçadista e laborato-
rial. Para ambas, é necessário 
apenas o Ensino Fundamen-
tal completo e não é exigida 
experiência. Para a área cal-
çadista, que tem quinze va-
gas disponíveis, é necessário 

publicação avalia 
saúde indígena

Pesquisadores de diferentes 
especialidades e regiões do país 
se reuniram para produzir um do-
cumento que busca contribuir para 
aumentar a visibilidade das vozes 
indígenas no cenário sociopolítico 
brasileiro. A publicação “Saúde In-
dígena em Perspectiva: explorando 
suas matrizes históricas e ideoló-
gicas” é um lançamento da Editora 
Fiocruz. O livro foi organizado pelas 
pesquisadoras Carla Costa Teixeira, 
da Universidade de Brasília (UnB), e 
Luiza Garnelo, da Fiocruz Amazônia. 
Os oito capítulos que compõem a 
coletânea oferecem um panorama 
bastante consistente sobre o cam-
po da saúde indígena no Brasil. O 
livro analisa o contexto político e 
institucional que originou o SUS e, 
particularmente, o Subsistema de 
Saúde Indígena.

astronauta posta 
experiência no TW

Pedro Nehme,  o primeiro brasi-
leiro civil a viajar para o espaço, estará 
compartilhando suas experiências 
durante toda esta semana no twit-
ter. A ação do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação,  tem o objetivo 
de divulgar atividades relacionadas 
à Ciência no Brasil. Com 23 anos de 
idade, ele cursa o último semestre de 
Engenharia Elétrica na Universidade 
de Brasília e se prepara para embarcar 
para o voo suborbital na espaçonave 
Lynx Mark II, da empresa Xcor Space 
Expeditions. Pedro Nehme disse estar 
muito feliz com a ação. “Estou muito 
orgulhoso em ser o primeiro convida-
do a participar e ajudar a aproximar as 
pessoas de um contexto que parece 
distante para muitos. Será um desafio 
postar sobre atividades espaciais em 
140 caracteres, mas desafio e espaço 
aparecem no dia a dia, normalmente 
coladas com fita Kapton,” relatou.

mulher muda cultura
na construção civil 

O projeto Mão na Massa abriu 
ontem inscrições para mulheres que 
queiram fazer cursos gratuitos na 
área da construção civil. São ao todo 
140 vagas para cursos de pedreira, 
encanadora, pintora e eletricista. 
As aulas começam no dia 27. Haverá 
duas turmas nos períodos da manhã 
e tarde. Nos últimos sete anos, quase 
mil mulheres foram capacitadas no 
projeto. As aulas de qualificação so-
cial são dadas no Abrigo Maria Imacu-
lada, no Rocha. As inscrições vão até 
o dia 15. A idealizadora do projeto, a 
engenheira civil Deise Gravina, disse 
que mais de 60% das mulheres for-
madas estão empregadas. Entre as 
mudanças, a engenheira disse que as 
mulheres são mais econômicas, mais 
organizadas e também mais atentas 
uso de equipamentos de segurança.

casos de dengue 
aumentam 240% 

O número de casos de dengue 
no país este ano aumentou 240,1% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado, com um total de 460,5 mil, 
contra 135,3 mil registrados no pri-
meiro trimestre de 2014, segundo 
o Ministério da Saúde. 132 pessoas 
morreram em decorrência da doença, 
número 29% maior que em 2014, 
quando foram 102 as mortes, no mes-
mo período. Os casos graves também 
aumentaram: foram registrados 235 
este ano, o que representa aumento 
39,1% na comparação de 2014, quan-
do foram registrados 169, também até 
28 de março. A região Centro-Oeste 
apresenta maior incidência, com 393,3 
por 100 mil habitantes (59.855 ca-
sos). Em seguida vem a Região Sudeste 
com 357,5 por 100 mil habitantes 
(304.251 casos), a Norte com 112,4 
por 100 mil habitantes (19.402 casos) 
e a Nordeste com 91,2 por 100 mil ha-
bitantes (51.521 casos).

Candidatos devem levar à seleção cópias de documentos e laudo da Fundação de Apoio ao Deficiente

FOTO: Reprodução/Internet

ainda conhecimento básico 
de informática. Os selecio-
nados atuarão produzindo 
produtos e embalagens. A 
empresa oferece salário, be-
nefícios e oportunidade de 
crescimento. A seleção acon-
tece durante todo o mês de 

abril. No caso das cinco va-
gas da indústria laboratorial, 
as atividades desenvolvidas 
serão operação de máqui-
na de análise, execução de 
manutenção (lubrificação e 
limpeza), controle de cus-
tos, lançamento e controle 

de qualidade no sistema.  Os 
selecionados terão plano de 
saúde e odontológico, vale 
transporte, além de descon-
tos em escolas técnicas e 
universidades. O processo 
seletivo acontece no dia 22 
de abril, às 14h.  

Conferente na indústria laboratorial Sine-JP tem 634 postos de trabalho 
Uma vaga para pessoa 

com deficiência está sendo 
oferecida para conferente tam-
bém na indústria laboratorial. 
Os requisitos são Ensino Médio 
completo e conhecimento bási-
co em informática. Não é exigi-
da experiência.

As principais atividades 
desenvolvidas serão contagem 
de estoque, checkup de carre-
gamento de carros e carretas, 
elaboração de inventário/car-
regamento, controle das dis-
persões diárias e de qualidade.

A empresa oferece salário, 
plano de saúde e odontológico, 
vale transporte, descontos em 
escolas técnicas e universida-
des. O processo seletivo será 

no dia 23 de abril, às 14h. Para 
auxiliar de loja, estão sendo 
oferecidas duas vagas. Para se 
candidatar é necessário Ensi-
no Médio completo e conheci-
mento em informática básica. 
Não é preciso ter experiência.

Atividades
Os selecionados farão re-

posição de mercadorias nas 
araras de roupas, vitrines e es-
toque, além de auxiliar clientes 
fornecendo informações e nos 
provadores. 

Estão sendo oferecidos 
plano de saúde, plano odon-
tológico, refeição na loja e vale 
transporte. A vagas devem ser 
preenchidas com urgência.

O Sistema Nacional de 
Emprego de João Pessoa 
(Sine-JP) está oferecen-
do 634 oportunidades. O 
destaque está na área de 
telemarketing, com 500 va-
gas de operador. Todos os 
postos de trabalho abertos 
também podem ser aces-
sados no novo portal do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego (http://maisem-
prego.mte.gov.br).

Hoje, haverá duas en-
trevistas no Sine-JP para 30 
vagas. São 15 oportunidades 
para movimentador de mer-
cadoria em depósito e 15 
para operador de central de 

distribuição. Para concorrer, 
basta ter Ensino Fundamen-
tal completo. Não há exigên-
cia de experiência. O traba-
lhador deverá comparecer 
no Sine-JP até o meio-dia.

No setor de alimentação 
fora do lar, há vagas para au-
xiliar de cozinha (três), co-
zinheiros (duas), atenden-
tes de lanchonete (quatro), 
garçons (quatro), cumins 
(duas) e barman (uma). 

Estão disponíveis 15 va-
gas para frentista, com Ensi-
no Médio completo e sem 
experiência. Já no comércio, 
há 12 para vendedores e três 
para consultores de vendas.

Nível superior 
Há uma vaga para as-

sistente administrador con-
tábil, para quem tem nível 
superior na área. A empresa 
contratante pede um ano de 
experiência e domínio de In-
glês. Também há uma opor-
tunidade para engenheiro 
de produção, com seis me-
ses de experiência.

O Sine-JP está localiza-
do 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.

COnFIRA A lISTA dAS OpORTunIdAdeS nO SIne-jp

número de vagas/ cargo/ cBo/ 
escolaridade/ experiência

1 Acabador de mármore e ganito 7165-
25 Fund. Incompleto 6 meses experiência  

1 Açougueiro 8485-10 Fund. Completo 
6 meses CTpS  

1 Ajudante de cabelereiro 5161-10 Fund. 
Completo 1 ano CTpS  

1 Ajudante de Carga e descarga de 
Mercadorias 7832-25 Fund. Completo 6 
meses CTpS  

1 Ajudante de cozinha 5135-05 Fund. 
Completo 6 meses CTpS  

1 Auxiliar de costura 7632-10 Fund. 
Completo c/s experiência  

1 Aplicador de serigrafia 7662-05 
Fund. Completo 6 meses experiência 
Aplicador de adesivos, produção de placas e 
fachadas e ajudante de produção

1 Assistente administrativo contábil 
4110-10 Superior completo 1 ano CTpS 
domínio do inglês é importante

4 Atendente de lanchonete 5134-35 
Médio completo  sem experiência Horário 
noturno: 17:00 ás 01:00 

1 Auxiliar de alinhador 9921-05 Fund. 
Incompleto 6 meses experiência  

1 Auxiliar de cozinha 5135-05 Fund. 
Completo 6 meses CTpS  

1 Auxiliar de cozinha 5135-05 Médio 
completo  2 meses experiência Horário de 
trabalho: 14:00 às 00:00

1 Auxiliar de cozinha 5135-05 Fund. 
Completo sem experiência  

1 Auxiliar de depósito 4141-10 Médio 
completo  6 meses CTpS  

1 Auxiliar de limpeza 5143-20 Fund. 
Completo 6 meses experiência  

1 Auxiliar de limpeza 5143-20 Fund. 
Completo 6 meses CTpS  

1 Auxiliar de limpeza 5135-05 Fund. 
Completo 6 meses CTpS  

1 Auxiliar de mecânico 9111-20 Fund. 
Completo 6 meses CTpS experiência com 
manutenção de caminhão (veículos a diesel)

1 Auxiliar financeiro 4131-10 Médio 
completo  6 meses CTpS  

1 Auxiliar mecânico de motores a die-
sel 9111-20 Fund. Completo 6 meses CTpS  

1 Auxiliar técnico de refrigeração 3141-
15 Médio completo  sem experiência  

1 Barman 5134-20 Fund. Completo 6 
meses CTpS  

1 Cabeleireiro 5161-10 Fund. Completo 
1 ano CTpS  

1 Carpinteiro 7155-05 Fund. Completo 
6 meses CTpS  

15 Chapa (movimentador de mercado-
ria) 7832-15 Fund. Completo sem experiên-
cia entrevista dia 14/4/2015. O trabalhador 
deverá comparecer até às 12:00h no Sine jp

1 Cobrador externo 4213-05 Médio 
completo  sem experiência CnH A

3 Consultor de vendas 5211-10 Médio 
completo  6 meses experiência Telefonia 
Claro

2 Costureira de máquina reta 7632-15 
Fund. Completo 6 meses CTpS  

3 Costureira de máquina reta 7632-15 
Fund. Completo 6 meses experiência  

2 COSTuReIRA eM GeRAl 7632-10 
Indiferente 6 meses  Costureira de roupas 
finas. Compor a peça completa

1 Cozinheiro de restaurante 5132-05 
Fund. Incompleto 6 meses CTpS  

1 Cozinheiro de restaurante 5132-05 
Fund. Completo 6 MeSeS CTpS  

1 Cuidador de idosos 5162-10 Fund. 
Completo 3 meses experiência Ter refe-
rência

1 Cumi 5134-15 Fund. Completo 6 
meses experiência  

1 CuMIM 5134-15 Fund. Completo 
6 meses  Horário de trabalho: 18:00 às 
00:00h

2 dedetizador 5199-10 Fund. Incomple-
to 6 meses CTpS  

2 eletricista de auto 9531-15 não 
exigido 6 meses CTpS  

1 eletrotécnico 3131-05 Médio comple-
to  6 meses CTpS  

1 empregada domestica 5121-05 Fund. 
Completo c/s experiência  

1 empregado doméstico nos serviços 

Gerais 5121-05 Fund. Completo 6 meses 
CTpS  

1 encarregado de Seção de controle 
de produção 4142-10 Médio completo  6 
meses experiência  

1 engenheiro de produção 2149-05 
Superior completo 6 meses CTpS  

1 FATuRISTA 4131-15 Médio completo  
6 meses CTpS  

1 Fiscal de prevenção e perdas 5174-
25 Médio completo  6 meses CTpS  

15 Frentista 5211-35 Médio completo  
sem experiência  

2 Garçom 5134-05 Fund. Completo 
6 meses CTpS Horário: 12:00 ás 16:00 e 
18:00 às 23:00. Final de semana estende o 
horário até às 00:00.

2 Garçom 5134-05 Fund. Completo 6 
meses CTpS  

1 Instalador de alarmes residenciais 
9513-05 Fund. Completo 6 meses expe-
riência  

2 Instalador de insufilm 5231-10 Fund. 
Completo 6 meses CTpS  

2 Instalador de Som e acessórios de 
veículos 5231-10 Fund. Completo 6 meses 
CTpS  

1 jardineiro 6220-10 Fund. Incompleto 
6 meses experiência  

1 Manicure 5161-20 Fund. Completo 1 
ano CTpS  

1 Mecânico de automóveis 9144-05 
Fund. Completo 1 ano CTpS  

1 Mecânico de automóveis 9144-05 
Fund. Completo 6 meses CTpS  

1 Mecânico de automóveis 9144-05 
Fund. Completo 6 meses CTpS  

1 Mecânico de automóveis 9144-05 
Fund. Completo 6 meses CTpS  

1 Mecânico de gerador 9113-05 Médio 
completo  6 meses CTpS  

2 Moto Ffrentista 5191-10 Fund. 
Incompleto 6 meses experiência entrega na 
capital e interior (veículo próprio)

1 Motorista de automóveis 7823-05 
Médio completo  6 meses CTpS  

15 Operador de SdCd 8311-10 Fund. 

Completo sem experiência Auxiliar de de-
pósito. entrevista dia 14/4/2015. O traba-
lhador deverá comparecer até as 12:00 no 
Sine jp

1 Recepcionista atendente 4221-05 
Médio completo  sem experiência  

1 Repositor 5211-25 não exigido 6 
meses CTpS  

1 Serralheiro 7244-40 Fund. Incomple-
to 6 meses CTpS  

1 Serralheiro 7244-40 Fund. Incomple-
to 6 meses experiência  

1 Serralheiro de Alumínio  7244-40 
Fund. Incompleto 6 meses CTpS experiên-
cia em alumínio e ferro

1 Serviços gerais 5143-25 Fund. Incom-
pleto 6 meses experiência  

1 Serviços gerais 5143-25 Fund. Com-
pleto 6 meses CTpS  

1 Técnico de manutenção de equi-
pamentos de informática 3132-20 Médio 
completo  6 meses CTpS  

2 Técnico eletrônico  3132-15 Médio 
completo  6 meses CTpS  

1 Técnico em refrigeração  7257-05 
Médio completo  6 meses CTpS  

1 Técnico instalador de ar condiciona-
do Split 8625-15 Fund. Completo 6 meses 
CTpS CnH B

500 Telemarketing 4223-15 Médio 
completo  sem experiência Informática 
Básica. Residir em Bayeux, Cabedelo ou 
joão pessoa

2 Vendedor interno 5211-10 Médio 
completo  c/s experiência  

1 Vendedor interno 5211-10 Médio 
completo  6 meses CTpS loja de confec-
ção feminina - vendedora com experiência 
no caixa e que saiba passar cartão de 
crédito

1 Vendedor porta a porta 5241-05 
Médio completo  4 meses CTpS experiência 
em telefonia

2 Vendedor pracista  5211-10 Médio 
completo  c/s experiência  

6 Vendedor pracista  3541-45 Médio 
completo  sem experiência
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EDITAL DE CHAMAMENTO n 42 . 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: JAILTON DE OLIVEIRA LIMA, matrícula n. 178.095-6,para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0034113-3/2014.

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

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 39 . 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

 Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: DIEGO BRUNO MARQUES NEVES, matrícula n. 179.786-7,para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0034123-4/2014.

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

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 40 . 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: SAULO RICARDO RODRIGUES VIEIRA, matrícula n. 174.387-2,para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0017285-5/2014.

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

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 41 . 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: AECIO DE BRITO TAVARES, matrícula n. 179.353-5,para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0035593-7/2013.

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

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 37
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: Luciano Cícero Fernandes Coutinho , matrícula n. 691.171-4, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0030524-5/2014. 

João Pessoa, 10 de Abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 38
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: Wellington Izidero dos Santos , matrícula n. 641.582-2, para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0030524-5/2014. 

João Pessoa, 10 de Abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL
A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu a SEMAM 

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Prévia para o empreendimento do PORTO DO 
CAPIM, localizado no bairro do Varadouro – João Pessoa/PB.

Atenciosamente,
José Mariz

Secretário Adjunto de Habitação Social – SEMHAB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material elétrico 
diversos, destinados as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 13 de Abril de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Construção do Campo de Futebol 

no município de Vieirópolis. Data e Local: 30 de Abril de 2015 às 09:00 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Abril de 2015
VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paraleleípedo 

em vias públicas urbanas e rurais, no município de Vieirópolis. Data e Local: 30 de Abril de 2015 às 
13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Abril de 2015
VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00017/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim 

como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Vieirópolis. 
Data e Local: 30 de Abril de 2015 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Abril de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00018/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de peças, destinados aos veículos de grande porte/ pesados que compõe a frota da 
Prefeitura Municipal de Vieirópolis. Data e Local: 30 de Abril de 2015 às 15:00 horas, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Abril de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Severino Jorge de Sena,1111 - Centro – Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 17 de 
abril de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
peças de veículos diversos destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 9174 -2062.

Cuité de Mamanguepe - PB, 27 de março de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA 

Presidente da Comissão
  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 13 de 
abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de recuperação de moveis diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Abril de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA -

Pregoeira Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015Torna público que fará realizar 
através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Severino Jorge de Sena, 
1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 13 de abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo, destinado a esta 
Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 9174-2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Abril de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA -

Pregoeira Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do dia 
13 de abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução 
dos serviços de transportes escolar e diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 9174-2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Abril de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA 

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Severino Jorge de Sena,1111 - Centro – Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 17 de 
abril de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
peças de veículos diversos destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 9174 -2062.

Cuité de Mamanguepe - PB, 27 de março de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2015, que objetiva: 
Contratação de Empresa(s) para o fornecimento parcelado de pneus (nacionais) e câmaras de ar; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALBUQUER-
QUE PNEUS LTDA - R$ 314.883,00.

Natuba - PB, 23 de Março de 2015.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito
 

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa(s) para o fornecimento parcelado de pneus (nacionais) e 

câmaras de ar.FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015.DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Natuba: Unidade: 01, 04, 05, 06, 07 e 08 Órgão: 02 Programa: 2.002, 
2.010, 2.011, 2.016, 2.026, 2.029, 2.030 e 2.034 Elemento: 33.90.30VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:CT Nº 
00048/2015 - 23.03.15 - ALBUQUERQUE PNEUS LTDA - R$ 314.883,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO - 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 
especializada para prestação de serviços no fornecimento de Links de Internet para a Administração 
Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LEMOS & MORAIS 
LTDA - ME - R$ 22.500,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Contratação de serviços 
funerais com fornecimento de ataúdes para atender as famílias carentes do Município de Serraria; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO FRANCISCO DA 
SILVA- ME - R$ 13.530,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: Aquisição de peixes 
congelados, para serem distribuídos com famílias carentes deste Município durante o período da 
semana santa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRIPAL - FRI-
GORIFICO PARAIBANO LTDA - EPP - R$ 32.000,00.

Serraria - PB, 01 de Abril de 2015.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no fornecimento 

de Links de Internet para a Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00008/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE e FUS: 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 Serraria e: CT Nº 00016/2015 - 02.04.15 - LE-
MOS & MORAIS LTDA - ME - R$ 22.500,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços funerais com fornecimento de ataúdes para atender as famílias 

carentes do Município de Serraria. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015. DOTA-
ÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Serraria e: CT Nº 00017/2015 - 02.04.15 - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA- ME - R$ 13.530,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peixes congelados, para serem distribuídos com famílias carentes deste 

Município durante o período da semana santa. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00010/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição 
Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Serraria e: CT Nº 00018/2015 - 01.04.15 - FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO 
LTDA - EPP - R$ 32.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Materiais Médico Hospitalar e Laboratorial, que tem como objetivo suprir as necessidades do 
Posto de Saúde, Policlínica e as Unidades Básicas de Saúde deste Município; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: MEDCENTER COM. DE MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA - ME - R$ 108.807,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Contratação de Serviço 
Móvel de Mamografia para atender os munícipes deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JRM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME - R$ 22.500,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para confecção de próteses dentárias de acordo com as especificações da Portaria 
nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, para o Município de Sertãozinho - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE 
FARIAS - ME - R$ 59.400,00.

Sertãozinho - PB, 01 de Abril de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais Médico Hospitalar e Laboratorial, que tem como 

objetivo suprir as necessidades do Posto de Saúde, Policlínica e as Unidades Básicas de Saúde 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB e FUS: 3.3.90.30.03 - Mat. Médico Hospitalar, Odon. e Laboratorial. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00028/2015 - 06.04.15 - MEDCENTER COM. DE MATERIAIS 
MÉDICOS LTDA - ME - R$ 108.807,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviço Móvel de Mamografia para atender os munícipes deste 

Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, 
ICMS, TRIBUTOS, 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 Sertãozinho e: CT Nº 00029/2015 - 06.04.15 - JRM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
LTDA - ME - R$ 22.500,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de próteses dentárias de acordo 

com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, para o Município de 
Sertãozinho - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS e MAC: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi-
ca. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00030/2015 - 06.04.15 - HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE 
FARIAS - ME - R$ 59.400,00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 0019/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09h00min do dia 28 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Medicamen-
tos Diversos, para atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades Básicas de Saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 09 de Abril de 2015.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

RESPOSTA AO RECURSO 
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I (PROJETO 
BÁSICO) DESTE EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA -PB.

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria de nº 408 no uso de suas atribui-
ções legais, vem através deste informar a empresa CONSERV Construções e Serviços Ltda, CNPJ 
de nº 05.219.643/0001-44 que o RECURSO por ela interposto fora INDEFERIDO tendo em vista 
a não comprovação do que foi arguido por esta Comissão quando o inabilitou, além de continuar 
sem atender ao que foi solicitado no Edital do Certame. 

 Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, Rua Coro-
nel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR.

Sousa - PB, 13 de Abril de 2015
TAÍSA GONÇALVES NÓBREGA GADELHA SÁ

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Execução de serviços mecânicos de consertos 
/reparos da frota oficial de veículos do Município de Duas Estradas-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 157. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Obs.: O edital está disponibilizado no site: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 14 de Abril de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para implatação de 

3 (Três) sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de Água para consumo 
humano - Programa “Água para todos” no Município de Pedro Régis.

LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA.
- JPS DE LIMA COSNTRUÇÕES-PRATA COSNTRUÇÕES.
LICITANTES INABILITADOS:
- Estructural Engenharia Ltda.
- HOT GAS COMERC E SERVIÇ DE INSTALAÇÃO E MONTAG EM GERAL LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
24/04/2015, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro 
Régis - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 16 de Março de 2015

LUIZ SOARES DE ANDRADE
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2015 
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que considerando a conveniência administrativa e necessidade de alteração 
do edital, à sessão de abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL nº. 018/2015, do tipo “Menor 
Preço”, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada para os serviços de prestação de contas 
de convênios, fica adiada sine die. Maiores informações estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 31 de março de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú - PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 002/2015, 

Tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para realização de pavimentação 
em diversas ruas do município de Camalaú (recursos financeiros: Ministério das Cidades). Data de 
Abertura 30/04/2015 às 10:00hs, na sala de reuniões da CPL. O Edital encontra-se a disposição dos 
interessados na Rua Nominando Firmo, 56, centro, Camalaú – PB, maiores informações através do 
tel: (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 13:00h.

Camalaú - PB, 13 de abril de 2015.
José Fagner Barbosa Alves

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Matinhas/PB
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N°006/2015
A Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, sediada na AV. Governador Antônio Mariz, 49, Centro, 

Matinhas-PB, nos termos do Edital do Pregão Presencial Nº 006/2015, cujo objeto é aLOCAÇÃO DE 
UM VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, convoca os interessados, 
para a abertura no dia 29de Abril de 2015, às 14h30min, no Auditoria da Comissão Permanente de 
licitação, no endereço acima mencionado.  O Edital encontra-se à disposição dos interessados no 
site: www.matinhas.pb.gov.br.

Matinhas, 13 de Abril de 2015
Bruno César Cunha Santos

Pregoeiro

CONSTRUTORA EVEREST LTDA – CNPJ 00.282.606/0001-67  torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Adm. Do Meio Ambiente, a autorização de LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO para o Flat Residencial Multifamiliar situado na Rua Silvino Lopes, Bairro Tambaú, JP-PB. Nº = 
2015-002230/TEC/LI-4007

CONSTRUTORA EVEREST LTDA – CNPJ 00.282.606/0001-67  torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Adm. Do Meio Ambiente, a autorização de LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
para o Flat Residencial Multifamiliar situado na Rua Dr. Gilvan Muribeca, Bairro Cabo Branco, JP-PB. 
Nº = 2015-002245/TEC/LI-4009

EDMUNDO VASCONCELOS DE CARVALHO – CPF: 040.018.774-49torna público que requereu 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação (LO) em 10 
de Abril de 2015. Para Exploração Agrícola de Coco da Baia em área de 4,50ha de sequeiro – Sítio 
Jacarapé S/N – PB-008Km 07 - Município: João Pessoa PB – CEP: 58.000-000 - Processo Nº 2015-
002239/TEC/LO-9728.

WELLINGTON DE LIMA NASCIMENTO – CNPJ/CPF Nº 001.431.694-32, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
492/2015 em João Pessoa, 24 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
bifamiliar Na(o) -  RUA PROJETADA QD. 43 LT. 22 – LOT. JARD. MIRITANIA Município: SANTA RITA 
– UF: PB. Processo: 2015-000789/TEC/LO-9408.

SUCONOR S.A. – CNPJ/CPF Nº 12.726.493/0001-20, Torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 605/2015 em João 
Pessoa, 9 de abril de 2015 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Produção de suco concentrado 
de frutas e legumes Na(o)   RUA B 11 - RUA B 11 LOTE 2 DISTRITO INDUSTRIAL  Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-000490/TEC/LO-9328.

WILSON DA COSTA MIRANDA – CPF Nº 083.988.324-28, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDF. MULTIFA-
MILIAR COM 04 APTS = IT: 195MIL = AC: 220M² = NE: 07 = L/ATV: RUA PROJETADA 07 QD. 13, LT. 
7 - JARDIM AEROPORTO, BAYEUX/PB. Processo: 2015-002257/TEC/LO-9731.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA – CNPJ Nº 08.240.660/0001-51, Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 
2109/13. REF. PROC. Nº 1274/13 = COM. VARE. DE COMB. = IT: 20 MIL = AC: 480M² = NE: 27 = L/
ATV: AV. SENADOR RUI CARNEIRO Nº 98, MIRAMAR-JP/PB. Processo: 2015-001826/TEC/LO-9619.

ABASTEÇA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ Nº 07.211.715/0001-32, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 2107/13, 
REF. PROC. Nº 8624/12 = COM. VAREJ. DE COMB. = IT: 467.500 = AC: 600M² = NE: 52 = L/ATV: 
RUA FRANCISCO M. DA FONSECA Nº 4047, ALTO DA BOA VISTA – BAYEUX – PB. Processo: 
2015-001824/TEC/LO-9618.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA – CNPJ Nº 08.865.628/0001-61, Torna público que reque-
reu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
= CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = IT: 685.628,63 = NE: 08 = L/
ATV: SITIO SERRA VELHA, ZONA RURAL DE ITATUBA – PB. Processo: 2015-002240/TEC/LI-4008.

MESSIAS BATISTA – CPF Nº 804.670.164-53, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para o Residencial Multifamiliar (Mar Azul IX) situado a Rua 
Terezinha Batista de Oliveira QD. 97, LT. 40 - José Américo – João Pessoa – PB.

ABC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 08.453.886/0001-30, EI Nº 16.150.387-0, torna público 
que requereu à SEMAM - Secretaria do Meio Ambiente, a Licença Prévia, para o Edifício ABC HOME 
SERVICE, situado na Rua Coronel Severino Lucena, S/N, esquina com Rua Geraldo Costa, SN – 
Manaíra - João Pessoa – PB.

WC CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 21.604.945/0001-92, Torna público que a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, emitiu a Licença de Instalação nº 001/2015, 
10 de Abril de 2015 – Prazo: 547 dias. Para uma construção multifamiliar com Pilotis + 4 PAVIMENTOS. 
Situado na Rua Golfo de Amundsen, S/N, Quadra 25, Lote 02, Intermares, Cabedelo – PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°575/2015 em João Pessoa, 08 de Abril de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de João Pessoa na 
área de influência do R-21(700m³) com implantação de anéis distribuidores/linhas tronco e rede de 
distribuição com DN = 100 a 6900mm, comtemplando os bairros Funcionários I, II e IV, Esplanada I e 
II, SEPOL, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Geisel e Grotão. Na(o) NA ÁREA DE INFLUENCIA DO R-21 
- Município: JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 2015-001095/TEC/LI-3868.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 581/2015 – através 
do Proc. 2015-000108/TEC/LO-9228, referente a operação da Drenagem e Pavimentação de 410 uhs, 
em Colinas do Sul, município de JOÃO PESSOA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 541/2015 
– através do Proc. 2014-008360/TEC/LI-3652, referente ao Sistema de Esgotamento para atender 40 
uhs, município de JUAZEIRINHO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO – através do Proc. 2015-002011/TEC/LI- 3982, com 144 unidades habitacionais, (HAMAMELES) 
no município de JOÃO PESSOA- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO – através do Proc. 2015-002008/TEC/LI-3980, com 144 unidades habitacionais, (CALÊNDULA) 
no município de JOÃO PESSOA- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
– através do Proc. 2015-002012/TEC/LI- 3983, com 96 unidades habitacionais, (ELZA ALMEIDA) no 
município de JOÃO PESSOA- PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO – através do Proc. 2015-002078/TEC/LO- 9689, com 10 unidades habitacionais, no município 
de JURU- PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 587/2015 em João Pessoa, 09 de Abril de 2015 – Prazo: 
165 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-325, trecho: BR-230 / Catolé do 
Rocha, com extensão de 47,26 KM contendo coletor secundário, pista de rolamento, acostamento. Na 
(o) - RODOVIA PB-325, TRECHO: ENTRONCAMENTO DA BR-230 / CATOLÉ DO ROCHA. Município: 
- UF: PB. Processo: 2015-000218/TEC/LI-3780

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 586/2015 em João Pessoa, 09 de Abril de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-384, trecho: Carrapateira / Nazarezinho, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-384, TRE-
CHO: CARRAPATEIRA / NAZAREZINHO. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008816/TEC/LP-2301

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 537/2015 em João Pessoa, 26 de Março de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Vicinal, trecho: Taperoá / Santo André, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - TAPEROÁ / SANTO ANDRÉ. 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-000094/TEC/LP-2335

 
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 

Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Prévia nº 536/2015 em João Pessoa, 26 de Março de 2015 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia Vicinal, trecho: Riacho dos Cavalos / Paulista, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA VICINAL, TRECHO: 
RIACHO DOS CAVALOS / PAULISTA. Município: - UF: PB. Processo: 2015-000076/TEC/LP-2331

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 529/2015 em João Pessoa, 26 de Março de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-337, trecho: Bom Sucesso / Lagoa, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-337, TRECHO: 
BOM SUCESSO / LAGOA. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008818/TEC/LP-2302

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 518/2015 em João Pessoa, 26 de Março de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-293, trecho: Vista Serrana / 
Entroncamento BR-427, atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - 
RODOVIA PB-293, TRECHO: VISTA SERRANA / ENTRONCAMENTO BR-427. Município: - UF: PB. 
Processo: 2014-008732/TEC/LP-0019

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 515/2015 em João Pessoa, 26 de Março de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-090, trecho: Aroeiras / Itatuba, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-090, TRECHO: 
AROEIRAS / ITATUBA. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008610/TEC/LP-0018

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 517/2015 em João Pessoa, 26 de Março de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-167, trecho: Cubati / Sossêgo, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-167, TRECHO: 
CUBATI / SOSSÊGO. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008731/TEC/LP-2295

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Prévia nº 516/2015 em João Pessoa, 26 de Março de 2015 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-196, trecho: Barra de São Miguel / Caraúbas, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-196, TRECHO: 
BARRA DE SÃO MIGUEL / CARAÚBAS. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008730/TEC/LP-2294



Advogado Walter 
Madruga, deputado 
estadual Gervásio Ma-
riz Maia Filho, execu-
tivo Giovani de Paula 
Marques, empresários 
Inácio Ramos Borba e 
Cleide Fátima Brito do 
Ó, procurador Fran-
cisco Chaves Anjos 
Neto, estudante Aleu-
dinha Moura Rodrigues 
de Aquino, Sra. Luiza 
Nóbrega.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O vermelho é o novo preto 
para a temporada outono-inver-
no deste ano.
  E confirmando o que foi 
visto  como esta tendência nas 
passarelas internacionais de 
moda, a Calzature, no Manaíra e 
Tambiá, está com ótimas propos-
tas de looks vermelhos com 
uma diversidade de estilos que 
agradam as mulheres.

Zum Zum Zum
   Os juízes Antônio Carneiro e Bruno Azevedo retornaram de São Paulo onde 
foram participar do I Fórum Nacional de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. 
Os magistrados representaram o desembargador Leandro dos Santos, diretor do Núcleo 
de Conciliação do TJPB.

FOTO: Goretti Zenaide

Turismo
AS CIDADES de 

Brasília-DF, Goiânia-GO 
e Belo Horizonte-MG 
estão recebendo 
representantes da 
hotelaria paraibana, 
empresas de recepti-
vo e da PBTur.

É mais um road-
show promovido pelas 
mesmas para apre-
sentar e divulgar os 
princiapais atrativos 
turísticos do Estado, 
com expectativa de 
reunir 450 profissio-
nais dessas regiões e 
empresas de turismo.

   A primeira-dama de João Pessoa, Maisa Cartaxo está seguindo hoje para São Paulo 
com um grupo de artesãs do Projeto “Sereias da Penha” para assistir amanhã o desfile do 
estilista Ronaldo Fraga no SPFW. A marca vai apresentar na passarela o verão 2016 com 
acessórios feitos com escamas de peixe pelas referidas artesãs.

“Não é o ritmo nem 
os passos que fazem a 
dança. Mas a paixão que 
vai na alma de 
quem dança”

“Existem algumas coisas 
que não deixo por amor; 
minha dança, minha 
liberdade e meus 
verdadeiros amigos”

AUGUSTO BRANCO RUBENITA SIMEY 

Cartas
A JOVEM Vitória 

Carneiro da Rocha, alu-
na da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental 
e Médio “Arlindo Bento 
de Morais”, de Santa 
Luzia, conquistou o 
primeiro lugar na etapa 
estadual do Concur-
so Internacional de 
Redação de Cartas. O 
tema foi “Escreva uma 
carta para descrever o 
mundo onde gostaria 
de crescer”

FOTO: Goretti Zenaide

Encontro de amigas no charmoso restaurante Mediterrâneo em 
Tambaú: Penha Alves e Eulina Nóbrega

História do TRE/PB

Exposição
O ARTISTA  

plástico Massimo /
Biondi abriu na última 
sexta-feira a ex-
posição “As Cores da 
Itália no Brasil”.

A mostra fica 
aberta ao público até 
o próximo dia 30, no 
Centro Cultural de São 
Francisco.

Walter e Sandra Madruga, ele está hoje aniversariando

FOTO: Goretti Zenaide

O aniversariante de hoje, Gervásio Maia Filho e Veneziano Vital do Rego

FOTO: Luciana Bessa

Secretária de Estado Cida Ramos e vice-governadora Lígia Feliciano no lançamento do Projeto Mais 
Natação na Praia do Cabo Branco direcionado a pessoas idosas e com necessidades especiais

FOTO: Dalva Rocha

Grandes damas da sociedade: Irlanda Benevides, Marlene Terceiro Neto que aniversariou na última 
sexta-feira e Socorro Leite Fontes

O DESEMBARGADOR Marcos Cavalcanti, presidente 
do TJPB, vai lançar uma nova obra intitulada “História do 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba”, resultado de uma 
pesquisa que realizou com dados históricos e os princi-
pais eventos que marcaram os 80 anos daquela corte.

O lançamento será no próximo dia 30, no auditório 
do TRE/PB, com apresentação do professor e reitor da 
Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Júnior.

O GOVERNADOR Ricardo Coutinho estará amanhã 
em Brasília-DF, onde se reúne com os demais governa-
dores do Nordeste e a bancada federal nordestina, que 
hoje é formada por 177 parlamentares, entre senadores 
e deputados federais.

O encontro, articulado pelo governador paraibano, 
será no auditório Nereu Ramos na Câmara dos Depu-
tados onde, na pauta, estará em destaque a Carta da 
Paraíba, elaborada durante o Fórum dos Governadores 
Nordestinos realizado em dezembro em João Pessoa.

Reunião em Brasília

 A FAMÍLIA Gribel, única família de montanhistas do 
país e administradora do grupoTenco Shopping Centers 
vai reunir 21 aventureiros para subir os 2.734 metros de 
altitude do Monte Roraima nos dias 19 a 25 deste mês. 

A expedição vai fincar a bandeira do mais novo em-
preendimento do grupo “Roraima Garden Shopping”, no 
pico do monte que é tido como o oitavo ponto mais alto 
do Brasil e um dos mais antigos e exóticos do planeta.

Montanhistas aventureirosLeitura
 A BIBLIOTECA das 

faculdades Iesp e Fatec/PB 
adquiriu a base de dados 
periódicos eletrônicos 
“Academic One File”, da 
DotLib, que é uma rica 
fonte de artigos com 
textos completos e re-
visados por especialistas 
das principais revistas e 
fontes acadêmicas.

Os alunos daque-
las duas instituições de 
ensino contam agora com 
mais esta ampla cober-
tura em diversas áreas 
do conhecimento, com 
inúmeros artigos dis-
poníveis em PDF e HTLM 
e que estão sempre sen-
do atualizados.

ESTREIA no canal Curta, no próximo dia 19 na série 
Documentários de Invenção, o filme inédito no país “Os 
Catadores e Eu”, de Agnès Varda, que está na lista do 
jornal The New York Times como um dos melhores filmes 
de todos os tempos. 

O longa registra a vida de pessoas que recolhem o 
que outras jogam fora ou deixam para trás.

Os catadores e eu

QUEM quiser participar do evento esportivo que o 
Clube Cabo Branco vai promover no próximo dia 26 pode 
obter mais informações pelos telefones 8701-6917 e 8805-
8884 com Gilberto Ruy e Martinho Lucena. O evento faz 
parte das comemorações dos 100 anos do clube.

Clube Cabo Branco
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PRF prende condenado 
por crime de estupro 
de vulnerável na PB
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Fiscalização começou 
ontem no comércio do 
Centro de João Pessoa

Lojas são notificadas por cobrar frete
OPERAÇÃO DO PROCON

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP), noti-
ficou 15 estabelecimentos 
comerciais da capital dentro 
da Operação Lei do Frete, 
que proíbe a cobrança do 
serviço nas entregas resul-
tantes da aquisição em lojas 
de móveis, eletrodomésticos 
e material de construção no 
âmbito do município. A fisca-
lização, que começou ontem 
e não tem data para acabar, 
visitou lojas de móveis e ele-
trodomésticos no Centro de 
João Pessoa.

O setor de Fiscaliza-
ção do Procon-JP vai per-
correr os estabelecimentos 
comerciais instalados no 
Centro e bairros da cidade 
incluídos na Lei Municipal 
1.820/2013, que regula a co-
brança do frete. “Os consu-
midores devem ficar atentos 
com a cobrança do frete em 
lojas de móveis, eletrodo-
mésticos e material de cons-
trução porque existe uma lei 
no município que impede a 
cobrança desse serviço nes-
se tipo de estabelecimento. 
O cliente já compra o pro-
duto com preço de mercado. 
O que entendemos que aí já 
estão inclusos todos os ser-
viços, então não é justo ar-
car com mais essa despesa”, 
salientou o secretário-ad-
junto Marcos Santos.

A Lei Municipal 
1.820/2013, que proíbe a 
cobrança do frete em lojas de 
móveis, eletrodomésticos e 
material de construção, pre-
vê que a empresa que des-
cumprir a legislação sofrerá 
multa correspondente a 10 
vezes o valor do bem ou ma-
terial adquirido. Os estabele-
cimentos notificados têm um 
prazo de 72 horas para pro-
cederem a adequação à lei. 

“Estamos realizando 
uma fiscalização educativa e/
ou preventiva, dando ciência 
aos comerciantes que existe 
uma legislação que regula a 
questão no município e que 
deve ser cumprida. Neste 
primeiro momento estamos 
notificando as lojas que es-
tiverem descumprindo a Lei 
do Frete para que elas se 
adequem à legislação. Se na 
próxima visita constatarmos 
que o descumprimento con-
tinua, vamos agir com todo o 
rigor que nos ampara”, disse 
o secretário-adjunto.

Marcos Santos alerta 
que os consumidores devem 
verificar, na hora da compra 
do móvel, eletrodoméstico 
ou material de construção, se 
o frete está sendo cobrado. 
“Se não estiver sendo cobra-
do explicitamente, o consu-
midor deve ficar atento para 
ver se não está embutido no 
meio de outros serviços ou 
impostos. Se houver dúvidas, 
deve procurar imediatamen-
te o Procon-JP e formular a 
denúncia, para que tomemos 
as medidas cabíveis.

De acordo com o último le-
vantamento da Receita Federal de 
22 de março de 2015, 3.810 contri-
buintes da Paraíba estão na malha 
fina da Declaração do Imposto de 
Renda 2014. Os principais moti-
vos são a omissão de rendimen-
tos próprios ou de dependentes e 
despesas relacionadas com médi-
cos, dentistas etc. Para que o con-
tribuinte mantenha-se informado 
sobre sua situação, basta entrar 
no Centro Virtual de Atendimento 
ao Contribuinte (e-Cac), no site da 
Receita (receita.fazenda.gov.br),  
e verificar por meio do extrato da 
declaração se tem alguma indica-
ção de irregularidade. 

Segundo o delegado da Recei-
ta Federal na Paraíba, José Hono-
rato de Souza, até ontem, 98.311 
(35,75% do total) declarações fo-
ram entregues à Receita na Paraí-
ba, uma média de duas mil por dia. 
Mais 270 mil declarações devem ser 
entregues em todo o Estado, lem-
brando que o prazo se encerra no 
dia 30 deste mês. Após essa data, o 
contribuinte estará sujeito a multa 
que pode ir até 20% do imposto 
devido, com o valor mínimo de R$ 
165,74. A multa é de 1% ao mês de 
atraso, ou seja, quem não apresen-
tar até o dia 30 de abril, a partir do 
dia 1º de maio estará com a multa 
de 1% até o final do mês; no próxi-
mo será 2%, e assim, até chegar os 
20% limite. 

Quem deve declarar
Existem sete hipóteses de 

obrigatoriedade: recebimentos 
tributários acima de R$ 26.816,55; 
recebimento de rendimentos isen-
tos e não tributáveis acima de R$ 
40.000; obtenção de posse ou pro-
priedade de bens, inclusive terra 
nua, até 31 de dezembro de 2014 
superiores a R$ 300.000; quem 
alienou algum bem com ganho de 
capital, fez operações na bolsa de 
valores, vendeu um imóvel e uti-
lizou pra isenção para compra de 
outro imóvel é obrigado a decla-
rar o imposto. 

Mais de 3 mil estão na malha fina na Paraíba
IMPOSTO DE RENDA

Como declarar
Existem três formas para o 

contribuinte fazer sua declara-
ção. É importante lembrar que 
não existem mais declarações em 
papel, todas só poderão ser feitas 
através de meio magnético.  Uma 
das opções é fazer a declaração 
baixando o programa para que, 
depois de feita, seja gerado um 
arquivo que será enviando atra-
vés do “receitanet”. Existe tam-
bém o aplicativo que pode ser 
baixado em celulares smartpho-
nes e tablets. A novidade é que, 
a partir desse ano, o contribuin-
te pode fazer a sua declaração 
diretamente no site da receita, 
através do e-Cac. Para isso, o con-
tribuinte precisa ter o certificado 
digital, que é uma chave de aces-
so aos dados sigilosos. 

Site da Receita
De acordo com José Honora-

to, nos últimos anos não houve 
nenhum problema no site da Re-
ceita Federal. Segundo ele, além 
dos investimentos da Receita em 
equipamentos mais atualizados, 
o fluxo dos contribuintes tem aju-
dado com a entrega bem distri-
buída das suas declarações. 

Porém, Honorato alerta para 
que todos não deixem para fa-
zer a declaração de última hora. 
“Muitos vão fazer a declaração 
e no final sentem falta de algum 

documento, aí apresenta uma de-
claração que não é a correta. O 
interessante é que se faça o quan-
to antes, para evitar esses aborre-
cimentos de última hora. Quem 
deixa pra fazer nos últimos dias 
corre o risco de não ter mais tem-
po de corrigir possíveis erros”, 
complementou o delegado.

Calendário de restituições
O primeiro lote de restituição 

do Imposto de Renda 2015 será 
liberado no dia 15 de junho. O 
calendário segue em 15 de julho, 
17 de agosto, 15 de setembro, 15 
de outubro, 16 de novembro e 15 
de dezembro. O valor da restitui-
ção será corrigido pela taxa Selic a 
partir de 1º de maio de 2015 até a 
data da liberação.

Rodrigo Rodrigues 
Especial para A União

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

FOTO: Edson Matos

O telefone da Receita é 146, mas depen-
dendo da complexidade da dúvida só 
será possível com a presença do con-
tribuinte no plantão fiscal, no Centro 
de Atendimento ao Contribuinte, lo-
calizado no Ministério da Fazenda (Av. 
Epitácio Pessoa, 1.705), onde o tri-
butário faz um agendamento para ser 
atendido. Existe também na internet 
um programa de perguntas e respos-
tas em pdf, que pode ser baixado no 
site da Receita.

Saiba mais

Delegado da Receita Federal, José Honorato, alerta para os problemas de última hora 

Nome limpo no SPC aumenta 493% em JP

O número de consumido-
res de João Pessoa que estão 
quitando os débitos e deixan-
do o nome limpo no Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) tem 
aumentado, o que faz com que 
cresçam as vendas a prazo no 
comércio, já que com o nome 
sujo ninguém pode parcelar 
suas compras. O aumento do 
número de pessoas que con-
seguiram retirar seu nome do 
órgão no último mês de março 
foi de 493,21%,  comparados 
com o mesmo período do ano 
passado, ou seja, em 2014, 
apenas 1.135 pessoas tiveram 
exclusão do nome, enquanto 
que neste ano 6.733 consegui-
ram quitar seus débitos. 

Já o número de inclusão 
no sistema no último mês de 
março teve um aumento de 
323,35% com relação ao mes-
mo período do ano passado, 
sendo registrados 8.882 neste 
ano para 2.098 nomes inclu-
sos no sistema em 2014. Na 
opinião do diretor do SPC, Lin-
dembergh Vieira, a exclusão 
dos nomes do SPC está atrela-

da a redução das taxas de ju-
ros cobradas, melhores condi-
ções para os pagamentos, bem 
como o funcionamento do ór-
gão que está à disposição dos 
pagadores de segunda-feira 
ao sábado. 

Conforme Lindembergh, 
a exclusão do nome de pes-
soas no SPC deve aumentar 
devido à proximidade do Dia 
das Mães “O Dia das Mães é 
uma data muito expressiva e 
o consumidor procura bastan-
te os crediários para comprar 
um presente de maior valor”, 
argumentou. De acordo com 
ele, a população tem os servi-
ços do SPC à disposição e todo 
o acesso à informação é gra-
tuito. “Para uma pessoa saber 
se seu nome foi incluso ou não 
no sistema, basta apenas diri-
gir-se à sede do órgão, desde 
que isso seja feito pelo titular 
do CPF”, informou.

Penalidades
Ter o nome inserido no 

SPC significa muita dor de 
cabeça porque o consumidor  
fica com a fama de mal pa-
gador na praça. Com o nome 
sujo, a pessoa fica impedida 

Amanda Anacleto
Surcursal Campina Grande

de fazer compras a prazo, fi-
nanciamentos de automóveis, 
abrir conta em banco, ter talão 
de cheque e cartão de crédito, 
alugar uma casa ou aparta-
mento através de imobiliária, 
entre outros. O consumidor  
fica sem crédito no comércio 
porque para efetivar qualquer 
venda a prazo o comerciante 
tem que fazer consulta no SPC.

Todas as lojas que traba-
lham e fazem crediário são 
associadas ao SPC. Então, a 
partir de 30 dias de atraso 
no pagamento da prestação, 
o consumidor poderá ter seu 
nome incluído no SPC, isso 

vai depender do proprietá-
rio da loja. O devedor pode 
ser cadastrado a qualquer 
momento dentro do prazo de 
cinco anos a contar da data de 
vencimento da dívida. Atual-
mente, o maior índice de ina-
dimplência está no setor dos 
cartões de crédito, pois ele é 
maior do que qualquer outro 
segmento. Quando a pessoa 
quita seus débitos, o nome 
dela é retirado de imediato 
no SPC. Assim que o devedor 
quitar seu debito, caberá ao 
credor comunicar imediata-
mente ao SPC a retirada do 
nome no sistema.

Saiba MaiS

SPC – a função do SPC é a informação para concessão de crédito, 
por isso a importância do registro de dividendos e da consulta ao 
banco de dados.
Como saber se seu nome está no SPC - as informações sobre 
os consumidores são prestadas de forma gratuita, basta apenas o 
titular do CPF dirigir-se à sede da CDL e saber se o nome consta 
no cadastro do SPC. Lá, o consumidor inadimplente vai receber o 
extrato com os nomes de todas as lojas que esteja em débito. 
Onde fica o SPC em João Pessoa - O SPC fica no prédio da Câmara 
de Diretores Lojista (CDL), na avenida Treze de Maio, no Centro, e fun-
ciona no horário comercial das 8h às 18h, de segunda-feira a sábado.

Prorrogação: 
pagamento do 
IPTU de CG 
vai até dia 30

Após requerimento apro-
vado na Câmara Municipal 
de Campina Grande, o prazo 
para o pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) 2015 por meio da cota 
única, que terminaria no últi-
mo dia 10, foi prorrogado para 
o dia 30 deste mês. O requeri-
mento foi de autoria do verea-
dor Galego do Leite (PMN).

O vereador solicitou à pre-
feitura a prorrogação do prazo 
justificando que o pedido se 
deu por conta dos muitos con-
tribuintes que não receberam 
os carnês. “A própria Secretaria 
de Finanças reconheceu que 
cerca de três mil carnês não fo-
ram entregues. Ou seja, três mil 
contribuintes seriam penaliza-
dos por um problema na distri-
buição dos carnês, o que não é 
admissível”, explicou.

Após a solicitação, o pre-
feito Romero Rodrigues anun-
ciou a prorrogação do prazo 
para os contribuintes que 
preferirem quitar o imposto 
em cota única, com direito a 
desconto de 10%. Quem pre-
ferir pagar com os carnês já 
recebidos, pode utilizá-los 
no pagamento em cota única, 
desde que seja em agência do 
Bradesco. Para pagamento em 
outros bancos, devem retirar 
a segunda via do carnê pela 
internet (www.campinagran-
de.pb.gov.br) ou nos balcões 
da Secretaria Municipal de 
Finanças. Para quem preferiu 
parcelar o pagamento do IPTU, 
o prazo permanece inalterado, 
ou seja, 10 de abril.

Banco Cidadão 
participa da 
Semana do MEI 
em Mangabeira

O Banco Cidadão da Pre-
feitura Municipal de João Pes-
soa (PMJP) está participando 
da Semana Nacional do Mi-
croempreendedor Individual 
(MEI), que acontece desde on-
tem até o sábado (18), na Praça 
do Coqueiral, em Mangabeira. 
O Banco Cidadão estará fazen-
do inscrições dos interessados 
em obter microcrédito no va-
lor de até dez salários mínimos 
(R$ 7.880), das 18h às 21h.

De acordo com o secre-
tário do Trabalho, Produção 
e Renda, Diego Tavares, por 
meio do crédito, os empreen-
dedores podem ampliar seu 
negócio e garantir sustenta-
bilidade. “Neste momento de 
crise econômica no país, acre-
dito que a política do governo 
municipal de microcrédito é a 
melhor ferramenta para inser-
ção no mercado de trabalho”.

MEI
O MEI garante registro 

no CNPJ e vários benefícios 
para o crescimento da ativi-
dade econômica, como com-
prar e vender com nota fiscal, 
o que proporciona melhores 
preços, vendas para governo, 
abertura de conta em banco 
como pessoa jurídica, acesso 
a crédito com taxas diferen-
ciadas e apoio do Sebrae. A 
categoria inclui empreende-
dores com faturamento anual 
de até R$ 60 mil.

Com a formalização, está 
assegurada a cobertura previ-
denciária como  aposentadoria 
por idade e por invalidez, auxí-
lio-doença, salário-maternida-
de, pensão por morte e auxílio
-reclusão para a família.
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Moradores da região de Sousa 
elegem saúde como prioridade
Abastecimento d’água e 
educação estão entre as 
principais reivindicações

O governador Ricardo 
Coutinho realizou, no sábado 
(11), na cidade de Sousa (10ª 
Região Orçamentária), a se-
gunda audiência pública do 
Orçamento Democrático Esta-
dual (ODE) do Ciclo 2015. Na 
ocasião, foram entregues kits 
para escolas, uma viatura de 
resgate para o 6º Batalhão do 
Corpo de Bombeiros, além de 
assinada ordem de serviço. A 
audiência aconteceu no Sousa 
Ideal Clube e contou com cerca 
de 1.500 pessoas que integram 
os nove municípios da região.

A população elencou as 
prioridades de investimentos 
para o próximo ano, através 
do preenchimento das fichas 
de prioridades eletrônicas, as-
sim como escolheu a obra de 
maior relevância já realizada 
na região. As prioridades mais 
votadas pela população para 
os investimentos do Governo 
foram saúde (253 votos), abas-
tecimento de água (154 votos) 
e educação (149 votos).

Também foram feitas rei-
vindicações de restauração e 
pavimentação de estradas, in-
centivos de políticas públicas 
de gênero com ampliação da 
rede de atendimento e de for-
mações, perfuração de poços, 
implantação de novos cursos 
superiores, construção de hos-
pital e melhorias na segurança 
pública.

Ricardo Coutinho assinou 
ordem de serviço para a cons-

Na tarde do sábado (11), o go-
vernador Ricardo Coutinho entre-
gou duas ambulâncias para o Hos-
pital Deputado Manoel Gonçalves 
de Abrantes, na cidade de Sousa, 
além de dois aparelhos de raios X. 
Foi investido R$ 1,2 milhão, sendo 
R$ 600 mil para o raios X digital 
fixo, além de R$ 400 mil para o raios 
X portátil e R$ 250 mil para as duas 
ambulâncias de suporte básico. 

Em entrevista coletiva após a 
entrega dos veículos e equipamen-
tos, Ricardo Coutinho destacou os 
investimentos que o Governo do 
Estado tem feito na área da saúde 
em toda a Paraíba. “A Paraíba sus-
tenta hoje 92% da sua rede de saú-
de com recursos próprios. Não tem 
em nenhum outro Estado do Bra-
sil uma situação como esta”, pon-
tuou, acrescentando que até agora 
o Estado abriu 1.044 novos leitos 

hospitalares e que estão operando. 
Ricardo anunciou que na próxima 
semana uma terceira ambulância 
será entregue ao hospital regional.

A secretária executiva de Esta-
do da Saúde, Maura Sobreira, disse 
que os equipamentos vão otimizar 
o diagnóstico, agilizando a assis-
tência, qualificando e também ga-
rantindo a humanização.“Tempo 
para gente também é vida. Os 
equipamentos já estão em pleno 
funcionamento, isso irá otimizar a 
assistência aos usuários. 

As novas ambulâncias irão ga-
rantir o transporte seguro dos pa-
cientes, quando necessária a trans-
ferência. Estamos concentrando 
esforços para que cada vez mais 
descentralize os serviços e interio-
rize as ações, por meio da contra-
tação de especialistas, para que os 
usuários não precisem se deslocar 

para os grandes centros”, destacou.

Estrutura
O hospital possui 90 leitos, 

sendo seis de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Dispõe de equipa-
mentos de raios X, ultrassonografia 
e também oferece exames de en-
doscopia, além de serviço de labo-
ratório próprio. A unidade é com-
posta por 708 profissionais.

O hospital é referência para 32 
cidades, beneficiando mais de 70 
mil habitantes da região. Mensal-
mente são atendidos uma média de 
13 mil usuários e 220 cirurgias são 
realizadas. Oferece atendimentos 
na área de ortopedia, otorrinola-
ringologia, urologia, oftalmologia, 
nefrologia, cirurgia geral, cirurgia 
de cabeça e pescoço, cirurgia plásti-
ca reparadora, intensivista e angio-
logia.

Hospital recebe ambulâncias e aparelhos de raios X

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N046/2015
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 29/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de formulas lácteas e enterais, destinado ao Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga - CHCF , 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 - 15-00274-4
João Pessoa, 13 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 N452/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/05/2015 às 09h para:

Aquisição de microtador trator agrícola de pneus com implementos, destinado a Fundação de 
Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba - FAPESQ, 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 - 15-00121-6
João Pessoa, 13 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 N059/2015
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 30/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material descartável, destinado ao Hospital Regional de 
Emergência e Trauma de Campina Grande - HRETCG, 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 - 15-00282-6
João Pessoa, 13 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 N085/2015
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 04/05/2015 às 09h para:

Aquisição de material de consumo equipamentos de proteção, caça, pesca, e eletroeletrônicos, des-
tinado a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, 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 - 15-00284-3
João Pessoa, 13 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 N064/2015
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 28/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de cartucho, toner, fita, sistema de alimentação e cabeça de 
impressão, destinado aos Órgãos e Entidades da Rede Pública Estadual, 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 - 15-00283-5
João Pessoa, 13 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 N061/2015
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 28/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de curativos especiais, destinado ao Hospital da Policia Militar 
General Edson Ramalho - HPMGER, 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 - 15-00280-0
João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

trução da Praça do Centro So-
cial Urbano, em Sousa, no valor 
de R$ 125.246,18 e entregou 
um kit Liga pela Paz, que é de 
apoio didático, para a Esco-
la Estadual Antônio Teodoro 
Neto, um kit esportivo à Escola 
Estadual Celso Mariz e um kit 
de robótica à Escola Estadual 
Mestre Júlio Sarmento. Ainda 
foram entregues cheques do 
Empreender Paraíba a 105 
empreendedores individuais, 
somando R$ 430.500,00.

O governador observou 
que, na quinta plenária realiza-
da em Sousa, desde a implanta-
ção do ODE, a participação vem 
crescendo, demonstrando o 
interesse das pessoas em con-
tribuir com o governo. “Esse 
exercício de democracia parti-

cipativa que está sendo cons-
truído na Paraíba, de empo-
deramento da população, não 
permitirá um retrocesso em 
nosso Estado e sim de avanço 
e de superação das adversida-
des e de qualificação da vida 
coletiva do nosso povo. Reco-
nhecemos publicamente que, 
ao longo desses anos, esse é o 
mais importante programa já 
criado no Estado. Isso faz com 
que o povo esteja mais organi-
zado”, destacou. “Esta é a maior 
expressão da democracia par-
ticipativa no país. Nenhum 
Estado tem esse nível de par-
ticipação social. É preciso ter 
compromisso e coragem para 
fazer isso, para se desenvolver 
grandes debates”, complemen-
tou o governador.

A prestação de contas foi 
feita pelo secretário de Estado 
do Planejamento, Orçamen-
to, Gestão e Finanças, Tárcio 
Handel. Ele destacou os inves-
timentos que já foram e vêm 
sendo feitos na 10ª Região, 
totalizando um montante de 
mais de R$ 200 milhões. Foram 
investimentos direcionados à 
saúde, educação, abastecimen-
to de água, estradas, constru-
ção de cisternas, ações através 
do Cooperar e pelo Pacto So-
cial, além da agropecuária e 
pesca, habitação, esporte, lazer 
e segurança pública.

A audiência regional de 
Sousa foi a segunda realizada, 
dentro do ciclo de 16 plenárias 
a serem realizadas nas 14 Re-
giões Georçamentárias. 

A revitalização da 
Praça João Pessoa, mais 
conhecida como a Praça 
dos Três Poderes, foi en-
tregue ontem pelo pre-
feito Luciano Cartaxo. A 
obra renovou a infraes-
trutura do espaço sem 
modificar sua arquitetu-
ra centenária. 

“A Praça João Pes-
soa é um dos nossos 
principais patrimônios 
históricos e não passava 
por qualquer interven-
ção estrutural há cerca 
de 60 anos. Esta é uma 
data histórica para a ci-
dade, que está receben-
do de volta um equipa-
mento que por muito 
tempo esteve relegado 
ao segundo plano”, 
destacou o prefeito. A 
cerimônia de entrega 
da obra teve ainda a 
presença da vice-gover-
nadora do Estado, Lígia 
Feliciano, e do presi-
dente em exercício do 
Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJ-PB), José Ri-
cardo Porto, que partici-
param do hasteamento 
dos pavilhões e decerra-
mento da placa.

“Essa é uma obra 
que preserva nossas ori-
gens e a memória de 
nosso povo. Em meio 
aos três poderes e a 
essas palmeiras cente-
nárias respiramos um 
ar de luta e de demo-
cracia”, declarou a vi-
ce-governadora. Para 
o desembargador José 
Ricardo Porto, a Praça 
destaca os atos de um 
dos paraibanos mais 
ilustres. “Hoje este es-
paço está sendo devol-
vido à população pelas 
mãos sensíveis da atual 
gestão”, afirmou. 

A família do presi-
dente João Pessoa foi 
representada pelo seu 
sobrinho neto, o verea-
dor Fernando Milanez, 
e pelo jornalista Abelar-
do Jurema. “Não pode-
ria faltar a um momen-
to como este por ser um 
episódio que faz com 
que me sinta verdadei-

ramente um cidadão”, 
afirmou Milanez. “Este 
ato traz um aspecto 
simbólico muito impor-
tante sobre a necessi-
dade de se proteger a 
história dos nossos an-
tepassados”, comple-
mentou Abelardo.

Obra
O espaço exigiu 

cuidados especiais por 
estar inserido no perí-
metro de tombamento 
do Centro Histórico, de-
limitado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep).

Entre as interven-
ções realizadas no local 
estão a restauração dos 
bancos, do monumento 
central e a troca do mo-
saico, além da manu-
tenção da iluminação 
ornamental. Os cantei-
ros foram arborizados e 
as palmeiras imperiais, 
que fazem parte do 
traçado original, foram 
mantidas. Além disso, 
oito novas palmeiras 
foram plantadas, reto-
mando o paisagismo 
original.

Uma mudança 
aconteceu no piso, que 
acumulava três tipos 
de ladrilho diferentes. 
Com a reforma, o piso 
foi padronizado com 
ladrilho hidráulico (20 
cm x 20 cm) nas cores 
cinza claro e cinza es-
curo. Também foram 
substituídos todos os 
meios-fios e feita a ma-
nutenção das grades de 
contorno dos canteiros.

Um dos destaques 
do projeto foi o concei-
to de revitalização sem 
interferência no con-
texto histórico do local. 
A estrutura permane-
ceu idêntica, como é o 
caso do traçado original 
– houve alinhamento 
apenas dos meios-fios e 
canteiros do passeio in-
terno. Outro traço man-
tido foi a marcação em 
pedra no entorno da 
calçada externa.

Prefeitura entrega Praça 
João Pessoa restaurada 

REVITALIZAÇÃO

O governador Ricardo Coutinho preside as audiências públicas do Orçamento Democrático Estadual 

Foto: Secom-PB
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PRF prende condenado por crime 
de estupro de vulnerável na PB
O preso, que não teve o 
nome revelado, está na 
Delegacia de Cabedelo Pela cidade

Prejuízo
Segundo Napoleão, os trabalhadores da 

iniciativa privada são os mais prejudicados. 
“Conclamamos os trabalhadores da iniciativa 
privada, em especial, que serão os grandes 
prejudicados com a volta da escravidão, que tem 
como eufemismo a terceirização”.

l Química da uEPB
A Capes publicou a aprovação do projeto de 

criação do Mestrado do Curso de Química da UEPB. O 
Conselho Técnico Científico reconheceu a proposta, 
que passa a oferecer mais um curso de pós-graduação, 
sendo o primeiro na área de Ciências Exatas da 
Terra.

l Programa
A seleção para a composição da primeira turma do 

mestrado está prevista para ocorrer no mês de agosto. 
As linhas de pesquisa do programa serão Química 
Medicinal, Nanomateriais e Nanociência, Biotecnologia 
e Metodologias Analíticas Avançadas.

chamada extraordinária 
Foi divulgada no último final de semana uma 

chamada extraordinária da Lista de Espera do 
Vestibular 2015.1 da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). De acordo com informações da reitoria, 
essa sexta chamada, com 392 convocados, acontece em 
razão do não preenchimento de vagas remanescentes. 
Os candidatos convocados devem realizar o 
cadastramento até esta terça-feira. Maiores informações 
podem ser obtidas no portal da UFCG, endereço www.
uepb.edu.br.

microempreendedor
Começou na manhã desta segunda-feira, 13, a 

Semana Nacional do Microempreendedor Individual 
(MEI), que será realizada até a próxima sexta-feira 
(17), na Praça da Bandeira, no Centro de Campina. A 
programação também acontece em outras cidades. 

Números
Segundo o Sebrae, Campina Grande possui 

atualmente mais de 9,5 mil MEI registrados, uma nova 
categoria empresarial formada por trabalhadores 
autônomos formalizados, que possuem CNPJ, todos os 
direitos previdenciários e faturam até R$60 mil por 
ano.

inspeção
A partir desta segunda, 13, a Superintendência 

de Trânsito e Transportes Públicos deu início ao 
cronograma de aferição pelo Inmetro dos 583 veículos 
do sistema permissionário de táxi. De acordo com a 
STTP, o objetivo é garantir que o consumidor pague o 
preço certo pela quilometragem percorrida. De acordo 
com Araci Brasil, gerente de transportes da STTP, os 
taxistas devem comparecer munidos do CRLV, CNH e 
alvará.

documentação 
Ainda conforme informações da STTP, “quando 

da apresentação de documentos, também fica 
expressamente exigida a padronização do veículo 
com faixas fixas, capela, número de cadastro e código 
fixados na lateral”. De acordo com o órgão, “não 
existindo alguma pendência jurídica ou problemas na 
documentação fornecida pela STTP, o taxista recebe 
uma autorização para comparecer ao Inmetro e em 
seguida a pista de aferição”.

Escravidão
O vereador Napoleão Maracajá (PCdoB) criticou 

os deputados federais da Paraíba que votaram a favor 
da PEC 4330. “É lamentável. Dez deputados federais 
votaram pela escravidão”, disse. Apenas Damião 
Feliciano (PDT) e Luiz Couto (PT) foram contra. 

Terceirização
O parlamentar lembrou que haverá uma 

mobilização nesta quarta. “É uma paralisação nacional, 
que tem como pauta principal a terceirização aprovada 
por parte da Câmara dos Deputados. É uma mobilização 
dos trabalhadores da iniciativa privada e pública”.

Um homem condenado 
pelo crime de estupro de vul-
nerável foi preso pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) an-
teontem durante uma aborda-
gem de rotina na BR-230, em 
Cabedelo, Região Metropolita-
na de João Pessoa. 

Os policiais rodoviários 
que participaram da prisão 
estavam realizando o serviço 
de motopatrulhamento quan-
do avistaram um VW Saveiro 
conduzindo um passageiro 

na carroceria. Durante a fis-
calização, descobriram que 
o homem que seguia na car-
roceria era procurado pela 
Justiça desde março do ano 
passado por estupro de vulne-
rável. Esse tipo de crime ocor-
re quando a vítima tem idade 
abaixo dos 14 anos. O preso 
foi levado para a Delegacia da 
Polícia Civil de Cabedelo. 

Também no fim de sema-
na, os agentes da Polícia Ro-
doviária Federal prenderam 
um foragido da Justiça desde 
2006. O homem era passagei-
ro de um ônibus que fazia a 
linha entre Natal (RN) e João 
Pessoa, quando foi aborda-

do. Durante a fiscalização, os 
agentes da PRF descobriram 
que ele usava diversos docu-
mentos falsos, como cédula 
de identidade, CPF, carteira 
de reservista do Exército e 
título de eleitor. As cédulas 
eram verdadeiras, mas os da-
dos eram todos fictícios. 

O homem, natural de São 
Paulo, estava no Nordeste des-
de o mês passado e é apontado 
como integrante de uma qua-
drilha especializada em as-
saltos a banco. Ele tem várias 
participações confirmadas em 
assaltos naquele Estado.

Em um aparelho celular 
que estava com o foragido 

foram encontradas várias fo-
tografias de veículos e funcio-
nários uniformizados de uma 
empresa chamada Telecom, 
do Rio Grande do Norte. As 
fotos seriam utilizadas como 
referências para a confecção 
de réplicas de uniformes e 
veículos de serviço, com o 
nome da Telecom, para que 
a quadrilha tivesse seu aces-
so facilitado em locais alvos 
das ações criminosas. Foram 
levantados fortes indícios de 
que a quadrilha poderia atuar 
também dentro do Estado da 
Paraíba. O preso foi encami-
nhado à Delegacia da Polícia 
Civil em Mamanguape.

Segurados do Geap têm direito a hidroterapia
Desde o final do mês 

de dezembro de 2014, os 
usuários do plano de saúde 
da Fundação de Segurida-
de Social (Geap) na Paraíba 
estão acobertados do proce-
dimento de hidroterapia, de 
acordo com decisão judicial 
que deferiu a tutela anteci-
pada requerida pela promo-
tora de Justiça de Defesa do 
Consumidor de João Pessoa, 

Priscylla Miranda Morais 
Maroja. A decisão objetiva 
garantir aos consumidores 
do plano de saúde Geap co-
bertura do procedimento 
de hidroterapia, bem como 
a restituição em dobro dos 
valores pagos para a realiza-
ção do procedimento.

De acordo com a pro-
motora de Justiça Priscylla 
Maroja (autora da ação civil 

pública), o próprio regula-
mento da Geap, especifica-
mente nos incisos I e II do 
1º artigo das “Coberturas”, 
apresenta a cobertura da 
assistência em fisioterapia, 
sendo a hidroterapia uma es-
pécie de fisioterapia realiza-
da em água, não se justifican-
do a negativa de autorização 
por parte do plano de saúde 
aos usuários do tratamento.

A liminar concedida 
pelo juiz da 3ª Vara Cível 
da capital, Miguel de Brito 
Lyra Filho, determina que a 
Geap passe a fornecer o tra-
tamento de fisioterapia, na 
modalidade hidroterapia, 
aos beneficiários, sem co-
brança de custo adicional, 
sob pena de multa diária no 
valor de R$ 500,00 até o li-
mite de R$ 30 mil.

dEciSÃo JudiciaL

A Polícia Civil, por meio da De-
legacia de Crimes contra o Patri-
mônio (Roubos e Furtos) da capi-
tal, prendeu no fim de semana três 
pessoas suspeitas de realizarem as-
saltos, sequestros e homicídios em 
vários bairros de João Pessoa. A 
ação policial contou com o apoio 
da equipe de investigadores da 
Delegacia de Homicídios. 

Foram presos: André Luís dos 
Santos Lourenço, de 22 anos; Fa-
biano Bastos, de 27 anos; e ainda 
João Pedro Neves de Freitas, de 19 
anos. De acordo com o titular da 
Roubos e Furtos, Walter Brandão,  
as investigações do trio começa-
ram após a ação de um deles no 
bairro do Bessa, no último dia 7 
de abril. “Passamos a receber vá-
rias denúncias da prática de assal-
tos principalmente no bairro do 
Bessa. Iniciamos uma ação policial 

na localidade e flagramos André 
Luís abordando um veículo junto 
com um comparsa. No momento 
do crime, houve um confronto 
entre os policiais e os dois assal-
tantes. André foi preso e o parcei-
ro dele fugiu no veículo. A partir 
da prisão de André, conseguimos 
chegar aos outros dois presos que 
já vinham sendo investigados 
pela prática de homicídios”, disse 
o delegado, acrescentando que o 
comparsa de André que fugiu no 
assalto no bairro do Bessa já foi 
identificado.

Segundo o titular da Delegacia 
de Homicídios, Reinaldo Nóbrega, 
as investigações apontavam que o 
trio sequestrava as vítimas ou as 
encarcerava, enquanto executava 
assaltos contra estabelecimentos 
comerciais. “Essa ação policial rea-
lizada no fim de semana mostra a 

integração das delegacias especia-
lizadas da Polícia Civil. Gostaría-
mos de frisar o quanto é impor-
tante a prisão dessas três pessoas 
e mostra que nós estamos atentos 
e nos pautamos em investigação 
rigorosa para combater a crimina-
lidade”, ressaltou Nóbrega.

Os três presos seguem à dis-
posição da Justiça e ficarão reco-
lhidos no Sistema Prisional, es-
pecificamente na Penitenciária 
Desembargador Flósculo da Nó-
brega (Róger). “Estamos recolhen-
do depoimentos das vítimas e le-
vantando mais informações sobre 
os crimes praticados por eles para 
que possamos concluir o inquérito 
policial com provas substanciais 
das ações criminosas praticadas 
por essas pessoas”, afirmou a dele-
gada adjunta da Roubos e Furtos, 
Emília Ferraz.

Suspeitos de vários crimes foram detidos
PoLícia ciViL

Acusado algemado e de costas é 
levado para a Delegacia por agente 

da Polícia Rodivária Federal

FOTO: Divulgação
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Dilma usa redes sociais 
para condenar a redução 
da maioridade penal
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PB conduz reunião de governadores
BANCADA FEDERAL DO NORDESTE

O governador Ricardo 
Coutinho e demais governa-
dores do Nordeste se reúnem 
amanhã com toda a bancada 
federal nordestina em Brasí-
lia. O encontro acontece no 
auditório Nereu Ramos, na 
Câmara Federal. a pauta da 
reunião, que está prevista 
para começar às 8h30, in-
cluirá os 15 itens da Carta da 
Paraíba, elaborada durante o 
Fórum dos Governadores do 
Nordeste, realizado em de-
zembro de 2014, no Centro de 
Convenções, em João Pessoa. 

O governador Ricardo 
Coutinho, responsável pela 
condução do encontro e por 
fazer a articulação com os go-
vernadores do Nordeste e a 
bancada nordestina, informou 
que a reunião terá um apelo 
especial a dois tópicos: a es-
tiagem na região e os ajustes 
fiscais feitos pelo Governo Fe-
deral. Estão sendo convocados 
todos os 177 parlamentares, 
entre senadores e deputados 
federais que integram a ban-

cada da região. “A finalidade é 
sensibilizar os deputados e se-
nadores eleitos pelo Nordeste 
a agilizar a votação de maté-
rias importantes para a região, 
bem como discutir as medidas 
de ajuste fiscal necessárias 
para manutenção de investi-
mentos do Governo Federal, 
conforme ficou condicionado 
na reunião com a presidente 
Dilma”, afirmou o governador.

Acordo com Dilma
Em março, os nove gover-

nadores do Nordeste se reuni-
ram com a presidente Dilma 
Rousseff e apresentaram as 
pautas prioritárias da região. 
Os governadores redigiram 
documento com pontos con-
vergentes e essenciais para o 
Nordeste, a exemplo da linha 
de crédito para os Estados 
com capacidade fiscal, manu-
tenção dos investimentos em 
obras estruturantes e verbas 
emergenciais para a convivên-
cia com a seca. 

Durante o encontro, a 
presidente Dilma firmou o 
compromisso de priorizar 
obras federais em andamen-
to, principalmente as que são 
relacionadas à seca.

Pauta da reunião incluirá 15 
itens da Carta da Paraíba, 
elaborada em João Pessoa

Na edição de on-
tem do programa Fala 
Governador, da rádio 
Tabajara, ricardo Cou-
tinho comentou o tu-
multo gerado pelo pre-
sidente da Câmara dos 
Deputados, em sua pas-
sagem pela Assembleia 
Legislativa da Paraíba 
(ALPB). Ao final do 
programa, ricardo se 
dirigiu aos ouvintes de 
todo o Estado para tra-
tar de “um assunto que 
não gostaria que a Pa-
raíba tivesse sido palco, 
que foi a passagem de 
sua excelência, o depu-
tado Eduardo Cunha”.

Na última sexta-
feira, 10, quando par-
ticiparia do Projeto 
Câmara Itinerante, ma-
nifestantes ocuparam 
as galerias da ALPB e 
protestaram contra a 
postura conservadora 
do presidente da Câma-
ra, acusando-o até de 
“homofóbico”. Eduar-
do Cunha foi impedido 
de ocupar a tribuna. 
Um ovo foi arremessa-
do em sua direção. O 
evento acabou sendo 
cancelado. 

Sem provas, Cunha 
acusou o Governo do 
Estado de “omissão”, 
por não ter colocado a 
Polícia Militar dentro 
da Casa Legislativa, o 
que nem é permitido, 
e ainda caluniou os de-
putados estaduais Aní-
sio Maia (PT) e Estela 
Bezerra (PSB).

“A Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiros 
estavam onde deveriam 
estar, na frente da As-
sembleia. O território 
da Assembleia deve ser 
guardado pelo sistema 
de segurança do Poder 
Legislativo. Nem na di-
tadura militar a polícia 

entrou na Assembleia”, 
explicou o governador 
ricardo Coutinho. O 
chefe do Executivo pa-
raibano não estava pre-
sento no evento porque 
cumpria agenda do Or-
çamento Democrático 
Estadual, marcado há 
mais de um ano. ricar-
do cobrou de Cunha 
uma retratação. “Sou 
governador da Paraíba, 
tenho as minhas respon-
sabilidades. O Estado e 
o seu povo não podem 
ser desacatados de uma 
forma tão primária”, e 
prosseguiu:

“O deputado 
Eduardo Cunha deve 
ao povo da Paraíba um 
pedido de desculpas. 
Deve aos deputados 
que ele citou os nomes 
[Estela Bezerra e Aní-
sio Maia] também um 
pedido de desculpas, 
porque não é possível, 
como se diz no popular, 
‘na casa dos outros’, 
não ter o respeito e 
embarcar em qualquer 
conversa”, disparou.

De forma respeito-
se, o governador res-
pondeu ao presidente 
da Câmara: “Se falou 
para o país a partir da 
Paraíba, o governador 
do Estado também fa-
lou para o país a partir 
da Paraíba”, e se soli-
darizou com seu povo. 
“A minha solidarieda-
de ao Poder Legislati-
vo da Paraíba, ao povo 
da Paraíba e, particu-
larmente, a esses dois 
deputados. Quero di-
zer que esse assunto 
está encerrado, mas 
também que nós sa-
bemos o que defende-
mos. A Paraíba não é 
terra de ninguém, tem 
a sua história”, defen-
deu ricardo.

Ricardo cobra retratação

FOTOS: Divulgação

FOTO: Edson Matos

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) realizou ontem a 
segunda audiência pública para 
tratar da proposta de reforma po-
lítica que está em pauta nacional-
mente. O vereador Lucas de Brito 
(DEM) explicou a sistemática dos 
trabalhos da Comissão Especial de 
Estudos sobre a reforma Política 
da Casa, da qual é relator, e divul-
gou o lançamento da pesquisa de 
opinião disponível no site da CMJP 
para que a população se posicione 
sobre os temas discutidos. 

Essa segunda discussão realizada 
no Plenário Senador Humberto Luce-
na teve como pauta a suplência de 
senador, o voto secreto no Congres-
so Nacional e a reeleição no Executi-
vo. Além dos vereadores pessoenses 
Marco Antônio (PPS), Benilton Luce-
na (PT), Marmuthe, João dos Santos 
(Pr), raoni Mendes (PDT), Zezinho 
Botafogo (PSB), renato Martins 
(PSB) e da sociedade civil organizada, 
o evento também contou com a pre-
sença do deputado federal paraiba-
no Veneziano Vital do rêgo (PMDB) 
e de representantes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 

Lucas de Brito fez uma explana-
ção inicial contextualizando o atual 
cenário político brasileiro e comen-

CMJP volta a debater reforma política
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Criado para orientar e 
fiscalizar o exercício profis-
sional, defendendo a socie-
dade da prática ilegal das 
atividades abrangidas pelos 
profissionais que integram 
o Conselho Regional de En-
genharia e agronomia da 
Paraíba (Crea-PB), a entida-
de firmou, um Convênio de 
Cooperação Técnica com a 
Prefeitura de Sumé. 

O objetivo do convênio 
é promover a articulação 
e a interação de atividades 
visando a melhoria da ação 
fiscalizadora do conselho e 
da prefeitura, a correta apli-
cação dos recursos públicos 
e a valorização do exercício 
profissional no que tange as 
obras públicas realizadas na 

cidade. De acordo com a pre-
sidente do Crea-PB, Giucélia 
Figueiredo, é muito impor-
tante que os gestores públi-
cos entendam e colaborem 
com o trabalho desenvolvido 
pelo Conselho: “Nossa fun-
ção atinge diretamente a so-
ciedade, e por isso fazemos 
um trabalho de fiscalização e 
também de orientação”. 

Além do aprimoramen-
to da fiscalização e o cum-
primento da legislação per-
tinente, o convênio garante 
a participação dos profis-
sionais da área tecnológica 
nos empreendimentos rea-
lizados em Sumé, respeitan-
do os direitos e deveres que 
competem os órgãos res-
ponsáveis.

Em solidariedade aos 
deputados atacados pelo pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha (PM-
DB-RJ), o diretório do PT na 
Paraíba emitiu nota de repú-
dio. Confira alguns trechos:

a Câmara dos Deputa-
dos, hoje comandada pelo sr. 
Eduardo Cunha, tem tomado 
decisões contra os interesses 
do povo, a exemplo da maiori-
dade penal e da terceirização 
geral na produção e serviços. 
Com isso, em diversas partes 
do Brasil, tem atraído manifes-
tações e resistências dos movi-
mentos sociais e populares;

O deputado Eduardo 
Cunha, em sua agenda na Pa-
raíba, instigou, ainda mais, a 
divisão em que se encontra o 

país, revelando desprezo pelos 
movimentos sociais e suas legí-
timas reivindicações;

O PT está solidário com os 
deputados anísio Maia e Frei 
anastácio em face das suas lu-
tas na assembleia, sempre em 
defesa dos excluídos, oprimi-
dos e da legítima participação 
popular naquele poder, assim 
como se solidariza com a de-
putada Estela, do PsB, e com o 
governador Ricardo Coutinho, 
ambos acusados injustamente 
de incentivadores e omissos no 
episódio ocorrido na referida 
Casa legislativa. assim como, 
também, elogia e enaltece a 
bravura de nossa bancada mu-
nicipal, por barrar a concessão 
do Título de Cidadania da capi-
tal ao sr. Eduardo Cunha.

Crea firma convênio 
com prefeitura de Sumé

PT da Paraíba repudia 
acusações de Cunha

COOPERAÇÃO TÉCNICA DIRETóRIO ESTADUAL

Veneziano Vital é o único paraibano a compor a comissão especial em Brasília

tando que, a partir das manifestações 
populares que ocorrem desde o ano 
passado, evidenciou-se a necessidade 
de dar mais celeridade à proposta 
de reforma política no Brasil. “Nós, 
por sermos os agentes políticos mais 
próximos do povo pessoense, esta-
mos servindo de canal de comuni-
cação para que as ideias das pessoas 

possam ser levadas em consideração 
nesse debate”, afirmou. 

A terceira e última audiência pú-
blica na CMJP sobre a reforma políti-
ca está agendada para o próximo dia 
27, às 9h30. Lucas de Brito informou 
que, no início de maio, deverá apre-
sentar um relatório com todas as par-
ticipações e posicionamentos.

O deputado federal Ve-
neziano Vital do rêgo, único 
parlamentar paraibano que 
compõe a Comissão Especial 
da reforma Política instalada 
na Câmara dos Deputados, em 
fevereiro deste ano, agradeceu 
o convite para participar das 
discussões na CMJP e tratou da 
relevância da iniciativa dos par-
lamentares pessoenses. 

“Todos esses assuntos, que 
serão discutidos e decididos 
nacionalmente, são de interes-
se de todos nós. A temática da 
reforma política é um assunto 
que vem sendo falado há mui-
to tempo e que já amadureceu 
bastante, mas ainda existem 
muitos pontos que devem ser 
vistos. Iniciativas como essa, de 

trazer o tema para discussão lo-
cal, podem, sim, trazer efeitos 
e pautar questões que porven-
tura ainda não estejam sendo 
abordadas pelo Congresso. Co-
loco-me à disposição para ler, 
na Comissão Especial da Câma-
ra Federal, o relatório final ela-
borado por esta Casa e sugiro 
inclusive que vossas excelências 
possam entregar pessoalmen-
te esse documento ao relator”, 
observou o deputado. 

Entre os pontos defendidos 
por Veneziano acerca da refor-
ma política destacam-se a neces-
sidade de extinção da reeleição 
e a mudança das eleições pro-
porcionais para o sistema majo-
ritário, fazendo com que os can-
didatos mais bem votados sejam 

eleitos, acabando com o cálculo 
atual que leva em conta o quo-
ciente eleitoral para eleições de 
deputados e vereadores.

O deputado federal revelou 
que muitos pontos já se encon-
tram praticamente em concor-
dância, enquanto outros, como 
a unificação das eleições nacio-
nais e regionais, ainda geram 
algumas dúvidas e posiciona-
mentos contrários. 

Outras colocações
Durante a audiência pú-

blica, tanto os parlamentares 
quanto outras pessoas inte-
ressadas puderam colaborar 
com ideias que também serão 
colocadas em votação no site 
da CMJP.

Relatório pessoense será apresentado

Foto: olenildo Nascimento/CMJP
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Todos contra Cunha
A tumultuada passagem  do presidente 

da Câmara dos Deputados pela Paraíba ainda 
repercute. O carioca Eduardo Cunha representa 
o retrocesso. Conduz os trabalhos parlamentares 
em busca do atraso, pelo pensamento conservador 
e pela capacidade de articulação. Se não fosse 
presidente, seria um dos membros mais aguerridos 
da bancada BBB (Bíblia, Bala e Boi).

Sobre a redução da maioridade penal, 
Cunha é firme. Originário da bancada da Bíblia, 
conseguiu facilmente apoio da bancada da Bala. 
E como todos se entendem na esquisita direita 
brasileira, que defende o “quanto pior, melhor”, 
arregimentou os ruralistas, da bancada do Boi. 
A mudança é aviltante contra cláusula pétrea da 
Constituição Federal e ataca o maior avanço que 
o país já atingiu na defesa dos jovens: o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

Mas o conservador se contradiz e vem 
contrariando seguidores. Eduardo Cunha 
colocou na pauta do Congresso o projeto de lei 
4.330/2004, que trata sobre as terceirizações. 
Foi aprovado pela Câmara e segue em discussão 
a partir de hoje. Se passar, adeus Consolidação da 
Leis do Trabalho (CLT), adeus concurso público. 
O Brasil dará as boas-vindas à precarização e 
à distribuição de cargos públicos com baixos 
salários. Até quem defende a meritocracia torce o 
nariz diante da medida.

Por aqui, nada foi orquestrado. Cunha 
enfrentou a opinião pública de um povo que vive 
a mudança e não admite imposição de atraso. 
Na Paraíba se respeita a diversidade, os direitos 
humanos. Cunha pensou que estava em ‘terra 
de ninguém’ e resolveu caluniar a deputada 
Estela Bezerra e o deputado Anísio Maia, além 
de acusar o governador Ricardo Coutinho de 
omissão. Agora, o presidente da Câmara deve um 
pedido de desculpas não só aos atingidos, mas a 
todos os paraibanos.

Protestos em João Pessoa
No domingo, na fila de um supermercado, 

um senhor com cabelos brancos, aparência de 
mais de 70, lamentava o contexto dos protestos 
na orla da capital paraibana. Não que o governo 
Federal esteja todo correto, mas o teor dos 
comentários era em relação ao perfil dos 
participantes. 

Só no prédio dele, dizia meu vizinho na 
fila, mais de 15 pessoas participariam. E o que 
o revoltava era que muitos destes costumam 
divulgar, nos corredores e elevadores, formas 
para conseguir acesso à TV a cabo de forma 
ilegal. “São tão ladrões quanto os bandidos da 
Petrobras”, dizia. E concordo. Ao menos, foi 
esvaziado. Menos de 300 pessoas. Uma vergonha 
para os organizadores.

Que o último não saia
A expressão “o último a sair apague a luz” 

vem sendo repetida no Brasil por dois principais 
motivos: pela crise energética e o risco de um 
novo apagão, e também pela falta de motivação 
de brasileiros que começam a desistir do país. De 
todos os pensamentos de indignação, considero 
que este seja o mais perigoso.

O governo investiu ao longo de anos em 
pessoas. Os formados em universidades públicas 
tiveram seus estudos pagos pelos contribuintes, 
muitos destes investidores indiretos nem 
concluíram o Ensino Médio. O profissional 
formado se desilude com o país - com razão - e 
decide ir embora. 

Mas a mudança passa por ele. O país 
acreditou nessas pessoas para a construção de 
uma sociedade melhor, mais justa, mais humana. 
Não se trata de um caso de “ame-o ou deixe-o”, 
como a falácia da ditadura militar. Mas a cada 
cidadão decente que deixa o Brasil, regozija-se 
um bandido.

Dilma ataca redução da maioridade 
penal e pede punição de aliciadores 
Presidente afirma que 
mudança não resolve 
a delinquência juvenil

FOTO: Antonio Cruz/AgênciaBrasil
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O presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST), Antônio José de Bar-
ros Levenhagen, disse ontem 
que é contrário à proposta 
que trata de novas regras 
de terceirização, matéria 
apreciada pela Câmara dos 
Deputados. Ele participou 
de audiência pública na Co-
missão de Direitos Humanos 
do Senado sobre o Projeto de 
Lei 4.330/2004 que trata do 
assunto.

Ao ressaltar que não es-
tava falando como presiden-
te do TST, mas como cidadão, 
o magistrado defendeu que o 
Congresso estabeleça tetos 
para a terceirização, como 
o de 30% dos prestadores 
de serviços de uma empre-
sa possam ser terceirizados. 
Para evitar grandes distor-
ções salariais, o magistrado 
sugeriu que os vencimentos 
dos terceirizados não pos-
sam ser inferiores a 80% do 
salário dos empregados con-
cursados.

Em sua exposição, o mi-
nistro ressaltou que o Con-
gresso Nacional vive uma 
“situação delicada”, em que 
deverá pôr em prática o prin-
cípio constitucional que pre-
coniza o equilíbrio entre os 

Ministro propôs tetos, como 30% dos prestadores por empresa

Dilma destaca que o Brasil já possui legislação avançada: o Estatuto da Criança e do Adolescente

O ex-deputado fede-
ral Pedro Corrêa, suspei-
to de envolvimento no 
esquema de fraudes em 
contratos da Petrobras e 
investigado pela Opera-
ção Lava Jato da Polícia 
Federal, embarcou on-
tem, no Aeroporto Inter-
nacional dos guararapes, 
no Recife, com destino 
a Curitiba. Corrêa teve a 
prisão preventiva decre-
tada na última sexta-feira, 

10, quando foi deflagrada 
a 11ª fase da operação.

Condenado na Ação 
Penal 470, o processo do 
Mensalão, e cumprindo 
pena em regime semiaber-
to no Centro de Ressocia-
lização de Canhotinho, no 
Agreste pernambucano, 
Corrêa teve o nome citado 
pelo ex-diretor da Petro-
bras, Paulo Roberto Costa. 
O ex-deputado é suspeito 
de ter recebido propina no 

valor de R$ 5,3 milhões.
Antes de seguir para 

carceragem da PF em 
Curitiba, o ex-deputado 
do PP passou a noite en-
tre o Centro de Triagem, 
na Região Metropolita-
na do Recife. Pedro Cor-
rea viaja sem algemas 
e acompanhado de três 
agentes da Polícia Federal 
de Pernambuco. A partir 
do Rio de Janeiro, onde o 
voo fez escala, a escolta 

do ex-deputado foi feita 
por agentes do Paraná.

O advogado Michel 
Saliba, contratado pela fa-
mília do ex-parlamentar 
informou – em nota divul-
gada no final de semana – 
que a defesa não teve aces-
so aos autos e negou que 
haja a intenção, neste mo-
mento, de que Corrêa faça 
acordo de delação premia-
da com a Justiça e o Minis-
tério Público Federal.

Ex-deputado é transferido para Curitiba

Presidente do TST é contra terceirizações

OPERAÇÃO LAVA JATO

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Luana Lourenço 
Repórter da Agência Brasil

A presidente Dilma 
Rousseff se manifestou on-
tem, pelas redes sociais, con-
tra a redução da maioridade 
penal. A admissibilidade da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 171/93, que 
reduz a maioridade penal de 
18 para 16 anos, foi aprova-
da pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara no fim de março e uma 
comissão especial foi instala-
da para analisar o texto.

“Não podemos permitir a 
redução da maioridade penal. 
Lugar de meninos e meninas 
é na escola. Chega de impu-
nidade para aqueles que ali-
ciam crianças e adolescentes 
para o crime”, escreveu Dilma 
em seus perfis nas redes so-
ciais no Twitter e Facebook.

A presidente disse que a 
redução da maioridade seria 
“um grande retrocesso” para 
o país e que não resolveria os 
problemas de jovens em con-

flito com a lei. Dilma defende 
que a punição nesses casos 
obedeça medidas já previs-
tas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA).

“Reduzir a maioridade 
penal não vai resolver o pro-
blema da delinquência juve-
nil. Isso não significa dizer 
que eu seja favorável à impu-
nidade. Menores que tenham 
cometido algum tipo de de-

lito precisam se submeter 
a medidas socioeducativas, 
que nos casos mais graves já 
impõem privação da liberda-
de. Para isso, o país tem uma 
legislação avançada: o Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente, que sempre pode ser 
aperfeiçoado”, avaliou.

Nos posts, Dilma disse 
que orientou o ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardo-

zo, a iniciar uma “ampla dis-
cussão” para aprimoramento 
do ECA. “É uma grande opor-
tunidade para ouvirmos em 
audiências públicas as vozes 
do nosso país durante a rea-
lização deste debate”. A pre-
sidente também defendeu 
mudanças na legislação para 
endurecer a punição para 
adultos que aliciam jovens 
para o crime organizado.

valores sociais do trabalho e 
a livre iniciativa. Levenhagen 
deixou claro ainda que en-
quanto o projeto não for san-
cionado, o TST continuará 
aplicando a Súmula 331, que 
veda a terceirização para as 
atividades-fim das empresas. 

PL em pauta
A regulamentação da 

terceirização continua na 
pauta do Plenário da Câma-
ra dos Deputados a partir de 

hoje. Os deputados federais 
votarão as emendas e os des-
taques apresentados ao tex-
to-base do deputado Arthur 
Oliveira Maia (SD-BA) para o 
Projeto de Lei 4330/04.

Os partidos que são con-
tra alguns aspectos da tercei-
rização vão tentar mudar, por 
exemplo, a possibilidade de 
ela ser usada inclusive para 
as atividades-fim da empre-
sa contratante. Esse é um dos 
pontos mais polêmicos, pois 

os sindicatos temem a pre-
carização da relação traba-
lhista. Já os defensores argu-
mentam que isso aumentará 
o número de empregos.

Também poderá ser 
discutido o tipo de res-
ponsabilidade da empresa 
contratante em relação aos 
direitos trabalhistas, se ela 
será subsidiária ou solidá-
ria. O texto prevê que será 
solidária, permitindo ao tra-
balhador processar a con-
tratante e também a contra-
tada, apenas se a empresa 
contratante não fiscalizar 
os pagamentos devidos pela 
contratada.

O texto não garante a 
filiação dos terceirizados no 
sindicato da atividade pre-
ponderante da empresa, o 
que, na visão dos sindicatos, 
fragilizará a organização dos 
trabalhadores terceirizados.

A exceção prevista é 
quando o contrato de tercei-
rização for entre empresas 
da mesma categoria econô-
mica. Nesse caso, os empre-
gados terceirizados serão 
representados pelo mesmo 
sindicato dos empregados 
da contratante, seguindo os 
acordos e convenções cole-
tivas.
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Políticas

Estão sendo cumpridos 
229 mandados judiciais
em 4 Estados no DF

PF desarticula grupo suspeito de
fraudar R$ 28 milhões do Dpvat

A Polícia Federal (PF) 
prendeu, na madrugada de 
ontem, servidores públi-
cos, policiais civis e milita-
res, médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, dentistas 
e agenciadores de seguros 
suspeitos de fazerem parte 
de uma organização crimi-
nosa especializada em frau-
dar o Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais (Dpvat). As 
fraudes no seguro pago às 
vítimas de acidentes causa-
dos por veículos automoto-
res de via terrestre podem 
chegar a R$ 28 milhões.

 Estão sendo cumpridos 
229 mandados judiciais – 41 
de prisão, sete de condução 
coercitiva, 61 de busca e 
apreensão, 12 para afasta-
mento de cargo público, 51 
para sequestro de bens e 57 
referentes à quebra de sigilos 
bancários. A ações da Ope-
ração Tempo de Despertar 
ocorrem em Goiás, Brasília, 
no Espírito Santo, na Bahia e 
em Minas Gerais.

As investigações – feitas 
em parceria entre a PF, o Mi-
nistério Público, a Corregedo-
ria da Polícia Civil e a Polícia 
Militar de Minas Gerais – 
constataram que o grupo cri-
minoso usava vários métodos 
para fraudar o seguro Dpvat, 
entre eles, o  ajuizamento de 
ações judiciais por escritórios 
de advocacia sem conheci-
mento e autorização das víti-
mas. Segundo a PF, a quadri-
lha falsificava assinaturas em 
procurações e declarações de 
residência falsas.

A organização também 
ajuizava ações, de forma si-
multânea, em comarcas dis-
tintas, sem relação com o 
local do acidente e sem que 
as vítimas tivessem conhe-
cimento do ajuizamento de 
ação. Os mandados judiciais 
estão sendo cumpridos nas 
cidades mineiras de Almena-
ra, Bocaiuva, Brasília de Mi-

nas, Capelinha, Capitão Ene-
as, Coração de Jesus, Corinto, 
Cristália, Curvelo, Diaman-
tina, Espinosa, Francisco Sá, 
Janaúba, Januária, Japonvar, 
João Pinheiro, Juiz de Fora, 
Lontra, Manga, Minas Novas, 
Mirabela, Monte Azul, Para-
catu, Pirapora, Porteirinha, 
Ribeirão das Neves, Salinas, 
São Francisco, São João da 
Ponte, Sete Lagoas, Taiobei-
ras, Turmalina, Várzea da 
Palma, além de Guanambi e 
Urandi, na Bahia, e municí-
pios do Rio de Janeiro.

Os suspeitos poderão 
responder judicialmente pe-
los crimes de formação de 
quadrilha, estelionato, falsi-
ficação e uso de documentos 
públicos, corrupção ativa e 
passiva e facilitação ou per-
missão de senhas de acesso 
restrito a terceiros.

De acordo com a Polícia 
Federal, a Operação Tempo 
de Despertar é resultado de 
uma série de outras ações 
desencadeadas pelas polí-
cias estaduais, nos últimos 
anos, que apuraram suspei-
tas de fraude no Dpvat.

“Nos últimos anos, gran-
des quantidades de opera-
ções foram deflagradas em 
todo o Brasil com o objetivo 
de coibir fraudes no seguro 
Dpvat. Elas já davam conta 
de que a atividade criminosa 
podia ser sustentada por um 
grupo organizado, com rami-
ficações em diversas áreas 
da administração pública, 
envolvimento de policiais, 
empresários e empresas de 
seguro, além de um número 
expressivo de advogados”, 
diz nota da PF.

Com as informações 
dessas operações, a Polícia 
Federal iniciou as investi-
gações que resultaram na 
operação desencadeada para 
identificar os líderes do es-
quema que, segundo a PF, 
devem estar “no interior da 
seguradora responsável pela 
gestão do seguro Dpvat”.

Com o nome da opera-
ção, a PF pretende chamar a 
atenção da sociedade para o 
“despertar” contra fraudes e 
crimes cometidos à coletivi-
dade. 

 BRASIL 

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Movimentos sociais ligados à 
reforma agrária vão acampar em 
frente ao Congresso Nacional esta 
semana.Ontem, a Frente Nacional 
de Luta Campo e Cidade (FNL) re-
uniu-se no gramado em frente ao 
Legislativo e montou barracas onde 
devem ficar por tempo “indetermi-
nado”, de acordo com o líder do 
movimento, José Rainha. Amanhã, 
grupos indígenas de diversas etnias 
também acamparão no local.

Entre as pautas reivindica-
das pela Frente Nacional de Luta 
Campo e Cidade estão a reforma 
agrária e a suspensão de medidas 
que atentam aos direitos indíge-
nas de usufruto de terras, como a 
Proposta de Emenda à Constitui-

ção (PEC) 215/2000, que transfere 
do Executivo para o Legislativo a 
prerrogativa de demarcar terras 
indígenas.

Rainha acrescenta que um 
número grande de propriedades 
rurais está em situação degra-
dante de mão de obra e muitas 
não produzem nada, o que, para 
ele, deveria exigir mais fiscaliza-
ção. “No Brasil, estima-se que 200 
milhões de hectares de terras são 
improdutivas. Outras tantas em-
presas são acusadas de usar de 
força de trabalho desrespeitando 
os direitos do trabalhador.”

Por volta das 10h30, os mani-
festantes foram ao Ministério do 
Planejamento com uma lista de 
reivindicações a ser entregue ao 
ministro Nelson Barbosa. Constam 

na lista a apresentação do Orça-
mento de 2015 e o aumento nas 
verbas destinadas à compra de 
áreas para a reforma agrária. A 
assessoria do ministério disse não 
ter nenhum pedido de audiência 
feito pelos manifestantes e, por-
tanto, ainda não se posicionará.

Estão programadas também 
manifestações em frente ao Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social. Os integrantes do movi-
mento reclamam que alguns as-
sentamentos não têm recebido 
cestas básicas, cuja destinação e 
organização é feita pelo ministé-
rio. No dia 24 de março, eles fi-
zeram um protesto em frente à 
Companhia Nacional de Abasteci-
mento, em Brasília, para reclamar 
da situação.

Movimentos pedem reforma agrária
´PROTESTO EM BRASÍLIA

Integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade fazem manifestação em Brasília pela reforma agrária e contra a PEC 215

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil

O ex-juiz João Carlos da 
Rocha Mattos foi condena-
do pela Justiça Federal a 17 
anos, cinco meses e sete dias 
de prisão pelos crimes de la-
vagem de dinheiro e evasão 
de divisas. A sentença, do 
início deste mês, atendeu a 
um pedido feito pelo Minis-
tério Público Federal (MPF) 
por meio de uma ação que 
tramita desde 2011. Além da 
pena privativa de liberdade, 
Rocha Mattos foi condenado 
também ao pagamento de 
uma multa equivalente a 303 
salários mínimos. 

Segundo o MPF, o ex-juiz 
recebeu valores sem origem 
justificada e remeteu quan-
tias, de forma ilegal, para uma 
conta bancária na Suíça com o 
auxílio de sua ex-mulher, Nor-
ma Regina Emílio Cunha e do 
irmão dela Júlio César Emílio, 

ambos também sentenciados 
pelo juiz federal Paulo Bueno 
de Azevedo. Norma foi conde-
nada a 15 anos e dois meses 
de prisão e ao pagamento de 
257 salários mínimos de mul-
ta. Tanto ela quanto o ex-juiz 
deverão cumprir pena em 
regime inicial fechado, mas 
poderão recorrer da senten-
ça em liberdade. Júlio César 
Emílio, condenado a três anos 
e seis meses de prisão, teve a 
pena substituída por presta-
ção de serviços e pagamento 
de R$ 10 mil a uma institui-
ção que for indicada pela Jus-
tiça. Ele também deverá pa-
gar uma multa estipulada em 
60 salários mínimos.

Os recursos ilegais, de 
acordo com o MPF, foram 
identificados em três ocasiões. 
A primeira, em 2003, quando 
investigadores encontraram 
US$ 550,5 mil na casa de Nor-
ma e o equivalente a R$ 790 
mil em contas no Brasil e no 

exterior. Na segunda, após 
quebra de sigilo bancário, au-
toridades constataram um de-
pósito de R$ 116 mil. Por fim, 
o inquérito revelou também 
movimentações no valor de 
US$ 12 milhões em uma conta 
de Rocha Mattos no banco su-
íço BNP Paribas, sem conheci-
mento da Receita Federal.

Para o juiz, os réus não 
conseguiram comprovar a 
origem dos recursos. “De 
fato, as declarações de im-
posto de renda de ambos não 
mencionavam tais valores 
e, como ambos, de qualquer 
modo, não poderiam ter ad-
quirido semelhante soma de 
forma lícita, a única origem 
possível de tal montante é 
a prática dos crimes contra 
a administração pública co-
metidos por João Carlos da 
Rocha Mattos, quando do 
exercício do cargo de juiz fe-
deral”, escreveu o magistra-
do na sentença.

Da Agência Brasil

Justiça condena ex-juiz Rocha
Mattos a 17anos de detenção

A balança comercial – 
exportações menos impor-
tações – acumulou superávit 
de US$ 132 milhões nas duas 
primeiras semanas de abril, 
desempenho melhor do que 
o registrado no mesmo perí-
odo de 2014, quando houve 
déficit de US$ 13,1 milhões. 
Na primeira semana do mês, 
o país exportou US$ 271 
milhões a mais do que im-
portou. Na segunda semana, 
porém, o Brasil comprou do 
exterior US$ 139 milhões a 
mais do que vendeu.

Os números foram divul-
gados ontem pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior. Em 
2015, o país acumula déficit 
de US$ 5,425 bilhões na ba-
lança comercial. O rombo é 
10% inferior ao registrado 

no mesmo período do ano 
passado, quando o indicador 
registrava resultado negati-
vo de US$ 6,027 bilhões até a 
segunda semana de abril.

No acumulado do ano, 
as exportações estão caindo 
mais que as importações. Até 
a segunda semana de abril, o 
país vendeu US$ 47,828 bi-
lhões, queda de 15,3% pela 
média diária em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. As importações so-
maram US$ 53,253 bilhões, 
retração de 14,5% também 
pela média diária.

Em abril, todas as cate-
gorias de produtos registra-
ram queda nas exportações. 
As vendas de produtos bási-
cos caíram 29,5% em relação 
às duas primeiras semanas 
de abril de 2014, motivada 
pelo recuo nas vendas de 
soja em grão, minério de fer-
ro e farelo de soja. 

Balança comercial tem 
superávit em 2 semanas

DADOS DE ABRIL

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil Wellton Máximo

Da Agência Brasil Daniel Lima
Da Agência Brasil 

Mercado reduz 
para 8,13% a
projeção da 
inflação de 2015

Depois de 14 semanas 
em elevação, o mercado fi-
nanceiro reduziu a expecta-
tiva em relação à inflação: o 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), estima-
do para 2015, caiu de 8,20% 
para 8,13%. O índice espera-
do, porém, está acima do teto 
superior da meta, que é 6,5%.

Apesar da previsão de que-
da da inflação, o pessimismo 
persiste em relação à perspec-
tiva de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), conjunto 
de bens e serviços produzidos 
no país. Na avaliação dos inves-
tidores e analistas do mercado, 
a contração da economia será 
equivalente a 1,01%. Os núme-
ros estão no relatório Focus, 
divulgado semanalmente pelo 
Banco Central.



Projetos nas áreas de
comércio e de energia 
serão discutidos

Dilma e Obama debaterão termos 
de cooperação em junho deste ano

A reunião marcada para 
30 de junho entre a presiden-
te Dilma Rousseff e o presi-
dente americano Barack Oba-
ma, anunciada na Cúpula das 
Américas, no Panamá, estabe-
leceu uma série de discussões 
bilaterais entre os países, dis-
se ontem a embaixadora dos 
Estados Unidos no Brasil, Li-
liana Ayalde.

Entre os temas prioritá-
rios a serem tratados antes 
do encontro dos presiden-
tes, estão projetos nas áreas 
comerciais, de energia, de 
ciência e tecnologia, além da 
cooperação em defesa e ao 
meio ambiente. “Não vamos 
começar do zero, mas am-
pliar o que temos”, destacou a 
embaixadora, durante a pos-
se do novo presidente da Câ-
mara de Comércio Americana 
(Amcham), no Rio de Janeiro.

Ao comentar a retoma-
da da agenda conjunta entre 
os países, depois do caso de 
espionagem que afetou as re-
lações entre o Brasil e os Es-
tados Unidos, a embaixadora 
reforçou os pedidos dos em-
presários americanos para 
que o Brasil sinalize com a re-

dução da burocracia e garan-
ta previsibilidade para atrair 
negócios.

“Empresas americanas 
querem fazer investimentos 
aqui no país, no mesmo mo-
mento em que o Brasil precisa 
de mais crescimento. Então, 
os dois podem se beneficiar”, 
disse Liliana Ayalde.

O novo presidente da 
Amcham, Rafael Sampaio da 
Motta, comemorou a aproxi-
mação entre Dilma e Obama e 
já solicitou uma reunião com 
o ministro da Fazenda, Joa-
quim Levy. Com a queda dos 
preços do barril de petróleo 
e do gás no mercado interna-
cional, Sampaio vê oportuni-
dades nos setores de infraes-
trutura, logística, transporte e 
na indústria criativa.

Na parte ambiental, a 
embaixadora americana dis-
se que pautará as conversas 
entre os países, nas propos-
tas para a Conferência do Cli-
ma, no fim do ano, em Paris. 
Na ocasião, as Nações Unidas 
devem promover o encontro 
entre as nações para firmar 
um pacto que possibilite o 
enfrentamento dos impactos 
das transformações no clima.

“Os nossos países têm 
passado por problemas de 
água, eletricidade e quere-
mos compartilhar algumas 
experiências sobre energia 
renovável mais eficiente”, 
afirmou Rafael Motta.
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Isabela Vieira
Da Agência Brasil

A ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, lançou a sua pré-candidatura à Casa Branca, mas Obama ainda não decidiu se vai apoiá-la

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
optou por manter uma cer-
ta distância do anúncio da 
pré-candidatura da demo-
crata Hillay Clinton, anun-
ciada no final da semana 
passada. 

O porta-voz da Casa 
Branca, Josh Earnest, disse 
ontem durante uma reunião 
com a imprensa em Washing-
ton, que o apoio de Obama a 
Hillary, que é ex-senadora e já 
foi secretária de Estado, não é 
“automático”.

“O presidente ainda não 

deu qualquer apoio, afir-
mou”, apesar de Obama ter 
elogiado Hillary Clinton em 
um discurso no último sába-
do, durante sua participação 
na Cúpula das Américas no 
Panamá. Ele afirmou que 
Hillary Clinton é uma ex-
celente candidata e que foi 
uma “extraordinária secre-
tária de Estado”.

Internamente, as afir-
mações de Obama repercuti-
ram como “apoio declarado”. 
Na conversa de ontem com 
a imprensa, o porta-voz da 
presidência foi mais discre-
to e afirmou que o governo 
só manifestará apoio após 
as prévias dos partidos.

Os apoios oficiais de-
sempenham um papel fun-
damental na política eleitoral 
norte-americana, com can-
didatos a desviarem-se dos 
respectivos caminhos para 
cortejar potenciais apoiado-
res com promessas de cargos 
aliciantes, se necessário. Oba-
ma, que está em seu segundo 
mandato, não é mais elegível 
e tentará fazer um sucessor 
democrata.

O momento político de 
Obama é importante exter-
namente, especialmente por 
ter conseguido retomar as 
relações diplomáticas com 
Cuba, mas internamente, 
ele enfrenta o Congresso de 

maioria republicana e ainda 
reformas importantes que 
precisam ser votadas, como 
a reforma migratória.

Casa Branca não dá apoio automático
à pré-candidatura de Hillary Clinton

ELEIÇÕES noRTE-AMERICAnAS

Cerca de 800 mil crian-
ças foram obrigadas a fugir 
de casa por causa do conflito 
no Noroeste da Nigéria entre 
o grupo terrorista Boko Ha-
ram, o Exército nigeriano e 
as milícias populares, segun-
do o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef).

Com base em dados 
coletados na Nigéria, no Ní-
ger, Chade e em Camarões, o 
Unicef adverte que as conse-
quências do conflito tiveram 
efeito devastador e que, no 
último ano, duplicou o nú-
mero de crianças que fugi-
ram da Nigéria para países 
vizinhos.

Em nota divulgada na 
mesma semana em que o se-

questro das meninas de Chi-
bok completa um ano, o Uni-
cef diz que ficar longe de casa 
é apenas uma parte do dra-
ma vivido por essas crianças, 
pois há provas de que muitas 
tenham sido recrutadas pelo 
Boko Haram para participar 
de combates ou de tarefas 
logísticas, enquanto outras 
tenham sido submetidas a 
casamentos forçados.

“Temos provas do que 
está se passando, mas é mui-
to cedo para avaliar a mag-
nitude do problema, pois o 
Noroeste da Nigéria é área 
de alto risco, o que dificulta 
o trabalho de campo, disse 
à agência espanhola EFE o 
porta-voz regional do Uni-
cef para a África Ocidental e 
Central, Laurent Duvillier.

Conflito na Nigéria leva
à fuga 800 mil crianças
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

O papa Francisco dis-
se ontem que “o caminho da 
Igreja é o da franqueza”. “Não 
se pode calar aquilo que se 
viu e ouviu”, acrescentou o 
pontífice. Em homilia, na mis-
sa matinal, na Casa de Santa 
Marta, o papa declarou que a 
Igreja Católica tem de “dizer 
as coisas com liberdade”. 

A homilia ocorre um dia 
depois de Francisco ter lem-
brado “o atroz extermínio” 
do povo armênio, episódio 
que cumpre o primeiro cen-
tenário, e que o papa consi-

derou “o primeiro genocídio 
do século 20”.

Segundo a agência Fran-
ce-Presse, o papa João Paulo 
II usou o termo “genocídio” 
num documento assinado 
em 2000 com o patriarca ar-
mênio, mas esta é a primeira 
vez que um papa fala publi-
camente do assunto.

Milhares de armênios 
foram deportados e massa-
crados pelo império otomano 
durante a 1ª Guerra Mundial, 
fatos reconhecidos como ge-
nocídio por mais de 20 paí-
ses, mas nunca pela Turquia. 
“A mensagem da Igreja é a 

mensagem do caminho da 
franqueza, do caminho do va-
lor cristão”, disse hoje o papa.

Doze dias antes do cente-
nário do “martírio armênio”, as 
palavras do papa Francisco so-
bre a tragédia de 1915 e 1917 
desencadearam protestos das 
autoridades da Turquia, com 
medidas diplomáticas, como 
a chamada para consultas do 
embaixador turco no Vaticano.

Segundo a Armênia, 1,5 
milhão de pessoas foram 
perseguidas e mortas. Para a 
Turquia, o número de armê-
nios mortos não supera os 
500 mil.

Papa afirma que o caminho da 
Igreja Católica é a franqueza

VATICAno Tiroteio em 
universidade nos
Estados Unidos
deixa um morto

Um tiroteio em uma uni-
versidade pública da Carolina 
do Norte, Sul dos Estados Uni-
dos, deixou ontem pelo menos 
um morto, de acordo com in-
formações do site da universi-
dade. “Isso não é um exercício. 
Todo o campus está sob blo-
queio”, informou a Universida-
de Wayne Community College, 
na cidade de Goldsboro.

As autoridades de Gol-
dsboro emitiram um alerta, 
informando que o suspeito 
é um homem branco de cer-
ca de 1,80 metro de altura. O 
Wayne Community College 
tem mais de 4 mil estudantes 
em tempo integral.

Pelo menos 15 pes-
soas morreram no Su-
deste da Sibéria por 
causa de incêndios 
florestais ocorridos no 
último domingo, em 
decorrência do tempo 
seco e dos ventos for-
tes, informaram ontem 
autoridades locais.

Setenta e sete pes-
soas foram hospitaliza-
das, oito das quais em 
estado grave, afirmou 
a porta-voz governa-
mental Irina Emeliano-
va, acrescentando que 

uma pessoa estava de-
saparecida.

Quinhentas pessoas 
tiveram alta após receber 
os primeiros socorros por 
queimaduras leves e sin-
tomas de asfixia. Segun-
do o Ministério do Inte-
rior russo, os incêndios 
destruíram 1.034 casas e 
obrigaram a retirada de 
mais de 900 pessoas.

O governo russo or-
denou a criação de um 
regime especial anti-in-
cêndios em todas as re-
giões da Sibéria.

Incêndios na Sibéria 
matam 15 pessoas

TRAGÉdIA no CAMPo

Internamente, 

as afirmações 

de Obama 

repercutiram 

como “apoio 

declarado” a 

Hillary Clinton 

FOTO: US Embassy

Leandra Felipe
Da Agência Brasil/EBC
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Brasileiro de judô

PB conquista 58 medalhas
Brilho dos paraibanos 
não evitou título de 
atletas de Pernambuco
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Botafogo-PB viaja para 
dificil compromisso na 
Copa do Brasil 2015

Zagueiro quer se 
firmar no auto

Autor do gol da vitória por 
2 a 1, contra o Miramar, no último 
domingo, no CT Ivan Tomás, no Va-
lentina Figueiredo, em João Pessoa, 
o zagueiro Henrique espera voltar a 
ser titular na equipe do Auto Esporte 
nos próximos jogos do Campeonato 
Paraibano. Após passar mais de três 
meses se recuperando de uma con-
tusão na coxa esquerda o “capitão” 
retorna disposto a colaborar com 
os companheiros na boa fase que o 
time atravessa na disputa. Segundo 
colocado no Estadual - o Botafogo é 
o líder isolado (29) - com 23 pontos, 
o Clube do Povo segue firme rumo a 
uma das vagas no quadrangular final. 

Confiante e acreditando na 
recuperação, o ex-atleta do Botafo-
go reconhece que pode voltar aos 
melhores dias e dar muitas alegrias 
à torcida. “Graças a Deus não senti 
nada e estou à disposição do profes-
sor Jazon para os próximos desafios. 
Quero participar e ajudar o grupo na 
difícil caminhada da classificação 
para a outra fase”, disse. Com relação 
ao gol da vitória contra o Miramar, o 
zagueiro frisou que, mesmo com a 
perda de um pênalti, através do ata-
cante Rafael Freitas, os jogadores su-
peraram e foram atrás da vitória de 
virada. “Fomos guerreiros e corremos 
atrás dos três pontos que é muito 
importante para as nossas preten-
sões. Tive a sorte de marcar e colabo-
rar com outro resultado positivo para 
o Clube do Povo”, avaliou. Sobre a 
difícil situação financeira que passa 
o clube - está devendo 50% do mês  
de fevereiro e março dos salários aos 
jogadores - Henrique espera que no 
mais curto espaço de tempo a situa-
ção seja solucionada.

Treze deve fazer 
estreias amanhã

O zagueiro Pablo Rodrigues e 
o atacante Jonathan Antenor podem 
estrear pelo Treze,  amanhã, às 20h30, 
diante do Atlético de Cajazeiras, no Es-
tádio Perpetão, pela 14ª rodada do Es-
tadual. A dupla está integrada ao grupo 
e participará do coletivo final que defi-
nirá o time para encarar o Trovão Azul 
em seus domínios. As novas aquisições 
chegam para brigar pelas posições, com 
atletas que passaram por vários clu-
bes do país. O primeiro tem 28 anos, 
1,89m, 79kg, e o últyimo clube foi o 
Mamoré de Minas Gerais, com passa-
gens também pelo Penapolense, No-
roeste, Oeste, União São João, Linense, 
Vila Nova, Boa Esporte e Ipatinga. 

Já o segundo tem a mesma 
idade, 1,81m,  77kg e defendia o 
Águia Negra, do Mato Grosso do Sul, 
com atuações também pelo Ceará, 
Icasa, Ipatinga, CRB, Cuiabá e Volta Re-
donda. Durante a semana a diretoria 
pretende acertar com mais um meia 
para o restante do Estadual. Dentro 
das quatro linhas, a vitória diante do 
Centro Sportivo Paraibano (2 a 1) no 
último sábado, no Almeidão, trouxe 
confiança e motivação para o time 
conquistar uma das vagas no G4. Na 
terceira colocação, com 23 pontos, o 
Galo da Borborema terá que ganhar 
do Atlético e torcer para que o Auto 
Esporte, que vem na segunda posição 
(23), perca para o CSP em jogo marca-
do para amanhã, às 20h30, no Almei-
dão. O treinador Everton Goiano deve 
mandar a campo a base que ganhou 
o último compromisso, mas aguarda 
a liberação do atacante Marcelo Maciel 
que se recupera de uma pancada na 
cabeça na partida contra o Sousa.

A Paraíba obteve um mo-
desto quarto lugar no Cam-
peonato Brasileiro de Judô, 
Regional Nordeste, que ocor-
reu no último final de semana, 
no Ginásio Poliesportivo do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê), no bairro de 
Água Fria, na capital. Foram 
58 medalhas, sendo 13 de ou-
ros, 16 pratas e 29 bronzes. 
Pernambuco foi o campeão 
do evento com 79 medalhas, 
seguido de Rio Grande do 
Norte (60), e Sergipe (56), ga-
nhando da Paraíba devido ao 
número de medalhas de ouro. 
Alagoas ficou na quinta colo-
cação com 24 medalhas.

O Campeonato Brasilei-
ro Regional de Judô serviu de 
classificação para a etapa final 
que ocorrerá no segundo se-
mestre a ser promovido pela 
Confederação Brasileira de 
Judô. Apenas os campeões e vi-
ce-campeões se classificaram 
para a etapa final que aponta-
rá os atletas brasileiros para o 
Campeonato Sul-Americano e 
Copa Intercontinental.

Apesar do modesto 
quarto lugar, a Paraíba mere-
ceu destaque no pódio em al-
gumas categorias. No sênior 
masculino ligeiro (-60 kg), 
por exemplo, o pódio foi to-
talmente paraibano com Ivan 

Sabino (ouro), Vitor Campos 
Xavier (prata) e Kelven Sou-
sa de Oliveira (bronze). Os 
principais atletas do Estado 
não decepcionaram na com-
petição. Delan da Cruz Monte 
foi medalha de ouro na cate-
goria sênior masculino meio 
pesado (-100kg), Izaque Vi-
tor Conserva também ficou 
em primeiro lugar na catego-
ria sênior masculino pesado 
(+100kg) e Valesca Silva dos 
Santos subiu no lugar mais 
alto do pódio na categoria sê-
nior feminino médio (-70kg).

Um fato curioso chamou 
a atenção da comissão or-
ganizadora do Campeonato 
Brasileiro Regional Nordeste 
de Judô na Paraíba. O judô 
feminino pernambucano foi 
arrasador no Brasileiro da 
Região II e foi o grande des-
taque no título da Federação 
Pernambucana. As mulhe-
res conquistaram 21 ouros 
– duas a mais que soma de 
todas as outras Federações 
– dos 29 obtidos pela Federa-
ção Pernambucana de Judô. 

Para Adjailson Fernan-
des, presidente da Federação 
Paraibana de Judô, o evento 
realizado na Paraíba atingiu 
o objetivo desejado e, a partir 
de agora, os atletas do Estado 
que ficaram nas duas primei-
ras colocações irão intensifi-
car os treinamentos visando a 
etapa nacional. Para ele, o es-
porte continua em evolução, 
prova disso é o grande núme-
ro de novatos que a cada dia 
surgem no cenário esportivo 
estadual e nacional.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Delan Monte mostrou superioridade e conquistou uma das medalhas de ouro para a Paraíba

FOTO: Reprodução/Internet

Apenas dois parai-
banos na categoria juve-
nil conseguiram o pódio 
no Open Nordeste de 
Taekwondo (masculino 
e feminino), que ocorreu 
no último final de sema-
na, no Ginásio Ronal-
dão, no Cristo Redentor, 
na capital. Yan Borges 
(-45kg/masculino) e Bea-
triz Paula (-52kg/femini-
no) fizeram a diferença 
e foram destaques da 
terra na competição que 
vale 5 pontos no Ran-
king Nacional e com va-
gas na seletiva final, que 
acontecerá em dezem-
bro. Nas outras catego-
rias, Alan Gabriel (-55kg/
faixa colorida), Júlia 
Menezes (-59kg/juvenil) 

conseguiram a segun-
da posição. No terceiro 
lugar ficaram, Michael 
Douglas (-58kg), Ma-
rinaldo Lima (-63kg) e 
Arderis Oliveira (-80kg), 
todos no adulto. 

Na opinião do pre-
sidente da Federação 
Paraibana da modalida-
de, Tomaz Silva, realizar 
um Open Nordeste na 
capital é um reconheci-
mento do trabalho que 
a entidade vem fazendo 
e as boas revelações que 
estão despontando no 
cenário nacional. Se-
gundo ele, é o primei-
ro de outros que virão 
para o Estado incre-
mentar ainda mais o es-
porte e atrair os atletas 
que estão despontando 
no esporte nacional e 
internacional. 

Atletas brilham 
no Open Nordeste

TaeKWoNdo

A Associação Samurai 
de Karatê da cidade de Sousa 
(Askasa) conquistou no últi-
mo final de semana o primei-
ro lugar geral no Campeonato 
Paraibano de Karatê. A compe-
tição aconteceu no Ginásio Es-
portivo da cidade de Pombal, 
distante 350 km da capital pa-
raibana. A competição contou 
com a participação de atletas 
de onze cidades do Estado. 

A disputa foi organizada 
pela FPK – Federação Paraibana 
de Karatê – e registrou a partici-
pação de atletas das mais diver-
sas faixas de idade. Atletas das 
categorias mirim, pré-mirim, 
infantil, infantojuvenil, juvenil, 
adulto e master participaram 
da competição. O evento reuniu 
mais de 200 praticantes das ar-
tes marciais na Paraíba. 

O presidente da Associa-
ção de Karatê Samurai de Sou-
sa, João Gonçalves, faixa preta 
com graduação em quinto 
“Dan”, destacou o trabalho feito 

Samurai de Karatê vence o 
Campeonato Paraibano 2015

eM PoMBal

pelos atletas da cidade de Sou-
sa e enalteceu a organização do 
evento através da Federação 
Paraibana de Karatê. 

“Nos preparamos para a 
competição que foi realizada 
na nossa região. A nossa aca-
demia depois de alguns anos 
volta ao topo do esporte do 
Estado com essa conquista 
de primeiro lugar. Queremos 
enaltecer o trabalho da FPK 
por interiorizar as ações e po-

pularizar mais ainda as artes 
marciais no Sertão”, disse. 

O professor João Gonçal-
ves lembrou que o esporte é um 
mecanismo fundamental para 
afastar os jovens da violência e 
das drogas. “Qualquer esporte 
é fundamental para conscien-
tizar os jovens. No Karatê além 
de trabalharmos a parte física 
dos alunos, tentamos também 
influenciar de maneira positiva 
no caráter de cada um”.

A Askasa, da cidade de Sousa, subiu no lugar mais alto do pódio

FOTO: Reprodução/Internet

Os medalhistas

u Bronze – Isadora de Andrade Tenório, Haelloyn Ka-
thlen David Alves da Silva, Ridson Henrique da Conceição 
Santos, Gustavo Vieira Morais, Pedro Paulo Teodósio, 
Marcos Paulo Barbosa da Silva, Dayene Ellen Ferreira, La-
rissa Maria Soares, Vanessa Ferreira do Carmo Silva, Nikeli 

Ferreira de Oliveira, Ewerton Ferreira Evangelista, Geandson dos Santos 
Ramos, Luiz Fernando Araújo, Francisca Marta Felix  Vieira, Pedro Saulo 
de Oliveira, Javan Kauê, Eugênio Régis Lima Rocha Filho, Thiago Pedro 
de Souza, Ayanes Tamires, Flávia Cristiane, Talles Lucas Sales, Kelven 
Sousa de Oliveira, Marcílio Robson de Lucena, Maria Aparecida Pereira 
Almeida, Luma Victória Barbosa Pinheiro e Roberta Ramos Formiga.

u ouro – Allan Pedro 
Cantalice Costa, Luan Lima 
da Silva, Gilmelândia Araújo 
da Silva, Wendel Wesley 
Silva dos Santos, Rafael 

Rikison Costa Nunes, Ana Beatriz de Me-
deiros Villar, Ayrton Pinheiro de Farias, 
Jayane Kely dos Santos Lima, Luma Vic-
tória Barbosa Pinheiro, Ivan Sabino, Delan 
da Cruz Monte, Isaque Victor Medeiros 
Conserva e Valesca Silva dos Santos.

u PrAtA – João Vitor Fernan-
des Alves, Gustavo Cunha Sil-
va Martins, Layla de Carvalho 
Berlarmino, Italo Mayco Ale-
xandre Pirangibe, Hugo Fialho 

Xavier, João Paulo Silva, Luana Ramalho Al-
ves do Amaral, Maria Izzabela Alves Pereira, 
Talles Lucas Sales, Antônio Cavalcanti Ricar-
do, Rita de Cássia do Carmo (2), Roberta Ra-
mos Formiga da Motta, Vitor Campos Xavier 
e Estefany Fabíola do Nascimento Lima.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



Elivelton vence Circuito Rota 
do Mar na Praia do Futuro
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Paraibano desbanca 
cearenses e é o grande 
destaque no profissional

A diretoria baixou o preço 
dos ingressos e fez de tudo 
para que o torcedor marcas-
se presença em massa no 
Amigão, mas não foi o que 
se viu no dia mais importante 
do clube. No centenário não 
chegou a duas mil pessoas no 
Estádio, um público pífio para 
a importância do evento. Al-
guns disseram que a ausência 
tem a ver com as fracas exibições e a irritação pela 
manutenção do técnico Francisco Diá. Não concordo. 
O torcedor raposeiro não entendeu a grandeza e a 
importância dos 100 anos. Em campo, novamente 
outra fraca exibição, mas os três pontos foram 
garantidos com a vitória de 2 a 1.

Torcida ausente

Belo segue firme em 
direção ao Tri

Enquanto os maiorais de Campina Grande oscilam 
na parte mais importante do Campeonato Paraibano, 
o Botafogo acordou e vem sendo impiedoso com seus 
adversários ao ponto de muita gente já afiirmar que o 
tricampeonato é só questão de tempo. Quem tem obser-
vado a dupla de Campina Grande jogar tem se deparado 
com atuações pífias e irritação constante do torcedor 
seja do Galo ou da Raposa, principalmente do rubro-negro 
que entrou em queda e boa parte de sua torcida já não 
acredita mais em reação.

A diferença de elenco do Botafogo para a dupla 
campinense é grande. Vilar tem opções variadas no banco 
de reservas, enquanto Everton Goiano, no Galo; e Fran-
cisco Diá, na Raposa, vivem quebrando a cabeça. O Belo 
demorou a engrenar e até o técnico esteve seriamente 
ameaçado de cair. Bastou uma boa exibição diante do 
Botafogo carioca para o time recuperar o bom futebol e 
manter uma sequência de vitórias.

Dos três, acho o Campinense em pior situação. A 
Raposa até vinha bem na Copa do Nordeste, mas perdeu 
jogadores importantes por contusão e outros caíram de 
produção ao ponto de vencer o Miramar e o Lucena, am-
bos na zona de rebaixamento, com um futebol de péssi-
ma qualidade. Só Negreti e Luis Fernando tem escapado.

No Galo é bem parecido. Fez uma exibição ruim 
diante do CSP em que pese a vitória. Foi mais erros do 
adversário que méritos trezeanos. O Botafogo que nada 
tem a ver com isso segue goleando e o que é melhor: 
convencendo para delírio de seu torcedor.

Alguém pode estar questionando porque não co-
loquei o Auto Esporte, segundo colocado nesta análise. 
É porque não sei se terá forças para chegar diante dos 
tantos problemas com atraso de pagamentos, como 
ocorreu e se repete este ano. Se resolverem a pendega, 
o alvirrubro chega.

Os árbitros estão mal na parte disciplinar. É que se tem 
verificado em muitos jogos. No clássico carioca, entre 
Vasco e Flamengo, muita jogada violenta digna de expul-
são, mas só o cartão amarelo foi mostrado. Uma pena!

Más arbitragens

Com a derrota para o Flu, o 
Botafogo-RJ precisa vencer 
por diferença mínima para 
decidir nos penais ou vitória 
por diferença superior a um 
gol para se garantir na final 
do Campeonato Carioca.

Botafogo-RJ

O texto de abertura da 
matéria de domingo sobre 
os 100 anos do Campinense 
foi de Tiago França e não 
Marcos Lima como saiu. 
Peço desculpas pelo erro e 
aqui faço a correção.

Tiago França

O árbitro paraibano Renan Roberto foi muito bem nos 
testes físicos realizados na última sexta-feira, no Rio de 
Janeiro, pela CBF sob a chancela da Conmebol e Fifa. Re-
nan tem boas chances de integrar o quadro de aspirantes 
da Fifa, o que seria ótimo para a Paraíba.

Renan Roberto

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaEntre os dias 10 e12 de 

abril os principais surfistas 
do Nordeste brasileiro esti-
veram reunidos na Barraca 
Guarderia Brasil, na Praia do 
Futuro, para definir os cam-
peões das 10 categorias da 
1ª Etapa do Circuito Rota do 
Mar Pro Surf 2015, evento 
válido como Etapa de Aber-
tura do certame cearense da 
modalidade.

Apesar do domínio alen-
carino em 8 das 10 catego-
rias foram os visitantes que 
comemoraram a conquista 
dos principais títulos dentre 
todas as categorias: a Pro-
fissional e a Open, com Eli-
velton Santos-PB, o “Índio 
Voador”, faturando a Pro e 
Emanoel de Sousa-RN, levan-

do a principal entre os ama-
dores.

Ainda na última sexta-
feira, o evento conheceu os 
campeões de quatro catego-
rias: Cauã Costa faturando 
a Infantil, Marcelo Santos 
levando a Iniciante, Raoni 
Ribeiro vencendo a Mirim e 
Mathias Ramos ganhando a 
Junior.

Contudo, foi a partir do 
sábado que os donos da casa 
começaram a sentir a pres-
são dos forasteiros, que aos 
poucos foram avançando 
nas baterias e consolidando 
uma ameaça à hegemonia 
cearense que começou a ser 
construída no primeiro dia 
de competição e selada no 
dia seguinte.

O que ninguém esperava 
era que dois visitantes fos-
sem aparecer para estragar 
a festa na Terra de Alencar. O 
primeiro foi o potiguar Ema-

noel de Souza, que surfou 
muito para superar nada me-
nos que Elivelton Santos-PB, 
que terminou em segundo. 
Rafael Joaquim-RN termi-
nou em terceiro e o cearense 
Thomas Demétrio-CE termi-
nou em quarto.

E se na Open o Ceará só 
tinha um representante na 
final, na Profissional eram 
nada menos que 3 cearen-
ses enfrentando um parai-
bano que acabara de sair 
da água com uma derrota. 
Contudo, Elivelton não se 
abalou com o resultado da 
bateria anterior e mostrou 
porque é conhecido como 
“Índio Voador”, acertando 
excelentes manobras para 
faturar o título da 1ª Etapa 
do Circuito Rota do Mar Pro 
Surf na categoria profissio-
nal e embolsar um cheque 
de R$ 3 mil, além de uma 
prancha zerinha. Nem mes-

mo os especialistas na Praia 
do Futuro, Artur Silva-CE e 
Adilton Mariano, nem o ins-
pirado Michel Roque, con-
seguiram barrar o local da 
Baía da Traição. Artur Silva 
finalizou sua apresentação 
na segunda colocação, Mi-
chel em terceiro e Adilton 
em quarto.

“Estou muito feliz. Meus 
amigos sabem como foi difí-
cil vir pra cá e agradeço mui-
to a Deus por mais essa con-
quista... Vencer aqui no Ceará 
não é fácil, principalmente 
enfrentando alguns dos me-
lhores surfistas do Estado. 
Agora, é treinar muito pra 
segunda etapa desse circui-
to”, comentou Elivelton.

Outro grande destaque 
do evento foi o norte-rio-
grandense Rafael Joaquim, 
que mandou aéreos em fina-
lizações precisas, apresen-
tando um surf de alto nível.

Elivelton Santos conseguiu manobras radicais e desbancou os cearenses que ficaram impressionados com o surfista paraibano

Juventute Brasileira é campeão no Sub-13
Com uma vitória de 7x3 

em cima do Porto de Cristo, 
da cidade de Jacaraú, o time 
do Juventude Brasileira/Mo-
cidade Laboratório Carlos 
Chagas,  conquistou o título 
de campeão paraibano de 
Beach Boccer de 2015 na 

categoria Sub-13. A decisão 
foi realizada na arena da Fe-
deração Paraibana de Beach 
Soccer, montada nas areias 
da Praia do Cabo Branco, 
em frente ao Sesc Hotela-
ria e Corpo de Bombeiros. O 
evento contou com o apoio 

da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), através 
da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Recreação (Sejer).

Na decisão os dois times 
alinharam assim: JB/Mocida-
de Laboratório Carlos Chagas 
- Eric, Mateus Barros, Klison, 

BEACH SOCCER

Neris, Micael, Luiz Mateus, 
Gustavo, Natan, Heleno, Is-
mael, Patrick e Weverton. 
Técnico - Eduardo Rádio e o 
auxiliar André Duarte.  Por-
to de Cristo - Welder, Diego, 
Pedro, Robson, Diogo, Alex, 
Gabriel e Gustavo. Técnico - 
Almir Gomes.

Pelo título de campeão 
o JB/Mocidade Laborató-
rio Carlos Chagas recebeu o 
troféu desportista Antônio 
Marcone Siqueira (in memo-
rian). Já o Porto de Cristo foi 
o vice-campeão recebeu o 
troféu desportista Ailton Ca-
valcanti. Toda premiação da 
competição foi ofertada pela 
empresa F&F Vidros e Mol-
duras.

 Os destaques do Cam-
peonato Paraibano Sub-13 
foram: o melhor jogador - Zé 
Hilton; melhor goleiro – Alex, 
ambos da Moroni/Colégio 
Master. O artilheiro foi Neris 
com 18 gols, e a revelação 
Neto, ambos do JB/Mocidade 
Laboratório Carlos Chagas.

 Para o presidente da Fe-
deração, Ailton Cavalcanti, a 
partida final “foi uma partida 
bem movimentada e só defi-
nida no último período.A equipe de garotos do Juventude Brasileira que ganharam o Campeonato ao vencer o Porto de Cristo

FOTO: Reprodução/Internet
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Copa do Nordeste 
mostra força diante
de vários estaduais

Nada das quartas de final 
em São Paulo. Muito menos 
os clássicos no Rio de Janei-
ro e em Minas Gerais. No fim 
de semana em que, enfim, os 
campeonatos estaduais tive-
ram jogos decisivos, nenhu-
ma competição colocou tan-
ta gente no estádio quanto a 
Copa do Nordeste.

Tanto na média, quanto 
o maior público foram regis-
tados na competição interes-
tadual. Em Bahia x Sport, na 
Fonte Nova, foram 40.205 
pagantes. Em Vitória x Cea-
rá, no Barradão, bem menos, 
10.878, mas o suficiente para 
uma média de 25.541 pesso-
as nessa fase semifinal.

No Paulista, dono da se-
gunda e terceira melhor pre-
sença de público registrada no 
fim de semana, a média foi de 
24.339 pessoas. 

Palmeiras x Botafogo, 
no Allianz Parque, reuniu 
35.437 pagantes, pouco mais 
que Corinthians x Ponte Pre-
ta, em Itaquera, com 32.438 
presentes.

Os outros dois jogos de 
quartas de final do Paulista, 
contudo, decepcionaram. 
São Paulo x Red Bull colo-
cou apenas 18.221 pagantes 
no Morumbi, no sábado, en-
quanto Santos x XV de Pira-
cicaba, na Vila Belmiro, foi 
assistido in loco por apenas 
11.260 pessoas, no último 
domingo.

No Rio de Janeiro, a mé-
dia de público dos primeiros 
jogos das semifinais foi de 
17.856 pessoas no Maracanã. 
O clássico entre Vasco x Fla-
mengo, no domingo, teve 
21.289 pagantes. Já Flumi-
nense x Botafogo, no sábado, 
reuniu 14.424 pessoas pa-
gando ingresso.

No Mineiro, a pior média 
entre os principais estaduais, 
com 9.290 pessoas. Ainda 
que o estádio da Tombense 
estivesse quase lotado, fo-
ram apenas 2.424 pagantes 
na semifinal contra a Calden-
se. Já no clássico entre Atlé-
tico x Cruzeiro o público foi 
de 16.156 no Independência.

Para as finais, que acon-
tecerão em quartas-feiras, a 
Copa do Nordeste deve man-
ter os bons públicos, já que 
tanto Bahia, quanto Ceará 
tem bons números durante 
toda a competição. Os cea-
renses colocaram, em mé-
dia, 16.459 pessoas por jogo, 
contra 15.899 dos baianos.

No sábado, o Vitória foi 
surpreendido pelo Ceará ao 
empatar em 2 a 2, resultado 
que garantiu a classificação 
do time cearense que havia 
empatado em casa por 0 a 0 
no jogo de ida.

Assim, Ceará e Bahia vão 
decidir a Copa do Nordeste 
de 2015. Além do adversário, 
o Ceará também soube que, 
assim como no ano passado, 
fará a final em casa. A primei-
ra partida será no dia 22, na 
Fonte Nova, enquanto o se-
gundo e decisivo duelo será 
na Arena Castelão, no dia 29.

Só por ter chegado na 
final, o Ceará já embolsou, 
no mínimo, mais R$ 400 mil. 
Essa é a premiação do vice-
campeão do torneio. Caso 
levante a taça, o valor pas-
sa para R$ 1,5 milhão (R$ 1 
milhão por ser campeão so-
mado aos R$ 500 mil de pre-
miação da CBF).

Bahia x Sport Palmeiras x Bota-SP Corinthians x Ponte Flamengo x Vasco Galo x Raposa

40.205 35.437 32.438 21.289 16.156
[Pagantes [Pagantes [Pagantes [Pagantes [Pagantes

Grandes de SP chegam às semifinais sem problemas
Classificados à semifi-

nal do Campeonato Paulista, 
todos com vitórias no fim 
de semana, os quatro clubes 
grandes de São Paulo nunca 
tiveram caminho tão tran-
quilo em seu Estado como 
nesta edição. 

O aproveitamento de 
pontos conquistados de Co-
rinthians, Santos, São Paulo 
e Palmeiras juntos é de 76% 
em 2015. Em 21 edições com 
formato de semifinal, os qua-
tro grandes chegaram juntos 
em seis ocasiões, mas nunca 
com tanta facilidade. 

A evolução histórica 
desses números aponta para 
o interior paulista cada vez 
mais frágil em relação aos 
principais clubes do Estado. 
Nos anos 80, o aproveita-
mento somado dos grandes 
clubes variou entre 54% em 
1987 e 58% em 1983. No fim 
do século passado, um novo 

CAMINHO TRANQUILO

panorama: 66% em 1999 e 
68% em 2000. 

Mas, na era em que o 
Campeonato Brasileiro as-
sumiu os pontos corridos, 

os grandes foram à semifinal 
com ainda mais facilidade. 
Tanto em 2009 quanto em 
2010, Corinthians, Palmei-
ras, Santos e São Paulo tive-

ram aproveitamento médio 
de 70%. A distância não para 
de aumentar, conforme ilus-
tra 2015. 

No próximo fim de se-

O Palmeiras, do meia Valdívia, eliminou o Botafogo no último domingo no Alllianz Parque por 1 a 0

mana, o Corinthians - ven-
ceu a Ponte por 1 a 0 - ainda 
invicto recebe o Palmeiras 
- derrotou o Botafogo por 
1 a 0 - em Itaquera. Prova-
velmente na Vila Belmiro, o 
Santos - venceu o XV de Pi-
racicaba por 3 a 0 - pegará o 
São Paulo, que aplicou 3 a 0 
no Red Bull. Todos lideraram 
seus grupos do início ao fim 
e venceram os duelos pelas 
quartas de final. 

Em 52 confrontos de um 
grande paulista contra um 
pequeno, neste Estadual, só 
houve quatro situações em 
que o maior saiu derrotado. 
O Botafogo-SP bateu o São 
Paulo e derrubou Muricy Ra-
malho em Ribeirão Preto. O 
Red Bull Brasil surpreendeu 
o Palmeiras. E a Ponte Pre-
ta, único time do interior na 
Série A nacional, ganhou do 
Santos e do mesmo Palmei-
ras. 

Depois de uma semana 
de discussão sobre arbitra-
gem, metade dos jogos de 
mata-mata dos Estaduais do 
Rio e São Paulo teve erros 
crassos dos juízes. Foram três 
partidas (Flamengo x Vasco, 
Corinthians x Ponte Preta, e 
Palmeiras x Botafogo-SP) com 
falhas com potencial para 
influenciar no placar. No sá-
bado, a Ponte Preta teve um 
gol legítimo anulado contra o 
Corinthians pela marcação de 
um impedimento inexistente 
pelo auxiliar Vicente Romano 
Neto. A falha foi crucial já que 
o time corintiano venceu por 
apenas um gol. 

Na casa palmeirense, no 
domingo pela manhã,  o ár-

bitro Marcelo Rogério deixou 
de dar um pênalti claro sobre 
Dudu em empurrão. Depois, 
o trio permitiu a sequência de 
lance impedido de Zé Rober-
to, do Botafogo-SP, que per-
deu de frente goleiro. 

O clássico entre Flamen-
go e Vasco foi marcado pela 
violência, e omissão do árbi-
tro João Batista Arruda. No 
primeiro tempo, o volante Jo-
nas acertou um chute na cara 
de Gilberto: foi poupado e le-
vou um amarelo. Mais tarde, 
Marcelo Cirino deu solada em 
Guiñazu que também mere-
cia expulsão. De novo, só ad-
vertência. Depois foi a vez de 
Dagoberto agredir Bressan, 
outro amarelo.

Lances polêmicos em vários Campeonatos Estaduais
ARBITRAGENS CONFUSAS

Jonas, do 
Flamengo, 
agrediu 
Gilberto, do 
Vasco, e o juiz 
só amarelou

FOTOs: Reprodução/Internet



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de abril de 2015

Amanhã, o time paraibano vai 
decidir o seu futuro na Copa 
do Brasil contra o Bota-RJ

Delegação viaja hoje para o Rio
BOTAFOGO-PB

O Botafogo viaja hoje à tarde 
para o Rio de Janeiro, onde vai ten-
tar amanhã a façanha de se classi-
ficar para a próxima fase da Copa 
do Brasil, eliminando o Botafogo 
carioca. A partida está programada 
para as 19h30, no Estádio Enge-
nhão, e será transmitido pelas TVs 
fechadas para todo o Brasil. Para 
conseguir o seu objetivo, o Belo 
terá de vencer a partida, ou empa-
tar, desde que faça pelo menos três 
gols no adversário. Em caso de um 
empate em dois gols, a decisão da 
vaga será nos pênaltis. O Glorioso 
tem a vantagem de poder empatar 
em zero a zero ou até em um a um, 
para se classificar.

Os jogadores do Botafogo se 
reapresentaram ontem à tarde no 
CT da Maravilha do Contorno e os 
atletas que participaram da partida 
contra o Atlético, no último domin-
go, quando o Belo venceu por 4 a 1, 
pelo Campeonato Paraibano, fize-
ram apenas um treino para relaxar 
a musculatura. Os demais treina-
ram normalmente. Hoje, o elenco 
fará apenas um treino tático pela 
manhã e à tarde embarcará para o 
Rio de Janeiro.

Por ter levado dois gols na par-
tida de ida no Almeidão e por jogar 
diante de uma das grandes equipes 
do futebol brasileiro, jogadores e 
comissão técnica acham que terão 
muita dificuldade para conseguir a 
classificação, mas não acham uma 
tarefa impossível. Pela performan-
ce que vem apresentando o Bota-
fogo nos últimos jogos, todos acre-
ditam que o clube tem futebol para 
surpreender o homônimo do Rio de 
Janeiro, e sair da Cidade Maravilho-
sa com uma vitória.

O Belo nunca conseguiu vencer 
o Glorioso carioca. Os dois clubes já 
jogaram seis vezes com quatro vitó-
rias do Botafogo do Rio de Janeiro e 
dois empates. Para o sétimo encon-
tro entre as duas equipes, o técnico 
do time paraibano, Marcelo Vilar, 
contará com todos os titulares que 
vem atuando nas últimas partidas. 
Nenhum atleta apresenta contusão, 
ou está suspenso.

Na última participação do 
Botafogo-PB na Copa do Brasil, 
o Belo conseguiu passar para a 
segunda fase da competição, ao 
eliminar o Goiás com uma vitória 
por 2 a 0 em João Pessoa, e um 
empate 0 a 0 no jogo da volta em 
Goiânia. Já a equipe carioca nunca 
foi eliminada na primeira fase da 
Copa do Brasil. 

Comentar futebol não é uma tarefa fácil 
como se imagina, sobretudo no Brasil, onde 
todo mundo pensa que entende muito da 
matéria e é técnico. Além disto, a tarefa fica 
ainda mais difícil quando se leva em conta 
que, ao contrário dos outros esportes, no 
futebol tudo é possível e nem sempre vence 
o melhor. Se não fosse assim, a loteria seria 
uma barbada para quem conhece de futebol. 
Bastaria apostar no melhor e estaria resol-
vido. Somando-se a tudo isto, o comentário 
é apreciado e criticado por verdadeiros 
apaixonados, que analisam com coração, e 
não com a razão.

Mas cá estamos para fazermos a nossa 
análise fria dos fatos, e para contrariar cora-
ções apaixonados. Muitas vezes até torcendo 
para estar errado, para queimar a língua, 
usando uma linguagem mais popular. Isto 

se aplica bem ao que vou dizer agora, contra 
exatamente o que manda meu coração. Não 
acredito na classificação do Botafogo, nem 
na do Campinense para a próxima fase da 
Copa do Brasil, e torço muito para estar 
errado.

A situação do Campinense é a mais 
difícil. Analisando friamente os números, a 
Raposa terá de vencer o Grêmio, dentro de 
Porto Alegre, por dois gols de diferença, ou 
por um gol de diferença, desde que marque 
pelo menos três gols no adversário. O Grê-
mio tem a vantagem de empatar e até perder 
por 1 a 0. Se o placar terminar 2 a 1 para o 
Rubro-Negro paraibano, a disputa da vaga 
será nos pênaltis. Só estes números bas-
tam para dizer que a situação da Raposa é 
dramática. Acrescente aí a diferença de nível 
entre o Grêmio, um dos favoritos ao título da 

competição e o Campinense, que briga para 
ficar no G4 do Campeonato Paraibano. 

No caso do Botafogo, a situação é um 
pouco mais fácil, mas exige também um feito 
heróico do time paraibano. A princípio, o 
Belo terá de vencer o Botafogo carioca, em 
pleno Estádio Engenhão. Um empate, só 
serve ao clube paraibano, se for a partir de 
um 3 a 3. Para o Glorioso, que joga em casa, 
basta um empate simples em 0 a 0, ou em 1 a 
1. Se o placar terminar empatado em 2 a 2, a 
decisão vai para os pênaltis. Levando-se em 
conta o nível técnico entre as duas equipes, 
há também uma diferença favorável ao time 
da casa. Porém,  baseado no futebol que vem 
jogando as duas equipes, eu diria que não é 
tão grande esta diferença, e principalmente 
levando-se em conta que o Botafogo carioca 
terá um jogo muito difícil contra o Fluminen-

se, no próximo domingo, pelas semifinais do 
Cariocão,  necessitando da vitória. Não sei 
se escalará a força máxima e se os jogadores 
estarão focados no compromisso da Copa do 
Brasil.

Por tudo que expliquei aqui, vejam 
que os números e a lógica técnica são todas 
contra os clubes paraibanos. Não há como 
pensar diferente. Mas aí tem que se levar em 
conta que o futebol não é uma ciência exata, 
muito pelo contrário, o acaso, chamado 
carinhosamente de zebra, costuma desfilar 
nos gramados, e aí quando isto acontece, 
todos os prognósticos e análises técnicas vão 
por água abaixo. Termino meu comentário 
dizendo que torço por este acaso, mesmo 
sabendo que se isto acontecer, serei crucifi-
cado e taxado de várias coisas, pela torcida 
do time que conseguir determinada façanha. 

Não acredito nos clubes paraibanos

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: PBesportes.net

No domingo passado, o Botafogo não encontrou dificuldades para vencer o Atlético de Cajazeiras por 4 a 1 e se isolar ainda mais na liderança do Paraibano

Equipe sem tempo para treinar segue para o Sul
Sem tempo para treinar, o 

Campinense embarca hoje no final 
da amanhã para Porto Alegre, onde 
enfrentará o Grêmio, amanhã, às 
22h, na Arena do Grêmio. Os joga-
dores se reapresentaram ontem no 
Renatão, e os atletas que atuaram 
na vitória sobre o Lucena, por 2 a 1, 
no último domingo, apenas fizeram 
uma atividade leve. Os demais trei-
naram normalmente, inclusive os 
novos reforços do clube, que aguar-
dam regularização da CBF para 
enfrentar o time gaúcho. Hoje pela 
manhã, a delegação rubro-negra sai 
nas primeiras horas da manhã com 

destino ao Aeroporto Castro Pinto, 
na Grande João Pessoa, de onde em-
barcam para a capital do Rio Gran-
de do Sul.

As probabilidades de classi-
ficação da Raposa para a próxima 
fase da Copa do Brasil são remo-
tas. Depois da derrota por 2 a 1, 
no jogo de ida no Estádio Amigão, 
o Campinense necessita agora de 
uma vitória por um placar de dois 
gols de diferença, ou de um gol de 
diferença, desde que faça, pelo me-
nos, três gols no adversário. O Grê-
mio tem a vantagem de jogar pelo 
empate, e até poder perder por um 

a zero. No caso de uma vitória do 
time paraibano pelo placar de 2 a 1, 
a decisão da vaga será na cobrança 
de pênaltis.

Para este jogo decisivo contra 
o Grêmio, o treinador Francisco 
Diá terá uma novidade. Trata-se do 
meia Neto Marilha, que está pronto 
para a estreia. O técnico espera po-
der contar também com outros no-
vatos, que aguardam até hoje pela 
regularização junto à CBF. Este é o 
caso do lateral direito Osvaldir, do 
lateral esquerdo Thiago Sousa, e do 
zagueiro Giuliano. Gabriel Valengo 
deve voltar ao time.

CAMPINENSE

Belo amplia liderança e fica mais perto da vaga
O Campeonato Paraibano está entrando 

na reta final da fase de classificação, que vai 
apontar quais serão os clubes que vão partici-
par do quadrangular decisivo da competição. 
Após a goleada de 4 a 1 sobre o Atlético no úl-
timo domingo, o Botafogo lidera com folga o 
campeonato, com 29 pontos em 13 jogos dis-
putados. Além dele, formam hoje o G4, o Auto 
Esporte, com 23 pontos em 13 jogos, o Treze 
em idêntica situação, mas perdendo no saldo 
de gols, e o Campinense, que em apenas 11 
jogos, está na quarta posição com 21 pontos.

Na parte debaixo da tabela, o Miramar 
já está virtualmente rebaixado, com apenas 
1 ponto, em 13 jogos disputados, ocupando 
a lanterna da competição. O outro clube na 
zona de rebaixamento é o Lucena, com 10 

pontos em 13 jogos. Santa Cruz, com 11 pon-
tos, e Atlético, com 13 pontos, ainda correm 
sério risco de rebaixamento.

O Campeonato Paraibano prossegue 
amanhã com dois jogos da 14ª rodada. O 
Lucena receberá o Miramar, no Amigão, em 
Campina Grande. Em João Pessoa, no Almei-
dão, jogam CSP e Auto Esporte, às 20h30.  Já 
na quinta-feira, em Cajazeiras, o Atlético en-
frenta o Treze, no Perpetão, às 20h30. Bota-
fogo e Campinense folgam na rodada, porque 
vão participar de jogos da Copa do Brasil. O 
artilheiro do Campeonato Paraibano 2015 
até o momento é o atacante Rafael Oliveira do 
Botafogo. Com os dois gols que fez no último 
domingo contra o Atlético, o atleta tem agora 
11 gols e lidera a disputa.

CAMPEONATO PARAIBANO

Classificação

Paraibano 2015
Times PG J V E D GP GC SG
10  Botafogo 29 13 9 2 2 25 10 15
20  Auto Esporte  23 13 6 5 2 18 10 8
30  Treze  23 13 6 5 2 18 12 6 
40  Campinense 21 11 6 3 2 20 11 9
50  CSP  19 12 5 4 3 15 10 5
60  Sousa  19 13 5 4 4 14 17 -3
70  Atlético  13 12 2 7 3 22 20 2
80  Santa Cruz 11 13 2 5 6 14 23 -9 
90  Lucena  10 13 2 4 7 15 26 -11
100  Miramar 1 13 0 1 12 10 32 -22

Campinense venceu o Lucena por 2 a 1
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CPF/CNPJ....: 005898131/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.539,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022604
Responsavel.: LUIZ ANTONIO COLLACO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 024966764-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            523,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020990
Responsavel.: LUIZ ANTONIO COLLACO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 024966764-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            527,03
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020994
Responsavel.: LUIZ RAMOS DA COSTA
CPF/CNPJ....: 022430174-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021699
Responsavel.: PIT STOP CONST E INCORP LTDA
CPF/CNPJ....: 000591887/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022542
Responsavel.: SADEC SOC ADM CONST ELE LTDA
CPF/CNPJ....: 008212698/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.497,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017879
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ....: 015169091/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022057
Responsavel.: ZARA MONTEIRO MAIA
CPF/CNPJ....: 989788292-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             66,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019579
Responsavel.: ZILDA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 018684208/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.449,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021999
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 fi sicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Ofi cio 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,  14/04/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALAN KARDEC CAVALCANTI ALVES
CPF/CNPJ....: 032346984-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            407,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020995
Responsavel.: ALCANCE CHOCOLATES EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 021542558/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021651
Responsavel.: ALCELYO ROBERTO M DE FIGUEI-
REDO MOR
CPF/CNPJ....: 007395274-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.133,57
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022758
Responsavel.: ALCELYO ROBERTO M DE FIGUEI-
REDO MOR
CPF/CNPJ....: 007395274-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.156,67
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022759
Responsavel.: CANESSA E MONTANARES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 018994324/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            965,98
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022756
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            910,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022566
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.562,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022585
Responsavel.: EMTEL EMPREENDIMENTOS TEC-
NICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009215377/0001-32
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            186,00
Apresentante: MUNDO DAS TINTAS LTDA
Protocolo...: 2015 - 019550
Responsavel.: GISELE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 220077808-28
Titulo......: CHEQUE           R$            676,16
Apresentante: CLAUDIO ASSIS DE OLIVEIRA
Protocolo...: 2015 - 022746
Responsavel.: JOAN DA SILVA NASCIMENTO ME

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
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA torna público para conhecimento dos interessados 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 do tipo menor 
preço, em reunião que ocorrerá no dia 30 de abril de 2015 as 10h00min, na sala da CPL, onde 
tem como objetivo: Locação de veiculo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, 
destinado para fi car a disposição da Câmara Municipal. Maiores informações, no prédio sede da 
Câmara Municipal de Lagoa, Rua Guarda Jose Ferreira, nº 20 - Centro – Lagoa/PB, no horário de 
expediente normal.

Lagoa, 13 de abril de 2015.
Camila Custódio do Nascimento

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0102.0018/2015
TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2015

A PREFEITURA DE CABACEIRAS PB, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada 
pela portaria n° 093 de 26 de novembro de 2014, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que no dia 30 de abril de 2015, às 09h00min, (horário local) na sede do município, na 
sala de reuniões da CPL, localizada na Rua Cel. Manoel Maracajá n° 07, - Centro - Cabaceiras PB, 
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR VALOR 
GLOBAL, com a fi nalidade de: Contratação de empresa de construção civil, visando à pavimentação 
e drenagem em diversas Ruas na Zona Urbana do município de Cabaceiras PB, conforme detalha-
mento no Anexo I do Edital. De acordo com as condições estabelecidas no Edital. Os interessados 
poderão adquirir cópias do mesmo mediante o recolhimento de uma taxa no valor de R$ 30,00 
(trinta reais), na Secretária de Finanças, maiores informações pelo fone (xx) 83 - 3356.1117 e/ou 
9922.6776, no horário de 08h30min horas às 12h00min horas nos dias úteis.

Cabaceiras PB, 10 de abril de 2015.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015
O Pregoeiro do Município de Barra de São Miguel no uso de suas atribuições legais torna pública 

a População de Barra de São Miguel e a quem interessar possa que após reunião de abertura das 
Propostas e Habilitação ocorrida na Prefeitura Municipal em 10 de Abril de 2015 alusivo ao PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015 do tipo menor preço por item, 
cujo objeto foi Aquisição parcelada de combustível destinado ao abastecimento dos veículos da frota 
da prefeitura municipal de Barra de São Miguel, teve como vencedora nos Lotes I e II a empresa 
MARCIA MOURA RAMADAN – CNPJ: 01.106.085/0001-50, com um valor total de R$ 412.580,00 
(quatrocentos e doze mil, quinhentos e oitenta reais), enquanto que nos Lotes III e IV não houve 
interessados declarando-se dessa forma DESERTO.

Barra de São Miguel, 10 de Abril de 2015.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

PREGOEIRO
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 

público aos interessados que em virtude dealteração realizada no Edital,  a  licitação na modali-
dade Pregão Presencial 049/2015, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE 
BREAK, marcada para o dia 23/04/2015 às 09:00h, fi ca adiada para o dia 29/04/2015 às 11:00h. O 
edital estará disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia. NOVO ENDEREÇO: 
RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131, MONTE CASTELO, CABEDELO/PB. CEP: 58.101-085. 
SETOR DE LICITAÇÃO.

Cabedelo - PB, 13 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Ofi cial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0046/2015
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 
público aos interessados que em virtude da mudança do local de funcionamento do Setor de 
Licitações,  a  licitação na modalidade Pregão Presencial 046/2015, cujo objeto é o SERVIÇO 
DEDIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM MINI TRIO, marcada para o dia 17/04/2015 às 
09:00h, fi ca adiado para o dia 29/04/2015 às 09:00h. Onovoedital estará disponível no site: www.
cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia. NOVO ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 
131, MONTE CASTELO, CABEDELO/PB. CEP: 58.101-085. SETOR DE LICITAÇÃO.

Cabedelo - PB, 13 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Ofi cial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
 COMUNICADO – ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2015
O Pregoeiro Ofi cial comunica que ONDE LÊ - SE: 24 de Agosto de 2015 – LEIA-SE: 24 de abril 

de 2015. Publicado no Diário Ofi cial e Jornal A União no dia 09.04.2015. Referente à licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.° 0018/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-1880.
Jacaraú - PB, 13 de abril de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeiro Ofi cial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório fi nal apresentado pelo Pregoeiro Ofi cial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Locação de um Trator, 
destinado ao corte e cultivo de terras de pequenos agricultores deste município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO - R$ 
45.000,00.

Capim - PB, 13 de Abril de 2015
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR - Prefeito

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um Trator, destinado ao corte e cultivo de terras de pequenos agricultores 
deste município.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 0208 - Secretaria de Agricultura; 20 608 

2009 2034 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura; 20 608 1008 2072 - Distribuição 
de horas máquinas para pequenos produtores rurais; 3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica e 3390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e:
CT Nº 00011/2015 - 14.04.15 - CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO - R$ 45.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Ofi cial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para confecção de cópias de chaves e serviços correlatos, destinados as diversas secretarias do 
município e seus diversos órgãos, conforme solicitação. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 13 de Abril de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Ofi cial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Ofi cial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de 
Consumo Odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 13 de Abril de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Ofi cial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Ofi cial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Médico 
Hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 13 de Abril de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Ofi cial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Ofi cial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 16:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destina-
dos a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 13 de Abril de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Ofi cial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Catingueira - PB, no uso das 
suas atribuições legais, comunica aos interessados o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2015 que tem como objeto Contratação de empresa para prestação dos serviços (Mão de 
obra especializada) para executar programa de tapa buracos em paralelepidos em diversas ruas 
do Municipio, conforme especifi cações no edital e seus anexos.onde seria no dia 13 de Abril  de 
2015 as 09:00 horas agora passa a ser no dia 17 de abril  de 2015 as 09:00 horas Rua Inácio Felix 
de Oliveira, S/N, Centro, Catingueira - Estado da Paraíba.

Informações: das 08:00 as 12:00 hs de segunda a sexta-feira.
Catingueira – PB, 13 de Abril  de 2015.

Wanderley Oliveira Lopes
Presidente da CPL

A Empresa de Mineração Sublime Ltda, CNPJ: 08.680.761/0001-43, situada a Fazenda São Paulo, 
S/N- Odilândia- Zona Rural, Santa Rita-PB, torna público que solicitou a renovação da Licença 
de Operação junto a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, conforme 
Processo Nº 2015-001878/TEC/LO- 9634, emitido em 26/03/2015. Para atividade de envasamento 
de água mineral natural.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA , CNPJ/CPF Nº 08.889.297/0001-08, torna público 
que requereu na  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente  a licença de 
instalação do projeto de construção  de Pavimentação – Processo N° 2015-001187.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Nos termos do relatório fi nal apresentado pelo Pregoeiro Ofi cial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: LOCAÇÃO PARA 
MEDICOS DA ZONA RURAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Ademir Florentino da Silva 01905124406 - R$ 9.000,00; ROSA SUELY F DOS SANTOS - R$ 9.000,00.

Remigio - PB, 06 de Abril de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO PARA MEDICOS DA ZONA RURAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110 - FUN-

DO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS: 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE

VIGÊNCIA: até o fi nal do exercício fi nanceiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00089/2015 - 06.04.15 - Ademir Florentino da Silva 01905124406 - R$ 9.000,00
CT Nº 00090/2015 - 06.04.15 - ROSA SUELY F DOS SANTOS - R$ 9.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Nos termos do relatório fi nal apresentado pelo Pregoeiro Ofi cial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: CONFECÇÃO DE 
PROTESES DENTÁRIAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME - R$ 94.900,00.

Remigio - PB, 10 de Abril de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110 - FUNDO 

MUICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2070 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 3390.39.0000 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA FONTES DE RECURSOS: 002 - RE-
CEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOST. SAÚDE 014 - TRANSF. DO RECURSO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

VIGÊNCIA: até o fi nal do exercício fi nanceiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00091/2015 - 10.04.15 - LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - 

ME - R$ 94.900,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015

A Prefeitura Municipal de Coxixola - PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 001/2015, Tipo 
Menor Preço Global, objetivando a Reforma e Ampliação do Centro Cultural do Serrote Apertado. 
Data de Abertura 04/05/2015 às 10:30hs, na sala de reuniões da CPL. Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Coxixola na  
Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do 
telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.

Coxixola - PB, 13 de abril de 2015.
José Wilas Pereira
Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 007/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar 
através do Pregoeiro Ofi cial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, 
Barra de São Miguel-PB, às 13:00 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial SRP, do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Contratação de 
Empresa para Executar Manutenção Preventiva, Corretiva e Fornecimento de Peças para Bomba 
de Água. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e 
disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio 
de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 13 de Abril de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Ofi cial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Medicamentos diversos, para a Farmácia Básica e Postos de Saúde, 
objetivando melhor atender a população. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2014, decorrente do processo licitatório modali-
dade Pregão Presencial nº 089/2014, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/
PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/FMS do Município de Baia da Traição: 04.01 - 10.301.0012.2007 
- 10.301.0013.2008 - 10.301.0014.2012 - 3.3.90.30.01 - 3.3.90.30.02 - 3.3.90.30.03. VIGÊNCIA: até 
o fi nal do exercício fi nanceiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da 
Traição e SUFRAMED COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 03.246.587/0001-01 
– VALOR CONTRATADO: R$ 205.773,70 (duzentos e cinco mil setecentos e setenta e três reais e 
setenta centavos) - CT Nº: 050/2015 - 06.04.15.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médicos Hospitalares diversos, destinados ao 
Fundo Municipal de Saúde e suas Unidades. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço 
nº AD00002/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2014, decorrente do processo licitatório moda-
lidade Pregão Presencial nº 0090/2014, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/
PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/FMS do Município de Baia da Traição: 04.01 - 10.301.0012.2007 
- 10.301.0013.2008 - 10.301.0014.2012 - 3.3.90.30.01 - 3.3.90.30.02 - 3.3.90.30.03. VIGÊNCIA: até 
o fi nal do exercício fi nanceiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da 
Traição e SUFRAMED COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 03.246.587/0001-01 
– VALOR CONTRATADO: R$ 122.140,70 (cento e vinte e dois mil cento e quarenta reais e setenta 
centavos) - CT Nº: 051/2015 - 06.04.15.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 024/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, 
PARA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDU-
CACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. Data de Abertura: 29/04/2015 
às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel 
José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-
1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 13 de abril de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 33001/2015 
 A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que fará realizar o 
Chamamento Público nº 33001/2015, que tem por objeto a PRÉ-QUALIFICAÇÃO, das empresas 
do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica que manifestarem interesse na 
apresentação de proposta à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de habitação de 
interesse social, destinadas à famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos 
reais), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, Faixa I, no PORTO DO CAPIM, 
no bairro VARADOURO em João Pessoa, a ser realizado no dia 04/05/2015 às 09:00 h. A cópia 
do Chamamento e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua 
Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo, 4º andar - Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 
14:00 às 18:00, podendo ser adquirida mediante a entrega de 1(um) CD ou Pendrive.  Qualquer 
informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL, torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei com-
plementar 123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e 
Equiparados do tipo menor preço, no dia 29 de Abril de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: 
Aquisição parcelada de Suprimentos e Equipamentos de Informática, destinados para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Barra de São Miguel. A reunião ocorrerá na sala da 
COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel, localizado na Rua Thomaz 
de Aquino, 06, Centro, Barra de São Miguel-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 
3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel - PB, 13 de Abril de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira e Equipe de Apoio, sediada na Rua São 
José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS 
DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS ABC FARMA VIGENTE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 13 de Abril de 2015
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA DE REMIGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - R$ 165.603,75; FONSECA PIRES DIS-
TRIBUIDORA DE ALIMENTOS - R$ 393.948,95; FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA - R$ 7.048,04; 
JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA - R$ 23.100,00.

Remigio - PB, 23 de Março de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA DE REMIGIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010 - GA-

BINETE DO PREFEITO 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SECRETARIA DE 
FINANÇAS 02.050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.060 - SECRETARIA DE SAÚDE 
02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.080 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECO-
NOMIA 02.090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.110 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 02.140 - SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 02.160 - SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS 02.170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02010.04.122.1001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02030.04.122.1003.2008 
- MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02040.04.122.1006.2012 - MANUT. 
DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 02050.12.306.2002.2015 - AQUIS. DE 
GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR 02060.10.301.1008.2034 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE 02070.08.122.1009.2035 - MANUTENÇÃO DA 
SEC. DE AÇÃO SOCIAL 02070.08.243.2011.2040 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO 
CONSELHO TUTELAR 02080.15.122.1010.2052 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INF. ES-
TRUTURA E ECONOMIA 02080.15.452.2017.2055 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIM-
PEZA PÚBLICA 02090.20.122.1011.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 02110.10.301.2008.2067 
- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 
- IMPLANT. E MANUT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 02140.04.122.2007.2088 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02160.24.813.2006.2090 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02160.24.813.2006.2091 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CUL-
TURAIS 02170.08.122.1009.2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02170.08.122.2010.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD 02170.08.243.2011.2028 
- MANUT. DO CENTRO EDUC. PROFIS. CRIANÇA E ADOLESCENTE 02170.08.243.2011.2037 
- MANUT. DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULOS 02170.08.244.2010.2044 - 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE 
RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 
015 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE 029 - TRANSF. DE REC. 
DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS 050 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - 
EDUCAÇÃO - FEDERAL

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00074/2015 - 24.03.15 - ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - R$ 165.752,55
CT Nº 00075/2015 - 24.03.15 - FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - R$ 

417.573,95
CT Nº 00076/2015 - 24.03.15 - FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA - R$ 7.126,34
CT Nº 00077/2015 - 24.03.15 - JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA - R$ 23.100,00

 Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 006/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 
do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 11:00 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, 
do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 
com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Contratação de Empresa Especia-
lizada em Manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças nos Equipamentos Médicos 
Hospitalares e Odontológico.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 
de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 13 de Abril de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

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

 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 11:00 horas do dia 23 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para inserções de mensagens institucionais dos atos administrativos de utilidade pública, 
através de módulos de 30” (trinta segundos) cada, 15 (quinze) vezes ao dia de domingo a segunda 
feita, totalizando até 450 inserções por mês (esse tempo poderá ser utilizado de forma cumulativa), 
conforme solicitação da Secretaria de Educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 09 de Abril de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

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

blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00002/2015, do tipo menor preço global, para a pavimentação em paralelepípedo nas 
ruas: Projetada, Projetada 06, Projetada 08 e Rua Isaias Rodrigues de Sousa, em conformidade 
com o contrate de repasse nº 1020617-91, Ministério das Cidades/CEF. Cuja abertura será no dia 
01.05.2015 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  
26, Centro – Ibiara - PB.

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

Ibiara-PB, 13 de abril de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 13:00 horas do dia 27 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para terceirização 
de mão de obra dos serviços de coleta de lixo domiciliar, entulho, caiação e capinação de meio-fio e 
vigia dos órgãos públicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 13 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2015
AVISO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, através da SECRETARIA DE HABITAÇÁO - 
SEHAB, por intermédio da Comissão Especial para Chamamento Público, convoca empresas do ramo 
da construção civil, com comprovada capacidade técnica, que manifestem interesse na apresentação 
de propostas para a construção de Unidades Habitacionais, junto a instituições financeiras oficiais 
federais, neste caso, Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Brasil S/A, destinadas a famílias com 
renda bruta mensal de 03 (três) a 06 (seis) salários mínimos, no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida — PMCMV, no Loteamento Jardim Atlântico - II, município de CABEDELO — PB, com recursos 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, e, com base na Lei Municipal, n° 1731/2014.

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 18 DE MAIO DE 2015, ÀS 08:00h.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RETIRADA DO EDITAL: O Edital em sua versão com-

pleta, contendo os respectivos anexos, informações, condições para participação e esclarecimentos 
necessários estará disponível em www.cabedelo.pb.gov.br ou na sede da Secretaria de Habitação 
- SEHAB, situada na Praça Getúlio Vargas, n° 49, Centro, Cabedelo — PB, no horário de 08h às 
12h e das 14h às 18h.

Cabedelo. 13 de abril de 2015.
LÍVIA C. R. DE ALBUQUERQUE

Presidente da Comissão Especial para Chamamento Público

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, HOMOLOGO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00022/2015, para aquisição de pneus e câmaras  de ar, conforme especificação 
do edital e ADJUDICO o seu objeto a empresa: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME, CNPJ Nº 
03.517.351/0001-62, vencedora de alguns itens com o valor global de R$ 182.120,00 (cento e oitenta 
e dois mil e cento e vinte reais) e a empresa: VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE-ME – 
CNPJ 04.190.247/0001-79, vencedora de alguns itens com o valor de R$ 72.474,00 (setenta e dois 
mil e quatrocentos e setenta e quatro reais), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 13 de Abril de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S.A. CNPJ/MF: 09.090.259/0001-45. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convidados os Srs. Acionistas a participar da AGO e da AGE, que será realizada no dia 

23/04/2015, às 9h, na sede social da empresa, situada na Fazenda Miriri, Zona Rural de Santa Rita/PB, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a)Deliberar sobre assuntos relativos a aprovação 
das contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais 
documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2014, tendo sido o balanço publicado no 
dia 20/03/2015 no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União; b)Deliberação quanto à 
destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31/12/2014 e a distribuição dos dividendos 
aos Acionistas; c) Eleição dos membros da Diretoria e dos membros do conselho consultivo ; d)Deli-
beração sobre o aumento do pró-labore dos Diretores; e)Outros assuntos de interesse da sociedade. 

Santa Rita, 14 de abril de 2015. 
Gilvan Celso Cavalcanti de Morais Sobrinho 

Diretor Presidente. 

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            662,45
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021581
Responsavel.: JUAREZ RAIMUNDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014866252/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            418,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021922
Responsavel.: LAERCIO MOUSSALEM
CPF/CNPJ....: 199374312-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016615
Responsavel.: LIDIANE FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012048914-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022093
Responsavel.: MARIA ROSARIO ALMEIDA P SILVA
CPF/CNPJ....: 035491869/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022295
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,73
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019692
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.352,23
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019574
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            304,05
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019691
Responsavel.: MM CONSTRUCOES E EMPREENDI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ....: 017173829/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.287,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019851
Responsavel.: MATIAS GENTLE ASSESSO TEC 
SOC ESPEC
CPF/CNPJ....: 013076157/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019773
Responsavel.: MARCIA MARIA DOS SANTOS REGES
CPF/CNPJ....: 767737874-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            393,24
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022097
Responsavel.: MRE COMERCIO VARELISTA IMP. E
CPF/CNPJ....: 015356122/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021150
Responsavel.: PAULO SERGIO MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 049613374-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            362,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021678
Responsavel.: PUMP - COMERCIO DE SUPLEMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 012161146/0002-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.153,91
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021505
Responsavel.: PADARIA E PASTELARIA NOVO HORI
CPF/CNPJ....: 002827037/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,70
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022287
Responsavel.: PEQUENO PE COMERCIO DE ARTI-
GOS INFA
CPF/CNPJ....: 015418811/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.138,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019647
Responsavel.: RESTAURANTE CHINA TAYWAN
CPF/CNPJ....: 009249182/0001-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          3.312,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019815
Responsavel.: RSN INCORPORACAO E ENGENHA-
RIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008172556/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.999,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022177
Responsavel.: RESTAURANTE CHINA TAYWAN
CPF/CNPJ....: 009249182/0001-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.600,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019571
Responsavel.: SA TELES   MESQUITA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 018027851/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            451,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017229
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            716,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022559
Responsavel.: TMLA - COMERCIO ALIMENTICIO LT
CPF/CNPJ....: 004828390/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            389,18
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021539
Responsavel.: TANABATA COMDEDORIA E LOUNGE 
LTDA E
CPF/CNPJ....: 012717552/0001-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            391,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021934
Responsavel.: TAIRONE CESAR DA SILVA PEREIRA 
5421
CPF/CNPJ....: 020404714/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021520
Responsavel.: WEVERTHLN SALES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011654114-82
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            185,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021210
Responsavel.: VITAL CONSTRUCOES ESTILO E 
PERFEICA
CPF/CNPJ....: 019128352/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.305,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021760
Responsavel.: WAGNER ROCHA RODRIGUES ME
CPF/CNPJ....: 019353248/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.715,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021865
Responsavel.: VANIA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 310110108-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021202
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,  14/04/2015
----------------------------------------

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.: ALICERCE CONTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 011220569/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021003
Responsavel.: ACABAMENTOS COMERCIO E RE-
PRESENTACA
CPF/CNPJ....: 001312539/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019776
Responsavel.: ATELIER DAS ARTES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007686361/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,62
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019882
Responsavel.: ART EM PEDRAS COMERCIO DE 
MARMORES
CPF/CNPJ....: 008239788/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020984
Responsavel.: ARY GUINCHOS
CPF/CNPJ....: 013467323/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            957,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021742
Responsavel.: ATLANTICA NEWS DISTRIB.DE BEBI
CPF/CNPJ....: 004755233/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            743,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019511
Responsavel.: ANTONIO MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 451495424-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022470
Responsavel.: ARRUDA FALCAO BAR E RESTAU-
RANTE LTD
CPF/CNPJ....: 015624246/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019559
Responsavel.: CONST.TRANSFORME LTDA-EPP.
CPF/CNPJ....: 017308298/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.046,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021053
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTR 
ELETRO
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.338,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022019
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTR 
ELETRO
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.338,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022018
Responsavel.: CICERO CELESTINO SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 019497185/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.032,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022176
Responsavel.: CHOCOLATARIA GRAMADO
CPF/CNPJ....: 018134549/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019818
Responsavel.: CRISTINE HISCH MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 710558006-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             39,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017490
Responsavel.: CRE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 035503770/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         18.769,16
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022272
Responsavel.: DOIS Y SERV DE PROD E EVENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 019904653/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.260,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022501
Responsavel.: EDUARDO DA SILVA BASTOS
CPF/CNPJ....: 015691136/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021664
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO D DO NASCI
CPF/CNPJ....: 005630365/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022210
Responsavel.: EDSON MARCONDES MARQUES ME
CPF/CNPJ....: 014255131/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            937,85
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019711
Responsavel.: EDUARDO ARLINDO ZIMMER
CPF/CNPJ....: 007423124-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021199
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS DAN
CPF/CNPJ....: 012639934/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            507,91
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021879
Responsavel.: INTERCEMENT  BRASIL  S/A
CPF/CNPJ....: 062258884/0087-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            830,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021535
Responsavel.: JONAS FREIRE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 964286864-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021201
Responsavel.: JADIDJAN FRANCISCO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 020058612/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            324,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016928
Responsavel.: JADIDJAN FRANCISCO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 020058612/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016930
Responsavel.: JOZANA DE LIMA SOUSA
CPF/CNPJ....: 012235788/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            131,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022265
Responsavel.: JOSE FERNANDO FERREIRA ME
CPF/CNPJ....: 019757741/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            312,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019824
Responsavel.: JOSE OLINTO LIMA SOARES 00900260475
CPF/CNPJ....: 020758636/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.143,80
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021175
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 012422585/0001-17

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00032/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de peças originais e genuínas para veículos leves da marca CHEVROLET, da frota 
da Prefeitura Municipal de Aparecida. Data e Local: 29 de Abril de 2015 às 10:00 horas, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Abril de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00033/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de peças junto ao mercado para-

lelo, destinados a veículos diversos que compõe a frota da Prefeitura Municipal de Aparecida. Data 
e Local: 29 de Abril de 2015 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Abril de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00034/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de peças, destinados aos veículos de grande porte/ pesados que compõe a frota da 
Prefeitura Municipal de Aparecida. Data e Local: 29 de Abril de 2015 às 14:30 horas, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Abril de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção do Campo de Futebol 

no município de Aparecida. Data e Local: 29 de Abril de 2015 às 08:30 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Abril de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 13 de Abril de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, 
de higiene pessoal, descartáveis e utensílios domésticos diversos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 13 de Abril de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais gráficos 
para atender as diversas secretarias do Município de Triunfo PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 10 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2015
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS 

E GENÉRICOS. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:14:00(hora local) do dia 04/05/2015. Local:Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e 
Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.
pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 13 de abril de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RE-

CARGA DE CARTUCHOS DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor 
Preço. Início da Sessão:16:00(hora local) do dia 04/05/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a 
Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.
cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 13 de abril de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E 

PROTETORES DE ARO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor 
Preço. Início da Sessão:09:00 (hora local) do dia 06/05/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a 
Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.
cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 13 de abril de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS 
COMPUTADORES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JISNELY 
FEITOSA NOGUEIRA SERVULO 01208423436 - R$ 26.970,00.

Santa Helena - PB, 13 de Abril de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, 
INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2015.
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 SE-
CRETARIA 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 - OU-
TROS 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: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00024/2015 - 13.04.15 - JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO 01208423436 - R$ 

26.970,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FREITAS & ALVES LTDA - R$ 94.325,00.

Santa Helena - PB, 13 de Abril de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2015.
DOTAÇÃO: 08 122 0010 2006 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 3390.39 99 

100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 244 0020 2015 ASSISTENCIA A 
PESSOAS CARENTES 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00023/2015 - 13.04.15 - FREITAS & ALVES LTDA - R$ 94.325,00

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, CALÇADOS E 
CONFECÇÃO DE ROUPAS NO ESTADO DA PARAÍBA

Rua: Desembargador Souto Maior, 258 - Centro - João Pessoa - PB
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, convocamos todos os empregados da empresa AMAZONAS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, para tomarem parte de uma Assembléia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 23 de abril de 2015 às 10:00 horas, em primeira convocação, na sala de treinamento da referida 
empresa, situada à Br. 101, Km. 03 – Distrito Industrial - João Pessoa - PB, e, não havendo quorum 
para realização da assembléia em primeira convocação, às 11:00 horas, em segunda convocação, 
com a presença de qualquer número de empregados, nos termos da legislação vigente e obedecerá 
a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Autorização para celebração de 
Acordo Coletivo para fixação de Jornada de Trabalho. 

João Pessoa, 06 de abril de 2015
Francisca Eloi de Almeida

Presidente.
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