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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Setor de serviços da PB tem terceira maior alta do país. Página 9

l Rouquidão ao falar pode ser sinal de problemas vocais. Página 10
 
l Rachaduras e infiltrações prejudicam estrutura de viadutos. Página 14

l IPC identifica corpos de irmãs que morreram carbonizadas. Página 15
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Ano CXX1I
Número 064

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 3,014  (compra) R$ 3,016  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,990  (compra) R$ 3,180  (venda)
EURO   R$ 3,256  (compra) R$ 3,259  (venda)
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Feriado deve atrair 
33,4 mil turistas 

Estado é modelo no
ensino de adultos 

Ministério do Turismo estima 
que R$ 37,8 milhões entrem no Es-
tado por causa do Dia de Tiraden-
tes, na próxima terça.  PÁGInA 13

Ministério da Educação indicou 
o projeto da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) da PB para ser im-
plantado na Guatemala.  PÁGInA 17

Paraíba

Políticas

Atendentes
vendem senhas 
dos clientes

Caixa volta a aumentar juros

Só este ano já foram instaurados 40 inquéritos para investigar casos de clonagem 
de cartão de crédito na Paraíba. Segundo a polícia, é comum criminosos aliciarem 
atendentes de estabelecimentos e comprarem senhas por apenas R$ 30.  PÁGInA 3

finAnciAMEntOS hAbitAciOnAiS

Festival de Cultura Popular 
começa hoje em Monteiro

Poeta Expedito de Mocinha será homenageado na sexta 
edição do festival Zabé da Loca. Evento segue até o domingo 
com apresentações de rua e lançamentos de cDs. PÁGInA 5

Evento recebeu o nome da tocadora de pífano Zabé da Loca

baixa

baixa

21h34

09h09

0.0m

0.1m

ALTA

ALTA

15h28

03h08

2.6m

2.5m

Esportes

400 nadadores competem
na Vila Olímpica Parahyba 

Novo presidente da CBF é 
suspeito de conflito ético 

O Troféu Sérgio Silva de Natação - primei-
ro evento da Vila Olímpica desde a reinaugu-
ração do local, em março - reunirá atletas de 
26 clubes do Nordeste.  PÁGInA 21

Esta é a segunda vez este ano que o banco eleva a taxa de juros para aquisição da casa pró-
pria. Medida afeta os empréstimos do SFH, que financia imóveis até R$ 750 mil.  PÁGInA 19

Marco Polo Del 
Nero, que assumiu 
ontem a presidên-
cia da Confederação 
Brasileira, precisa 
explicar compra 
de apartamento de 
luxo.  PÁGInA 23
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AlIAnçA E cERtIDão As professoras Wandeyldna Barboza Viégas e Ângela Chaves Silva reali-
zaram ontem o desejo de muitos casais apaixonados: selaram oficialmente a união.  PÁGInA 10

PARcERIA A reitora da UFPB, Margareth Diniz, visitou 
ontem a redação e o parque gráfico de A União para 
discutir  acordo de cooperação técnica.  PÁGInA 10
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O surgimento de uma liderança mun-
dial que se coloca, francamente, a serviço 
da luta contra as desigualdades sociais, o 
preconceito e a intolerância, seja um po-
lítico ou um religioso, é, do ponto de vista 
histórico, um acontecimento alvissareiro, 
por inaugurar perspectivas positivas para a 
humanidade.

Sem entrar no mérito das “verdades” 
religiosas ou dos problemas de natureza 
“institucional”, o mundo acompanha com 
vivo interesse atos e palavras do Papa Fran-
cisco, cujo pontificado vem se destacando 
pela ação “iconoclasta”, ou seja, a quebra de 
“ordens estabelecidas”, inclusive dentro da 
Igreja Católica.

Francisco canaliza seu crescente prestí-
gio, que lhe é conferido não só pela sua condi-
ção de líder maior dos católicos, mas também 
pelo carisma e coragem, para levantar a ban-
dagem das feridas que nunca cicatrizaram, a 
exemplo dos vários tipos de “barreiras” que 
se interpõem entre cristãos e judeus.

O Papa entende o diálogo inter-religioso 
como a alternativa mais adequada  para a 
aproximação das comunidades religiosas 
do mundo. Em sua própria residência ofi-
cial, em Santa Marta, no Vaticano, recebeu, 
para um almoço, líderes de comunidades ju-
daicas, participando de seus rituais.

O rito do lava-pés da Semana Santa 
também foi quebrado por Francisco. A ceri-
mônia foi realizada na prisão dos menores 
“Casa de Mármore”, em Roma, e dela parti-

ciparam dois muçulmanos e duas mulheres 
não católicas. Tal fato é considerado “inédi-
to na história dos rígidos rituais da Igreja 
Romana”. 

Portanto há indícios seguros de que 
Francisco está determinado a eliminar o ri-
tualismo estéril e a ostentação paradoxal da 
Igreja Católica Romana, como também a aju-
dar a pavimentar a estrada através da qual as 
mulheres terão acesso ao sacerdócio católico 
- um ato verdadeiramente revolucionário.

Quem conhece os meandros da Igreja 
Romana sabe que Francisco está mexendo 
num vespeiro perigoso. Os interesses em 
jogo são muitos e diversificados. Envolve 
questões dogmáticas e doutrinárias, mas 
tira também, do bolso de muita gente, mi-
lhões de dólares desviados dos fundos da 
instituição.

Os setores que se identificam com os pos-
tulados do pontificado de Francisco estão ao 
mesmo tempo satisfeitos e apavorados com 
as ações empreendidas pelo Papa. Celebram 
as mudanças já empreendidas e as que ainda 
estão por vir, mas temem - com justificadas 
razões - pela vida do Sumo Pontífice.

As vespas conservadoras da Igreja Ca-
tólica Romana não vão aceitar que Francis-
co lhes retire, impunemente, os favos de 
mel. A história mostra que os reacionários 
sempre estiveram dispostos a tudo, quan-
do estão em jogo os seus interesses. Qual 
teria sido mesmo a “causa mortis” do Papa 
João Paulo I?

Editorial

Tensão no Vaticano
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CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Artigo Lau Siqueira - lausiqueira@gmail.com

Esquentando os Caminhos do Frio

A Paraíba é uma terra de muitas 
possibilidades. A configuração é que, 
às vezes, embaralha e embaraça. A 
miopia política, o olhar embaçado pelo 
medo, as mordaças históricas. Apesar 
de tudo a prosperidade sorri para di-
versos rincões do Estado. Cada região 
tem sua peculiaridade e perspectiva 
de crescimento. Em tudo tem um fator 
transversal positivo muito evidente: a 
diversidade cultural. Mas, também um 
fator transversal negativo, os podres 
poderes e a ganância cagada e cuspida. 
Tudo se revela no espelho filosófico da 
história. Diante das estruturas sono-
ras dos paredões reveladores da im-
potência dos ricos, marcha a grandeza 
dos cantadores, dos poetas, dos artis-
tas, de um povo que no bailado do coco 
de roda nunca se entrega aos donos do 
tempo e do ar.

Uma das possibilidades mais con-
cretas de desenvolvimento da econo-
mia está no projeto Caminhos do Frio. 
Nenhuma dúvida sobre isso. O Brejo é 
uma das mais belas regiões do Esta-
do e começa a se estruturar, cada vez 
mais, para receber seus visitantes com 
a tradição acolhedora do povo paraiba-
no. Mas, também com um “espontâneo 
profissionalismo”. Sabemos que o me-
lhor de nossas vidas haverá de gerar 
o melhor pão e o melhor vinho. Logi-
camente que alguns desacertos ainda 
não permitiram que essa estrada esteja 
completamente pavimentada. Mas, ine-
gavelmente há uma esperança. Homens 

e mulheres, gestores e sociedade civil, 
empresários e pequenos empreendedo-
res, artistas e artesãos. Há uma cons-
trução em curso. 

A nova direção no Fórum de Tu-
rismo do Brejo aponta uma esperança 
renovada. A vontade de rearticular, de 
recuperar as perdas, de costurar as 
possibilidades rasgadas. A certeza que 
sem reconstruir uma relação de con-
fiança nada se firma. Enfim, as cartas 
estão na mesa. Talvez para uma última 
jogada. Para uma reconstrução dos so-
nhos e para que cada município per-
ceba no vizinho um parceiro e não um 
concorrente. Há certamente, um con-
fronto de mentalidades. Os medievais 
e os futuristas se enfrentam em cada 
esquina e em cada eleição. Nós somos 
fruto e semente dessa disputa. Jamais 
o seu fóssil.

A transferência de culpas e respon-
sabilidades sempre é a marca dos fra-
cos. Em tempo de turbulência política 
e econômica nos cabe lembrar o poeta 
Thiago de Melo: “faz escuro, mas eu can-
to”. É preciso foco e força para levantar 
os muros tombados pela tempestade. 
As palavras que falseiam, precisam ser 
apagadas pelas próximas chuvas. Os 
contrastes nos ajudam a seguir em fren-
te. Caminhar é preciso. Mas, também o 
repouso e a reflexão sobre o modo qua-
drado de invenção da roda. É preciso 
optar pelos erros que ainda não come-
temos. Assim o caminho será longo, mas 
será ainda maior a vontade de caminhar.

O Brejo é uma das mais belas regiões do Estado e começa a se estruturar, 
cada vez mais, para receber seus visitantes com a tradição acolhedora.”

UNInforme

AuDIêncIA nA OABcORRupÇÃO 2 MEDIDA pOLêMIcA

O hOMEM-BOMBA DO pLAnALtO

A ideia central da mesa-redonda, 
de acordo com o MP-PB, é “discu-
tir propostas de aperfeiçoamen-
to da legislação e a atuação dos 
órgãos de controle para reduzir 
os níveis de corrupção no Brasil”. 
Para assistir a mesa-redonda via 
web, procuradores e promotores 
de Justiça da Paraíba precisam 
fazer inscrição no link: http://
bit.ly/1FNOWb0. A palestra mais 
esperada é a do procurador da 
República Deltan Dallagnol, coor-
denador da Operação “Lava Jato”.

Hoje, às 10h, a Ordem dos 
Advogados do Brasil, na Pa-
raíba, realizará audiência 
pública para debater as Pro-
postas de Emenda a Cons-
tituição (PECs ) 82/2007 e 
a  443/2009, que defendem 
a autonomia da advocacia 
pública, nos âmbitos federais, 
estaduais e municipais. Os 12 
deputados federais e os três se-
nadores que integram a bancada 
paraibana no Congresso foram 
convidados para a audiência.

O relator da comissão es-
pecial de reforma política, 
deputado Marcelo Castro 
(PMDB-PI), defendeu on-
tem, em audiência pública 
da comissão, uma medida 
polêmica: deveriam ser 
suplentes de senador os 
candidatos mais votados na 
eleição, mas que não foram 
eleitos. Em outras palavras, 
os perdedores com melhor 
colocação assumiriam a 
condição de suplentes.

A prisão do agora ex-tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto, nesta nova etapa 
da Operação Lava Jato, da PF, cria uma 
situação delicada para o governo e o 
partido. Diante da gravidade das provas 
recolhidas contra Vaccari, o petista difi-
cilmente sairá ileso desse processo. E é 
justamente aí que mora o perigo para o 
Palácio do Planalto. Se for acuado e se vê 
sem uma saída honrosa, Vaccari poderia 
– e teria motivos para isso – fazer de-
lação premiada, tornando-se o homem-
-bomba que explodiria as estruturas do PT, com a franca possibilidade de levar o ex-presidente 
Lula e a presidente Dilma Housseff nessa avalanche. Vaccari sabe muita coisa, não tenhamos dú-
vidas. E as lideranças do PT sabem muito bem disso. Daí ficarem na berlinda: se abandonarem o 
ex-tesoureiro, ele poderá abrir a boca, envolvendo-os diretamente na corrupção e desvio de di-
nheiro da Petrobras. Por outro lado, diante das evidências contra Vaccari, muitos parlamentares 
do partido demonstram desconforto em defendê-lo. A nota em que o partido repudia a prisão 
do ex-tesoureiro, assinada pelo presidente do partido, Rui Falcão, se limita a dizer que a prisão é 
“injustificada, visto que ele sempre se colocou à disposição das autoridades para prestar esclare-
cimento”. Uma coisa não elimina a outra, na verdade. Os próximos capítulos dessa trama poderão 
ser devastadores para o governo. Ou não.

“EStOu fORA”

O presidente do Diretório Municipal do PSL de João Pessoa, vereador Sérgio da SAC, condiciona 
sua permanência na legenda à manutenção da aliança com o PT, nas eleições do próximo ano. 
Ele posicionou-se após a notícia de que o deputado licenciado Tião Gomes, presidente estadual 
do PSL, teria convidado o vereador Lucas de Brito (DEM), opositor do prefeito Luciano Cartaxo, a 
ingressar na legenda para disputar a prefeitura. “Se isso ocorrer, estou fora”.

O tema combate à corrupção está 
mesmo em evidência, aqui e alhures. 
Hoje, às 13h30, será motivo da me-
sa-redonda “Repressão da Lavagem 
de Dinheiro e da Corrupção pelo Mi-
nistério Público”, promovida pelo MP 
do Paraná e pelo Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional do MP-PB. 
O evento ocorrerá no auditório da Pro-
curadoria-Geral de Justiça do Paraná, 
em Curitiba, com transmissão em 
tempo real pela internet.

“Aspectos das Leis Anticorrupção e da Lavagem 
de dinheiro nas Organizações”. Eis o tema do se-
minário que está na pauta do Programa Paraibano 
da Qualidade para o dia 7 de maio. O evento será 
realizado no Auditório Celso Furtado, no Tribunal 
de Contas da Paraíba. A difusão dos mecanismos 
de combate à corrupção nas organizações públi-
cas e privadas está entre os objetivos do seminá-
rio, à luz das leis 12.846 e 12.683, que trata da 
lavagem de dinheiro.

Leis ANTiCOrrUpçãO
cORRupÇÃO 1

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet
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Criminosos usam novos métodos 
tecnológicos para fraudar cartão
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Prática delituosa tem 
o apoio de funcionários 
de estabelecimentos

Últimas

A clonagem de cartões 
de crédito é um dos tipos de 
fraudes mais cometidas por 
criminosos no Brasil. Apesar 
do aumento, ano após ano, 
das medidas de seguranças 
tomadas pelas operadoras, 
os criminosos se utilizam de 
novos métodos tecnológicos 
e, muitas vezes, se aliam a 
funcionários de estabeleci-
mentos para conseguirem 
êxito na prática delituosa ou 
inovam em outros tipos de 
fraudes com o cartão.

Um fotógrafo, que não 
quis se identificar, relata que 
foi vítima de uma tentativa 
de fraude no último sábado 
(11), em estabelecimento co-
mercial localizado na orla do 
Bessa, na capital paraibana: 
“Eu estava em um barzinho 
e na hora de pagar a conta, 
após colocar o cartão na ma-
quineta e digitar o primeiro 
número da senha, percebi que 
o asterisco que representa a 
digitação da senha não apare-
ceu”, relata. Desconfiado, o ra-
paz só aceitou digitar a senha 
após o atendente reiniciar a 
operação, dessa vez com tudo 
dentro da normalidade.

Com o advento dos car-
tões com chip, a fraude se 
tornou mais difícil, porém os 
criminosos improvisam nas 
maneiras de realizar o golpe. 
De acordo com o delegado da 
Delegacia de Defraudações, 
Lucas Sá, é comum a aliança 
entre criminosos e atenden-
tes de estabelecimentos. Eles 
vendem informações refe-
rentes aos dados da vítima 
pelo valor de R$ 30.

Ainda de acordo com 
Lucas, a Delegacia de Defrau-

dações ja registrou aproxima-
damente 40 casos de clona-
gem de cartão de crédito este 
ano. No entanto, o número 
de ocorrências pode ser bem 
maior, já que são instaurados 
inquéritos apenas em casos 
cujo valor do golpe ultrapasse 
20 salários mínimos, o que re-
presenta aproximadamente o 
valor de R$ 15.760. Ninguém 
foi preso na Paraíba por tal 
crime em 2015, mas o dele-
gado afirma que já existem 
mandados e prisões podem 
ocorrer em breve.

Se comprovada a clona-
gem do cartão, o cliente deve 
ligar imediatamente para a 
operadora, comunicar o fato e 
solicitar o bloqueio ou cance-
lamento. Além disso, anotar o 
número do protocolo de aten-
dimento e solicitar um fax 
que comprove o bloqueio e o 
cancelamento do cartão. Em 
seguida, ir a uma Delegacia de 
Polícia e registrar o boletim 
de ocorrência. A clonagem 
do cartão é de total respon-
sabilidade da administradora, 
então o consumidor tem di-
reito à restituição dos valores 
debitados da conta ou do car-
tão de crédito. Se o caso não 
for resolvido junto ao banco, 
o cliente deve procurar o Pro-
con de sua cidade.

Recomendações para 
evitar clonagens e fraudes 
com cartões de crédito: So-
licitar o cartão com chip à 
operadora; Escolher estabe-
lecimentos de confiança; Em 
caso de qualquer anomalia 
no processo, cancelar a ope-
ração; Jamais deixar o aten-
dente sair de vista com o seu 
cartão de crédito; Não divul-
gar sua senha para ninguém; 
Não deixar que alguém repa-
re na hora em que você esti-
ver digitando a senha; Entrar 
em contato com a Polícia Civil 
para que seja realizada uma 
perícia técnica na maquineta 
com suspeita de alteração.

Feliphe Rojas
Especial para A União

O Hospital Geral de Mamanguape, 
que faz parte da rede hospitalar estadual 
abre as portas para o Círculo do Coração 
e realiza mutirão de cirurgias cardíacas 
pediátricas, dando suporte ao projeto 
do Círculo do Coração, que vem sendo 
realizado desde 2011, por meio de uma 
parceria do Governo do Estado da Paraí-
ba com a Rede de Cardiologia PB-PE. 

Atualmente, o Complexo de Pe-
diatria Arlinda Marques é o hospital 
de referência para realizar as ope-
rações. “Semanalmente, realizamos 
uma média de cinco cirurgias pediátri-
cas cardíacas. Com a entrada do Hos-
pital de Mamanguape, o projeto terá 
um grande avanço com a descentrali-
zação do serviço para o interior do Es-
tado”, disse o diretor geral do Arlinda 
Marques, Bruno Leandro de Souza.

O Hospital Arlinda Marques passa-
rá por uma grande reforma, que terá 

a estrutura física totalmente ampliada, 
com reestruturação do bloco cirúrgico, 
passando a funcionar nos mais altos 
padrões de qualidade, se nivelando 
aos melhores centros cirúrgicos pediá-
tricos do país. Além disso, ganhará um 
novo gerador, com potência dobrada 
e transformador, de 750 KVA, o que 
permitirá a ampliação de todos os ser-
viços ofertados na unidade. Em virtude 
da reforma no Arlinda Marques, a uni-
dade hospitalar de Mamanguape dará 
um grande apoio, contribuindo com a 
continuidade dos mutirões de cirurgias 
cardíacas pediátricas.

Como marco do mutirão das cirur-
gias, está sendo programada, para a 
segunda quinzena de maio, 20 cirurgias 
em uma semana. Para as intervenções 
serão disponibilizados seis leitos da UTI; 
15 de enfermaria e mais uma casa de 
apoio, do Hospital de Mamanguape.

Hospital realiza mutirão 
de cirurgias cardíacas

em mamanguape
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O Hospital Geral de Mamanguape engloba o Círculo do Coração e realiza cirurgias pediátricas

Campinense sofre 
condenação do STJD

A Primeira Comissão Disciplinar 
do STJD condenou o Campinense a per-
der um mando de campo e uma multa 
de R$ 20 mil, pelos incidentes verifica-
dos no empate contra o Bahia (1 a 1), 
no Estádio Amigão, pela primeira fase 
da Copa do Nordeste. Além do clube, 
foram punidos o técnico Francisco Diá 
(com dois jogos) e o preparador físico 
Jean Robson (suspenso por uma par-
tida). Diá foi expulso e cumpriu os dois 
compromissos, diante do próprio Bahia 
e o Grêmio-RS pela Copa do Brasil. Nos 
dois casos ainda cabe recurso para as 
punições. Na oportunidade, o quarto 
árbitro, Pablo dos Santos Alves, foi 
atingido na cabeça por um objeto arre-
messado da arquibancada do Amigão. 
Ele chegou a ser atendido na beira do 
gramado porque o impacto gerou um 
corte em sua cabeça.

política criminal e 
penitenciária no país

O Ministério da Justiça preten-
de adotar medidas para racionalizar o 
ingresso nas superlotadas prisões do 
país, como o aperfeiçoamento do siste-
ma de penas e de alternativas à prisão, 
que estão entre as prioridades do novo 
Plano Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, a ser lançado provavel-
mente em maio. O novo plano reunirá 
recomendações aos ministérios e en-
tes federados para os próximos quatro 
anos. O documento vigente é de 2011 
e começou a ser discutido e reformula-
do em dezembro do ano passado pelo 
Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária, ligado ao Ministério 
da Justiça. De acordo com os últimos 
dados do Sistema Integrado de Infor-
mações Penitenciárias, de dezembro de 
2013, são 556.835 os presos no país, 
para um sistema com 340.421 vagas.

gás natural agrada 
lojistas de shopping

Os lojistas da Praça da 
Alimentação do Mangabeira 
Shopping que optaram pelo gás 
natural estão satisfeitos com a 
utilização do combustível pela se-
gurança, comodidade e economia 
proporcionada. Inaugurado no 
final do ano passado, o empreen-
dimento já conta com 16 restau-
rantes, lanchonetes e um boliche 
operando suas cozinhas dentro 
do conceito do gás natural. De 
acordo com o gerente geral do 
Mangabeira Shopping, Antônio 
Ferreira, a administração do em-
preendimento e os lojistas estão 
satisfeitos com o funcionamento 
do gás natural que nestes qua-
tro meses de operação não re-
gistrou nenhuma intercorrência 
ou  reclamação.

Hemocentro de Cg 
atende hemofílicos

O Hemocentro Regional de 
Campina Grande atende a aproxima-
damente cem pacientes com hemofilia 
A e hemofilia B. Os pacientes são de di-
ferentes cidades do Estado, de diversas 
faixas etárias e são atendidos no Setor 
de Apoio ao Paciente, que funciona 
dentro do próprio Hemocentro, 24h por 
dia, todos os dias da semana. Hoje será 
comemorado o Dia Mundial da Hemofilia 
e a programação do Hemocentro será 
realizada no dia 12 de maio, juntamen-
te com a Federação Brasileira de Hemo-
filia e a Sociedade de Hemofílicos da 
Paraíba. O Setor de Apoio ao Paciente 
do Hemocentro possui uma equipe de 
profissionais multidisciplinar, formada 
por médicos hematologistas, psicólo-
gos, odontólogos, fisioterapeutas, as-
sistente sociais, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem.

Poucas chuvas e sol na 
maioria dos dias no Litoral 
paraibano podem ser apon-
tados como fatores positi-
vos para os bons números 
do turismo paraibano no 
mês de março. O Setor de 
Pesquisa e Estatística da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur) divulgou, 
ontem, o Fluxo Estimado de 
Turistas e a Ocupação Ho-
teleira no Estado em mar-
ço, segundo o qual em João 
Pessoa a ocupação média 
foi de 77,42%, registrando 
um aumento de 7,02% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado.

De acordo com a pes-
quisa, o Fluxo Global Estima-
do foi de 140.032 visitantes, 
representando um aumento 
de 4,39% no comparativo 
com março de 2014. Com 
relação a João Pessoa, prin-
cipal porta de entrada de tu-
ristas no Estado, os números 
são positivos. A estimativa 
do Fluxo Global para a capi-
tal paraibana foi de 98.656 
hóspedes, um aumento de 
4,39% na comparação com 
março de 2014. 

No primeiro trimestre 
do ano, o Fluxo Estimado foi 
333.088 pessoas, aumento 
de 2,78% frente ao mesmo 
período de 2014. A pesqui-
sa da PBTur mostra também 
que a boa infraestrutura ho-
teleira da capital paraibana 
levou os meios de hospeda-
gem a registrar uma ocupa-
ção média de 77,42%. Este 
percentual significou um 
aumento de 7,02% na com-
paração com março de 2014. 

‘Destino Paraíba’
Na avaliação da presi-

dente da PBTur, Ruth Aveli-
no, a pesquisa mensal faz um 
acompanhamento de como 
está o setor da hotelaria e 
serviços ligados ao segmen-
to do turismo no Estado. A 
executiva destaca que o ‘Des-
tino Paraíba’ recebe um fluxo 
mensal ascendente de turis-
tas. “Temos que analisar fria-
mente os números e vemos 
que estamos mantendo uma 
média de ocupação dos nos-
sos leitos, mesmo no mês de 
março, que é o início da mé-
dia-baixa estação. É isso que 
temos que destacar”, frisou.

PBTur revela aumento 
de 7,02% na ocupação

HoTéiS Da CapiTal

Sob a trilha das músicas 
de Dorival Caymmi, mode-
los ganharam as passarelas 
do São Paulo Fashion Week 
(SPFW), em São Paulo, uti-
lizando as biojoias produzi-
das pelas artesãs do Projeto 
Sereias da Penha, de João 
Pessoa, durante o desfile do 
renomado estilista Ronaldo 
Fraga. O sucesso do desfile 
pode levar o artesanato da 
Paraíba a ser comercializa-
do em espaços destinados a 
lojistas dentro do evento nas 
próximas edições.

Colares, flores, bordados 
e redes confeccionadas com 
escamas de peixe camurupim 
- que antes eram descartadas 
no lixo - foram aplicadas em 
crochê, tricôs e em peças com 
malha de Ammi Soul Eco, pri-
meiro fio biodegradável do 
mundo que se decompõe de 
maneira rápida ao ser excluí-
do em aterros sanitários.

A gestora do Programa 
de Artesanato da Paraíba, 
Lu Maia, fez questão de pre-
senciar o desfile ao lado das 
artesãs. “Fui muito bem rece-
bida pelo Ronaldo, tivemos a 
oportunidade de conversar 

sobre o Salão de Artesana-
to da Paraíba, o qual ele po-
derá nos assessorar com a 
apresentação de um projeto. 
A experiência foi extrema-
mente válida, estive  perto do 
mundo da moda e dos negó-
cios, bem como as próprias 
artesãs que se estimularam 
para alavancar o empreende-
dorismo e a independência 
financeira”, disse Lu.

Ela acrescentou ainda 
que fez contato com a pro-
dução do SPFW para que o 
artesanato da Paraíba possa 
ser comercializado em es-
paços destinados a lojistas 
dentro do evento nas pró-
ximas edições. “As pessoas 
ficaram encantadas com as 
nossas biojoias pela criativi-
dade empregada, elegância e 
aproveitamento de matéria
-prima que antes iam parar 
no lixo”, adiantou a gestora.

O cenário do desfile foi 
produzido com o auxílio de 
cerca de 30 mulheres vesti-
das de sereias, com o busto 
à mostra e espelhos na mão, 
de várias idades e profissões, 
sentadas sobre pneus e um 
mar de plástico de bolhas.

Artesanato da Paraíba 
encanta espectadores

no SpFWProprietários 
de túmulos em 
JP têm até hoje 
para cadastro

Termina hoje o pra-
zo para o cadastramento 
dos túmulos perpétuos de 
cemitérios da capital. A 
ação, realizada pela Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Urbano de João Pessoa 
(Sedurb-JP), teve início 
no mês de fevereiro e tem 
como objetivo atualizar as 
informações existentes no 
banco de dados para que o 
serviço de manutenção nos 
cemitérios públicos seja 
melhorado, além de garan-
tir o controle dos espaços 
disponíveis nestes locais.

Os proprietários dos 
túmulos que ainda não fo-
ram até a Sedurb têm até 
as 18h de hoje para fazer o 
cadastramento. Para isso, 
é necessário ter em mãos 
os seguintes documentos: 
RG, CFP, xerox do compro-
vante de residência e o 
documento que comprove 
a propriedade do túmulo, 
bem como a quadra e o 
lote do mesmo. Essas úl-
timas informações podem 
ser adquiridas no próprio 
cemitério.
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Baixa Verde, onde nasceu 
o pintor Hermano José
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Festival de cultura popular que homenageia a tocadora 
de pífano Zabé da Loca acontece na cidade de Monteiro

Chico Lobo
chicolobojornal@yahoo.com.br
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Música ancestral
n Programação do VI Festival de 
Cultura Popular Zabé da Loca

n Hoje
n Parque das Águas – 21 Horas
n Show com Alexandre Pé de Serra 
– Lançamento do CD “Duetos”
n Participações: Nanado Alves, 
César Amaral, Osmando Silva, 
Thainá Campos, Maike José e Fer-
nando Marques (Vozes do Forró).

n Amanhã
n Cultura na Feira – 8h – Ao lado 
do Centro Cultural Alexandre da 
Silva Brito
n Participações: Meninos de Zabé, 
Pai Vicente, João Badalo, João de 
Amélia, Zé Preto (Mazurca), Grupo 
de Ciranda, Banda de Pífano Mané 
de Joan, Banda de Pífano Pio X e 
Douglas River.
n III Noite da Poesia Sertaneja  – 

Serviço

A música sempre fez parte da vida 
de Zabé da Loca, que viveu durante 
30 anos dentro de uma gruta, onde 
criou seus dois filhos e repassou a 
musicalidade para eles, formando a 
sua primeira banda que animava as 

festividades na localidade  

20h – Teatro Jansen Filho
(Homenagem a Expedito de Mo-
cinha)
n Participações: Agda Moura 
(Santa Cruz do Capibaribe), Lara Moura 
(Santa Cruz do Capibaribe), Júnior 
Cordel, Felipe Morais, Ismênia 
Thereza, Gaudêncio Pereira, Carlin-
hos da Prata, Zé de Jabitacá e 
Elânia Lima.

n Domingo
n IX Cavalgada da Integração 
n Concentração: Fazenda da 
Embrapa
n Saída: 9h
n Percurso: 30KM
n Chegada: Embrapa, às 15 horas. 
n Show com Dejinha de Monteiro

O poeta Expedito Pedro da Silva, 
conhecido como “Expedito de Moci-
nha” no universo da poesia popular, 
será o grande homenageado den-
tro da programação do VI Festival 
de Cultura Popular Zabé da Loca, 
que tem início hoje prossegue até o 
próximo domingo, com uma ampla e 

diversificada programação que conta com cavalga-
das, lançamentos de CD e apresentações na rua.

O Festival Zabé da Loca,  realizado em Monteiro 
desde 2010, anualmente homenageia um grande 
nome da cultura popular monteirense. A primeira 
homenageada foi a Mestre das Artes e Pifeira Zabé 
da Loca, que empresta o nome ao festival. Nos anos 
seguintes foram homenageados o sanfoneiro De-
jinha de Monteiro (2011), Jotinha dos Magníficos 
(2012), o compositor Ilmar Cavalcante (2013) e o 
poeta e professor José de Jabitacá (2015).

Este ano o escolhido foi o poeta Expedito de 
Mocinha, que no dia 18 de abril será homenage-
ado no Teatro Jansen Filho, durante a III Noite da 
Poesia Sertaneja.

Expedito Pedra da Silva (Expedito de Mocinha) 
nasceu em 1939, no sítio Tungão, zona rural do 
município de Monteiro, onde cresceu e conviveu 
durante toda a sua mocidade.

O interesse pela poesia surgiu na vida 
do poeta aos 17 anos de idade e tem o 
poeta repentista Pinto do Monteiro 
como sua maior inspiração.

“Eu nasci e me criei
Aqui nesse pé de serra
Sou filho nato da terra
Daqui nunca me ausentei
Estudei, não me formei
Por que meu pai não podia
Jesus, filho de Maria
De mim se compadeceu
Como presente me deu
Um crânio com poesia!”
Expedito de Mocinha
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Diácono, Jornalista e do IHGP

José
Nunes

Engenho Baixa Verde
Na terra onde nasci existem monumen-

tos centenários, símbolos de um período 
de apogeu do café e da cana, que enchem 
os olhos de quem deles se aproximam. São 
fontes de recordações e de inspirações.

Desejo falar apenas de um engenho, o 
Baixa Verde onde nasceu o poeta e pintor 
Hermano José, mestre do pincel, mesmo 
que ao redor deste monumento outros não 
menos imponentes continuam esperando 
uma boa ação de nossa parte para se man-
ter de pé. São belos e, para estes símbolos 
que marcam nossa história, os poderes 
públicos deveriam ter um olhar diferencia-
do.

Não me canso de contemplar este lugar 
que me dá vida e inspiração, sobretudo 
quando passeio pelas veredas e repouso 
o olhar do alto das serras que, de tão pró-
ximas uma das outras parece querer nos 
agarrar, dando-nos a impressão de um 
campanário ornado pelas palmeiras, pelos 
canaviais e roçados de bananeiras parecen-
do um tapete luminoso nas noites de lua 
grande.

Tudo se renova em nosso espírito quan-
do observamos o casario centenário e seus 
engenhos que nos lembraram do período 
de apogeu e de bonança da cana-de-açúcar. 
As antigas casas-grandes dos engenhos e 
das fazendas de cafezais sempre trazem 
as lembranças de seus laranjais e dos pe-
quenos currais de vacas holandesas, hoje 
renovando a alegria quando estamos perto 
deste paraíso.

O Engenho Baixa Verde tem suas ori-
gens no começo do século XX, quando Ser-
raria tinha consolidada a fase de acolhida 
de famílias que ali chegavam para explora-
ção da terra e suas riquezas.

Passeando pela região, temos a sensa-
ção de que ainda é possível transformar 
Serraria no lugar onde se possa viver com 
prazer. Este engenho e outros existentes em 
contorno da cidade, ainda com bueiro em 
pé, apesar da jitirana e do melão-de-são-
caetano tomando conta, dão a dimensão de 
que neste lugar poderemos contemplar a 
Paraíba, vendo sua paisagem mística, ali-
mento do espírito.

Neste lugar, a poesia brota nos córregos, 
no cume das serras, se espalhando pelas es-
quinas das ruas. Poucos percebem. Somente 
os poetas.

Preservar este paraíso é um dever de 
todos, mantendo-o com seus aspectos de 
princesa centenária, com brilho no ros-
to e sem rugas. O lugar manteve-se assim 
até agora, por isso teve o reconhecimento 
de um órgão que se preocupa com o bem 
estar da população e poderá merecer ainda 
mais.

Existem gestos que nos tocam profunda-
mente e emocionam, principalmente partindo 
de pessoas ou entidades que não integram 
nosso reservado círculo de amizade.

Tenho em mãos um catálogo do Sebrae 
do ano de 2010 no qual consta uma foto-
grafia deste primor arquitetônico. A dupla 
homenagem, ao engenho e seu filho ilustre, 
é também a minha terra, lenitivo e inspira-
ção para o poeta Hermano.

Contemplando a fotografia do Engenho 
Baixa Verde, dominou-me um sentimento 
de orgulho pela terra das palmeiras e de 
montes azuis, louvada e reverenciada por 
poetas e apaixonados pela grande mãe na-
tureza. 

Preservando os velhos monumentos 
Serraria, vamos atrair os olhares de mui-
tos visitantes, de investidores e inspirando 
poetas e pintores.

VII Troféu Gonzagão vai acontecer no início de maio na cidade 
de Campina Grande, homenageando nomes da música nordestina 

FotoS: Divulgação e Walmar Pessoa

oscar do Forró

Considerado como o 
‘Oscar do Forró’ o VII 
Troféu Gonzagão reu-
nirá grandes nomes 
da música no dia 7 de 
Maio. O Troféu Gonza-
gão, que reúne mais de 
150 artistas nacionais 

em uma mesma noite, acontece no 
Centro de Convenções Francisco de 
Assis Benevides Gadelha, na Fiep em 
Campina Grande.

Este ano, o Troféu Gonzagão faz 
um brinde à imortalidade da obra 
de Rosil Cavalcanti (in memoriam), 
à genialidade de Alceu Valença, à 
autenticidade de Os 3 do Nordeste, 
homenagem justa para artistas que 
há mais de 40 anos tiveram seus 
sucessos consagrados e continuam 
presentes na cena musical do país, 
além disso, a dupla Os Nonatos rece-
berão uma homenagem especial.

O evento tem como convidados 
artistas, instrumentistas, cineastas, 
produtores e um público estimado 
em mais de mil convidados, o evento 
tem como objetivo a valorização dos 
artistas que mantém viva a música 
regional. Desde sua primeira edi-
ção, realizada em uma das salas do 
Centro de Ortodontia Integrado, o 
projeto foi consolidado há mais de 
10 anos, homenageando ícones da 
música regional com visibilidade lo-
cal, nacional e internacional. A exem-
plo de artistas como Dominguinhos, 
Elba Ramalho, Marinês, Raimundo 
Fagner, Chico César, Antônio Barros 
e Cecéu, Adelmário Coelho, Oswaldi-
nho, Targino Gondim, Alcione, Beto 
Britto, Os Nonatos, Alcymar Mon-
teiro, Pinto do Acordeon, Genival 
Lacerda, Mestrinho, Adelson Viana, 
Glorinha Gadelha, Sivuca, Camarão, 
entre tantos outros. 

Sobre o Troféu Gonzagão 
O evento que é considerado 

como o ‘Oscar do Forró’ acontece 
anualmente, representa a porta de 
entrada para o Maior São João do 
Mundo, em Campina Grande. Com 
o sucesso alcançado a cada ano de 
realização, mais do que um evento 
cultural, o Troféu Gonzagão se trans-
formou em um momento de exalta-
ção e agregação de valor a um dos 
ritmos mais prestigiados do Nordes-
te: o Forró. A partir de 2009, devido 
ao crescimento exponencial do 
evento, uma parceria exitosa foi fir-
mada entre o Centro de Ortodontia 
Integrado e a Federação das Indús-
trias do Estado da Paraíba - Fiep/PB, 
através de seu presidente Francisco 
de Assis Benevides Gadelha, via Pro-
jeto Sesi Cultura Tradição da Paraíba. 
Através do trabalho incansável de 
seus idealizadores, os ortodentistas 
Ajalmar Maia e Rilávia Cardoso, o 
Troféu Gonzagão é uma prova viva 
que o forró já ultrapassou as barrei-
ras e conquistou o status de ‘Forró 
Classe A’ se destacando em grandes 
salões, notadamente no Centro de 
Convenções Francisco Benevides 
Gadelha, na Fiep e até internacional-
mente, sendo levado como bandeira 
pela nova geração a exemplo de Lucy 
Alves e Luan Estilizado, respectiva-
mente. Enquanto uma sanfona, um 
zabumba, um triângulo ecoar, o forró 
sempre terá seu espaço garantido 
em todos os salões brasileiros.

Homenageados
Alceu Valença: Alceu Paiva 

Valença, nascido na cidade de São 

Em sequência: Luiz 
Gonzaga, Rosil 
Cavalcanti, Alceu 
Valença, Os 3 do 
Nordeste e 
Os Nonatos, 
homenageados 
nesta edição 
do evento

Lucas Duarte
Especial para A União

Bento do Una, nasceu no dia 1 de 
julho de 1946, possui hoje 68 anos. O 
envolvimento de Alceu com a músi-
ca começa na infância, através dos 
cantadores de feira da sua cidade 
natal.  Em casa, a formação ficou por 
conta do avô, Paulo Alves Valença, 
que era poeta e violeiro. Aos 10 anos 
vai para Recife, onde mantém con-
tato com a cultura urbana, e ouve a 
música de Orlando Silva e Dalva de 
Oliveira, alternando com o ritmo de 
Little Richard, Ray Charles e outros 
ícones da chamada primeira geração 
do rock’n’roll.

Os 3 do Nordeste: Em 1969, os 
nordestinos Parafuso, Zé Cacau e Zé 
Pacheco uniram-se para montar o 
Trio Luar do Sertão. O grupo, que em 
72 passou a se chamar Os 3 do Nor-
deste, foi apadrinhado por ninguém 
menos que Jackson do Pandeiro, o Rei 
do Ritmo, como relatado na contra-
capa do disco lançado em 1975: o 
crescimento do trio que já tem quase 
40 anos de carreira. Ao longo desse 
período, passou por cinco mudanças 
de formação. Um dos vocalistas, que 
ficou 10 anos na função, foi Mestre 
Zinho. Hoje, Parafuso continua na 
zabumba e faz os shows ao lado de 
Deda, vocalista e trianguleiro, e Edran, 
sanfoneiro.

Os Nonatos: A vida ávida de 

travessuras e sincronicidades uni-
ram a dupla Os Nonatos. Um nascido 
na Paraíba, outro no Ceará. Mesmo 
nome, caminhos atravessados, histó-
rias de vida parecidas. Sinas iguais. 
Com 20 anos de carreira, Nonato Neto 
e Nonato Costa representam o que há 
de melhor no mercado musical. Além 
da carreira musical, a dupla divide o 
palco na apresentação do Programa 
Cantos & Contos. O programa é levado 
ao ar pelo Sistema Correio de Tele-
visão e veiculado em toda a Paraíba, 
todos os domingos, às 8h.

Rosil Cavalcanti (in memoriam): 
Foi autor de todos os gêneros da mú-
sica reginal nordestina, como baião, 
xote, e côco. Pessoalmente não se 
achava detentor de ‘voz’ para cantar e, 
portanto, nunca gravou nenhuma das 
suas canções. Compôs cerca de 130 
músicas, e m 1968, no início da tarde, 
Rosil se sentiu mal quando descan-
sava sob a sombra do Umbuzeiro 
e da Quixabeira. Em vez da música 
introdutória na voz vibrante de seu 
parceiro Café, se ouviu uma fúnebre 
anunciando o falecimento do poeta 
da caatinga, dos cariris, do Nordeste. 
O Nordeste parou. Campina Grande 
assistiu a mais profunda comoção que 
a atingira. Desaparecera subitamente 
sua síntese poética, suas alegrias e 
suas tristezas.
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Roteiro

Em cartaz

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

SERVIÇO

Evento

Apreciar o belo pôr do sol que 
a vista para o Rio Sanhauá que o 
Restaurante e Bar Vila do Porto 
proporcionam ao mesmo tempo em 
que clássicos do jazz, bossa nova e 
chorinho são executados. Esta é a 
proposta do Jazz da Vila que acon-
tece todas as sextas feiras, das 17h 
às 19h, durante o happy hour. Os 
ingressos custam R$ 5.

O projeto é de iniciativa de dois 
músicos da cena paraibana, Rodri-
go Marques (saxofone, clarinete 
e flauta) e Dave Kane (trompete e 
fliscorne). Rodrigo é integrante das 
bandas Pedecoco, Parahyba Ska 
Jazz Foundation, Pink Floyd Cover 
e Macumbia. Já Dave é americano e 
atualmente toca na banda de Escuri-
nho, na Prensoul, Nação Maracah-
yba e Macumbia. Em maio, o grupo 
planeja lançar um CD de música ao 
vivo de seus shows na Vila do Porto. 
No repertório do Jazz da Vila, tocam 
clássicos do jazz, como ‘Satin Doll’ 
e ‘Caravan’, de Duke Ellington, ‘Take 
the “A” Train’, de Billy Strayhorn, e 
‘Autumn Leaves’ de Joseph Kosma, 
assim como clássicos da bossa nova, 
como ‘Dindi’ e a ‘Garota de Ipanema’, 
de Tom Jobim. 

O Jazz da Vila conta com um 
repertório de mais de 80 músicas 
incluindo clássicos de jazz como Sa-

FotoS: Divulgação

tin Doll e Caravan de Duke Ellington, 
Take the ‘A’ Train de Billy Strayhorn 
e Autumn Leaves de Joseph Kosma; 
bem como os clássicos de bossa nova 
como Dindi e a Garota de Ipanema 
de Tom Jobim e Mas Que Nada de 
Jorge Bem, dentre outros. 

O Restaurante e Bar Vila do 
Porto é situado na Praça São Frei 
Pedro Gonçalves, parte do tradicio-
nal Centro Histórico de João Pessoa. 
Com amplo espaço (coberto e de ar 
livre) a Vila oferece maior qualidade 
para o cliente ficar a vontade. A Vila 
do Porto é um grande apoiador de 
artistas locais e regularmente tem 
shows com uma grande variedade 
de estilos musicais.

Os artistas
Rodrigo Marques é um jovem 

artista local com muita experien-
cia musical, tocando uma varie-
dade de estilos de música. 

A 2a edição de livro sobre 
cangaço é relançada na capital

Já se encontra dis-
ponível no mercado a 
2ª edição - revisada e 
ampliada, contendo 432 
páginas e ao preço de 
R$ 60 - do livro intitula-
do Dicionário Biográfico 
de Cangaceiros & Jagun-
ços, publicado pela Edi-
tora TGraf (BA). A obra, 
que inclui uma rica ico-
nografia, foi relançada 
pelo escritor, jornalista 
e pesquisador baiano 
Renato Luís Bandeira no início deste mês, na Livraria do 
Luiz, localizada em João Pessoa. O autor vem cumprindo 
uma verdadeira maratona, pois pretende realizar lan-
çamentos por mais de 30 cidades espalhadas, além da 
Paraíba, pelos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, 
Alagoas e Rio Grande do Norte. 

“Agora, são 1.218 biografias de cangaceiros, dos 
quais 91 são mulheres, além de 167 jagunços e uma 
riquíssima iconografia, com 123 fotografias”, ressaltou 
para o jornal A União o autor, Renato Luís Bandeira, que 
já havia lançado em 2014, em João Pessoa, também na 
Livraria do Luiz, a 1ª edição da obra, que reunia 1012 
cangaceiros, dos quais 60 são mulheres. 

O escritor admitiu que precisou realizar um trabalho 
de pesquisa de fôlego, que lhe consumiu mais de dois 
anos, para poder revisar e ampliar  a 2ª edição do livro. 
Ele informou que incluiu cangaceiros da Paraíba, a exem-
plo de Sabino, da cidade de Cajazeiras, e Félix da Mata 
Redonda, de Princesa Isabel. Agora, ele vem se dedicando 
a percorrer toda a região Nordeste para divulgar a obra. 
A propósito, ela foi lançada no último mês de março, na 
própria cidade natal do considerado Rei do Cangaço, Vir-
golino Ferreira, o “Lampíão”, que é a pernambucana Serra 
Talhada. E também está agradando aos especialistas no 
tema, pela amplitude da abordagem. No início deste mês, 
inclusive, o lançamento em Mossoró (RN) contou com 
o apoio da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço 
(SBEC). 

Natural da cidade de Salvador, Renato Luís Ban-
deira ingressou na temática do cangaço depois de 
lançar 21 livros, dentre os quais oito títulos no gênero 
infantil. No entanto, há uma razão para essa mudança 
de rumo: o escritor é um confesso apaixonado pela 
pesquisa e a cultura e admitiu sempre ter cultivado 
uma atração pelo assunto envolvendo cangaceiros e, 
também, pelo Sertão, por causa do modo de vida - e 
das crenças - dos que vivem nessa região e os efeitos 
da seca que a castigam.

Livros em destaque

    Humor 

O CONDE Tônio

Kane e Marques em show no Jazz da Vila

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Duarte
Especial para A União

Obra retrata a difícil vida no cangaço

 

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 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.

Ação terá um novo vilão a ser combatido pela equipe

Dave Kane é nativo dos Esta-
dos Unidos com uma longa história 
na música, tocando em orquestras 
sinfônicas, igrejas, bandas de salsa e 
combos de jazz. 

Jazz: a música de tradições
O jazz se desenvolveu com a 

mistura de várias tradições religio-
sas, em particular a afro-americana. 
Os instrumentos musicais básicos 
para o jazz são aqueles usados em 
bandas marciais e bandas de dança: 
metais, palhetas e baterias. No en-
tanto, o jazz, em suas várias formas, 
aceita praticamente todo tipo de 
instrumento. Enquanto o jazz pode 
ser de difícil definição, improvisa-
ção é claramente um dos elementos 
essenciais. Essas características são 
fundamentais para a natureza do 
jazz. No Jazz, entretanto, o músico 
irá interpretar a música de forma 
peculiar, nunca executando a mesma 
composição exatamente da mesma 
forma mais de uma vez.

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 aconte-
cimentos 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 des-
truída 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 6: 21h30 Manaíra 7: 19h e 22h  
Manaíra 9/3D: 13h, 16h,  19h e 22h   Manaíra 
10/3D:  14h, 17h, 20h, 22h10 e 23h  Manaíra 
11: 20h CinEspaço3/3D: 15h, 18h (DUB) 21h 
(LEG)  Tambiá 5: 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 (Shailene 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 inimagi-
náveis desafios enquanto tentam descobrir a 
verdade sobre o mundo em que vivem. Manaíra 
8: 14h05, 16h45, 19h40 e 22h15 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 Drisella. 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 príncipe 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.  Manaíra1:22h05  
Manaíra 3: 13h15, 15h45, 18h30 e 21h15  
Manaíra7: 20h15  CinEspaço4: 14h30, 16h50, 
19h20 e 21h40  Tambiá 4: 14h10, 16h20, 
18h30 e 20h40 

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 105min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Glenn Ficarra, John Requa. Com Will 
Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro. Um 
trapaceiro profissional (Will Smith) começa 
a treinar uma novata na profissão (Margot 
Robbie), até os dois se apaixonarem. Ao 
mesmo tempo, o sujeito tem que lidar 
com um importante adversário, dono de 

uma empresa de carros (Rodrigo Santoro).   
CinEspaço 2: 22h 

A HISTÓRIA DA ETERNIDADE(BRA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 120 min. Classificação: 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) encontra 
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: 
14h30, 17h05 e 19h30 Manaíra 6: 13h50, 
16h10 e 18h15  Manaíra 7: 13h05, 15h30 
e 17h45 CinEspaço2: 14h, 16h, 18h e 20h 
Tambiá 3: 14h20,16h20, 18h20 e 20h20 
Tambiá 6/3D: 13h50

O SAL DA TERRA(FRA 2015). Gênero: Documentário. 
Duração: 110 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Com Sebas-
tião Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salga-
do.OO filme conta um pouco da longa trajetória do 
renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado 
e apresenta seu ambicioso projeto “Gênesis”, 
expedição que tem como objetivo registrar, a partir 
de imagens, civilizações e regiões do planeta até 
então inexploradas. CinEspaço1: 16h50

CHAPPIE(EUA 2015). Gênero: Ação. Duração: 
114 min. Classificação: 16 anos. Direção: Neill 
Blomkamp. Com Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh 
Jackman.Em um futuro próximo, a África do Sul 
decidiu substituir os seus policiais humanos 
por uma frota de robôs ultra resistentes e 
dotados de inteligência artificial. O criador 
destes modelos, o brilhante cientista Deon 
(Dev Patel), sonha em embutir emoções nos 
robôs, mas a diretora da empresa de segurança 
(Sigourney Weaver) desaprova a ideia. Um 
dia, ele rouba um modelo defeituoso e faz 
experiências nele, até conseguir criar Chappie 
(Sharlto Copley), um robô capaz de pensar 
e aprender por conta própria. Mas Chappie é 
roubado por um grupo de ladrões que precisa 
da ajuda para um assalto a banco. Quando 
Vincent (Hugh Jackman), um engenheiro 
rival de Deon, decide sabotar as experiências 
do colega de trabalho, a segurança do país 
e o futuro de Chappie correm riscos. Manaíra 
4: 13h45, 16h30, 19h1 e 21h50  Manaíra 6: 
20h45  Manaíra 11:13h30 e 18h45 Tambiá 1: 
14h, 16h20, 18h40 e 21h 

n Evento: Jazz da Vila com os músicos Rodrigo 
Marques e Dave Kane
n Local: Vila do Porto - Praça São Pedro Gonçalves, 
n0 8 – Varadouro – João Pessoa/PB
n Data: todas as sextas
n Horas: 17h às 19h
n Preço: R$ 5

Serviço

Clássicos do jazz, bossa nova e chorinho 
animam o pôr do sol no Centro Histórico



Governo do Estado instala Coordenadoria de 
Circo na Funesc e realiza diálogos circenses

Artes cênicas
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 17 de abril de 2015

Diversidade

Teatrólogo paraibano Diocélio Barbosa é o novo coordenador da área de circo da Funesc

O parceiro musical e amigo do homenageado, Adeildo Vieira vai se apresentar no evento

FotoS:  Divulgação

A Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc) 
implantou a Coordenado-
ria de Circo, iniciativa que 
pretende proporcionar 
o encaminhamento de 
políticas públicas para o 
setor e ajudar a fortalecer 

o desenvolvimento da arte circense em 
todo o Estado. A primeira ação agenda-
da é a realização de diálogos circenses 
com artistas e profissionais de diversos 
segmentos da área para que apresen-
tem suas demandas e possam sugerir 
propostas. O primeiro encontro acon-
tece na  próxima quarta-feira, às 19h, 
no Cine São José, em Campina Grande. 
O segundo é em João Pessoa, na segun-
da-feira (27), às 19h, no auditório 3 do 
mezanino do Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em Tambauzinho.

As reuniões serão conduzidas pelo 
novo coordenador de circo da Funda-
ção, Diocélio Barbosa. Ele antecipa que 
um novo encontro deve acontecer em 
Cajazeiras, ainda sem data definida. 
Para o coordenador, os diálogos circen-
ses representam uma oportunidade de 
dialogar sobre as demandas apresenta-
das pelos profissionais da cadeia produ-
tiva do setor na Paraíba. Nessa primeira 
rodada, o enfoque será o intercâmbio.

“É com grande alegria e satisfação 
que assumo a Coordenação de Circo na 
Funesc. Sinto-me lisonjeado em assu-
mir este cargo, que, vale salientar, é de 
suma importância para a manutenção do 
diálogo entre o poder público e a classe 
circense do nosso Estado, que tanto tem 
crescido em sua militância. Pela primei-
ra vez na história do circo da Paraíba, a 
classe recebe uma coordenação exclusiva”, 
disse Diocélio Barbosa ao assumir a nova 

Café Filosófico em homenagem ao poeta 
Lúcio Lins acontece hoje em João Pessoa

função. “Sou apaixonado por desafios, são 
eles que me impulsionam”, afirmou.

Na ocasião, serão apresentadas as 
diretrizes do trabalho da Fundação no 
tocante à linguagem do cirso, colhendo 
as demandas de cada segmento e assim 
reformular ideias de forma conjunta 
para que sejam aplicadas na gestão da 
Funesc e fomentem o fazer circense na 

Paraíba. O objetivo é oportunizar o diá-
logo entre a classe circense e a coorde-
nação de circo, bem como proporcionar 
o encaminhamento de políticas públicas 
e fortalecer o desenvolvimento circense 
em todo o Estado.

“Na Funesc, agora temos, não mais 
a coordenação de artes cênicas, mas uma 
coordenação para cada linguagem: teatro, 

Acontece hoje, na capital o Café 
Filosófico em homenagem ao poe-
ta Lúcio Lins, que há 10 anos deixou 
órfãos na literatura. Nesta edição terá 
como convidado o escritor e poeta 
Sérgio de Castro Pinto, além das parti-
cipações de Adeildo Vieira, Eleonora 
T. Falcone, Hildeberto Barbosa, Lau 
Siqueira, Chico Lino Filho, Paulo Sérgio 
Vieira, entre outros.

O evento será realizado na Usina 
Cultura Energisa, localizada na Avenida 
Juarez Távora, no bairro da Torre, em 
João Pessoa. A homenagem está mar-
cada para começar às 20h. A entrada 
é gratuita

Adeildo Vieira relembra da impor-
tância de Lúcio Lins para a literatura 
paraibana, “Em poucos livros Lúcio 
conseguiu mostrar a densidade de 
sua expressão poética, singular nas 
imagens e no trato íntimo com as 
palavras. A musicalidade dos poemas é 
o que chama mais a atenção para nós 
músicos, que nos deleitamos com sua 
verve literária. A poesia de Lúcio tinha 
ritmo e sonoridade que bolinavam a 

Lucas Duarte
Especial para A União 

criatividade dos compositores. Ler seus 
poemas sempre  provocou agitação no 
meu já agitado universo criativo. Não é 
à toa que fiz canções sobre poemas de 
Lúcio, algumas ainda inéditas, inclusive. 
Meus próximos CDs ainda terão a presen-
ça poética de Lúcio Lins. Isso ainda durará 

um bom tempo em meu trabalho e, tenho 
certeza, de outros compositores tam-
bém.” afirmou

Perfil do homenageado
Lúcio Lins nasceu em João Pes-

soa em 20 de fevereiro de 1948. Além 

n Diálogos circenses
n 22/4 – Campina Grande
n Local: Cine Teatro São José
n Hora: 19h 

n27/4 – João Pessoa
n Local: Auditório 3 do mezanino do Espaço Cultural 
José Lins do Rego
n Hora: 19h

Serviço

n Café Filosófico em homenagem a Lúcio Lins
n Data: Hoje
n Hora: 20h
n Local: Usina Cultural Energisa
n Entrada gratuita

Serviço

de poeta, era bacharel em Direito, 
formado pelos Institutos Paraiba-
nos de Educação - IPÊ (atualmen-
te UNIPÊ), 1989, em João Pessoa. 
Publicou seu primeiro livro, Lado 
que cavo/que covas em 1982. Qua-
se dez anos após, ressurgiu em 
nova edição, com As lãs da insônia 
(1991). A seguir, publicou Perdi-
dos astrolábios (1999) e Histórias 
flutuantes - 25 anos de poesia. 
Dentre suas obras, a mais divul-
gada é Todas as águas. Na área 
musical fez parcerias com Adeildo 
Vieira, Byaya, Chico César, Eleonora 
Falcone, Fuba, e Zé Wagner.Morreu 
aos 56 anos de idade, em conse-
quência de câncer. A Prefeitura 
Municipal de João Pessoa prestou-
lhe homenagem por ocasião de seu 
falecimento, dando o seu nome ao 
anfiteatro da Praça da Paz, num 
importante bairro para a cultura da 
cidade de João Pessoa.

dança e circo. Isso possibilita um mergu-
lho mais profundo em cada uma delas e 
atende às demandas das áreas específi-
cas”, disse a presidente da Funesc, Márcia 
Lucena, lembrando que já foram reali-
zadas reuniões com os fóruns de teatro 
e de dança. “O diálogo com os fóruns é 
um ponto fundamental para o projeto de 
ocupação da Funesc”. finalizou

Perfil 
Diocélio Barbosa iniciou sua car-

reira artística no ano de 2000. Possui 
experiência na área de artes como 
ator, palhaço, diretor, arte-educador, 
gestor e produtor cultural. É graduado 
em licenciatura em Educação Artística 
com habilitação em Artes Cênicas pela 
UFPB e Especialista em Gestão e Pro-
dução Cultural pela UFCG com estudo 
em Marketing Cultural. Atualmente 
é coordenador de Circo do Estado da 
Paraíba. Participou como bolsista de 
importantes projetos de extensão e 
pesquisa na área circense pela UFPB 
como “O Circo na Escola” pelo Probex 
e “Dramaturgia Circense” pelo CNPq. 
Palhaço por convicção, já se apresentou 
em diversos festivais pelo Brasil e par-
ticipou de mais de 15 encontros com 
palhaços renomados através de oficinas 
de formação na arte da palhaçaria.

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com
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Após um ano, casal 
homoafetivo oficializa 
matrimônio em João Pessoa

Setor de serviços 
PB registrou o 3º crescimento do país em fevereiro

Apesar do cenário econômico 
difícil, o setor de serviços da Paraí-
ba registrou o terceiro maior cresci-
mento nominal do país, segundo a 
Pesquisa Mensal de Serviços divul-
gada ontem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Em fevereiro, o indicador que mede 
o faturamento do setor cresceu 
3,3% sobre o mesmo mês do ano 
passado. 

O índice subiu bem acima do 
país (0,8%) e abaixo apenas dos 
Estados do Tocantins (7,9%) e da 
Bahia (4,5%).

Para se ter uma ideia da dificul-
dade da economia do país, o indicador 
em fevereiro registrou queda sobre o 
ano passado em 16 das 27 Unidades 
da Federação: Mato Grosso (-17,1%), 
Roraima (-8,6%), Piauí (-6,8%), Mara-
nhão (-6,4%) e Acre (-5,1%) registra-
ram os maiores recuos. 

No acumulado dos últimos 
doze meses até fevereiro, a recei-
ta do setor de serviços da Paraíba 

cresceu 6,7%, quinto maior índice 
do país. Distrito Federal (12,4%) 
e Santa Catarina (7,7%) lideram o 
índice. Os Estados do Nordeste ti-
veram desempenho melhor na pes-
quisa. Das dez maiores altas do país 
em fevereiro, seis são do Nordeste. 
Além da Paraíba, Bahia, Ceará, Ala-
goas, Pernambuco e Sergipe tive-
ram índice positivo.

Segundo a pesquisa do IBGE, 
três dos cinco segmentos do se-
tor registraram variações positi-
vas: serviços prestados às famílias 
(6,8%), serviços profissionais, ad-
ministrativos e complementares 
(3,6%) e serviços de informação e 
comunicação (0,6%).

A Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS), primeiro indicador conjun-
tural mensal que investiga o setor 
de serviços no país, abrange as ati-
vidades do segmento empresarial 
não financeiro, exceto os setores da 
saúde, educação, administração pú-
blica e aluguel imputado.

UFPB e A União iniciam diálogo
para uma cooperação técnica

PRODUÇÃO GRÁFICA

O Hospital Geral de Taperoá 
(HGT) realizou 58 cirurgias nas mais 
diversas especialidades no mês de 
março e mais 35 pequenos procedi-
mentos durante o período. O maior 
volume de cirurgias foi de colecistec-
tomia (17), que é a retirada cirúrgica 
da vesícula biliar. 

Outros destaques vão para a 
ooforectomia (7), que é a remoção 
de um ou ambos ovários, e histerec-
tomia (5), retirada do útero. Aco-
lhendo mais de 25 municípios da 
microrregião do Cariri paraibano, o 
HGT atende a uma demanda espon-
tânea de pacientes que vão à unida-
de mesmo sem ela ser referência em 
alguma especialidade e os números 
demonstram o sucesso de sua atua-

ção. A agricultora do município de 
Junco do Seridó, Sheyla Cristina Oli-
veira, de 35 anos, submeteu-se a uma 
cirurgia de colecistectomia e elogiou 
bastante a recepção dos profissionais 
da unidade, bem como a equipe mé-
dica. “O atendimento é maravilhoso. 
Estão todos de parabéns, desde a re-
cepção até a equipe que me atendeu”, 
comentou a agricultora. Segundo o 
gestor do Instituto Gerir, que admi-
nistra o HGT, Edsamuel Araújo, os 
números incluem ainda 35 pequenos 
procedimentos como a retirada de 
nódulos, lipomas, cistos, dentre ou-
tros. A satisfação do público atendido 
só demonstra a qualidade das ações 
implantadas na unidade desde a 
chegada do Gerir. 

HGT fez 58 cirurgias com 
pacientes de 25 municípios

HOSPITAL DE TAPEROÁ

Serviços de informação e comunicação apresentaram variação positiva na pesquisa mensal divulgada ontem pelo IBGE; receita do setor da Paraíba cresceu 6,7% e é quinto maior índice do Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

David Fernandes, Margareth Diniz, Marinalva Almeida, Albiege Fernandes e Ariane Sá em visita ao parque gráfico ontem 

FOTO: Ortilo Antônio

A reitora Margareth Di-
niz, da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e a supe-
rintendente Albiege Fernan-
des de A União - Superinten-
dência de Imprensa e Editora 
se reuniram ontem à tarde 
e discutiram a possibilidade 
de parceria técnica entre as 
instituições para a produção 
gráfica de obras científicas. 
Publicações relativas aos 60 

anos da UFPB que serão cele-
brados este ano seriam prio-
ridade caso a parceria seja 
concretizada após a amplia-
ção do diálogo institucional 
iniciado ontem. 

A Pro-reitora de Gra-
duação da UFPB Ariane Sá 
acompanhou a reitora, jun-
tamente com o diretor Da-
vid Fernandes do Centro de 
Comunicação, Turismo e Ar-

tes (CCTA) e da assessora da 
Reitoria Marinalva Almeida. 
Após o encontro, a superin-
tendente Albiege Fernandes 
conduziu o grupo  para que 
conhecesse vários departa-
mentos da empresa. 

A reitora e acompanhan-
tes visitaram arquivo, o par-
que gráfico, redação do jor-
nal A União, além dos setores 
administrativos.
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Casal oficializa convivência em JP
MatriMônio hoMoafetivo

Após 1 ano vivendo 
juntos, Ângela e Wandeyldna 
resolveram se casar

As professoras Ângela 
Chaves Silva, 51, e Wandeyld-
na Barboza Viégas, 28, desde 
ontem estão oficialmente 
casadas. No Fórum Cível do 
bairro de Mangabeira, na 
capital, às 14h15 de ontem, 
as duas selaram a união ma-
trimonial em mais um casa-
mento homoafetivo.

A solenidade foi cele-
brada pela juíza substituta 
Daniela Falcão Azevedo e 
teve a presença de aproxi-
madamente 50 casais que 
receberam as alianças e cer-
tidões de casamento após o 
sim e o beijo.

Ângela e Wandeyldna 
convivem juntas há seis me-
ses. As duas se conheceram 
há aproximadamente um 
ano. Ficaram amigas e sem-
pre se encontravam.

Wandeyldna era casada 
com outra mulher e depois 
se separou e, a partir daí, 
iniciou um relacionamen-
to com Ângela e, até ontem, 
elas residiam cada uma na 
sua residência. “Agora va-
mos morar juntas”, disseram 
as professoras, demonstran-

Lucena sedia hoje 
o adventure tour

igualdade pode 
levar até 80 anos

Lei assegura a 
amamentação

Cai o consumo de 
refrigerantes

A cidade de Lucena, (50km de 
João Pessoa), sedia neste final de se-
mana o Adventure Tour da Paraíba, que 
reunirá esportes de aventura, vivências 
e atividades socios culturais do municí-
pio, entre os dias 17 e 19 deste mês. 
Ocorrerá caminhadas, trilhas de motos, 
bicicletas, 4x4 e cavalgadas, além de 
apresentações culturais e oficinas. O 
evento irá percorrer mais seis cidades 
paraibanas até o final de maio e as 
inscrições ainda podem ser feitas pelo 
site http://www.adventuretour.com.
br/. “Este é um evento inovador e de 
experiências únicas. Os participantes 
poderão experimentar o que estas ci-
dades têm a oferecer, como a natureza, 
a cultura, a gastronomia, o artesanato, 
a música, a dança”, destacou a gestora 
de Turismo do Sebrae Paraíba, Regina 
Amorim. 

Apesar do aumento de mu-
lheres no mercado de trabalho nas 
últimas décadas, a equidade com 
os homens pode levar até 80 anos, 
segundo o Relatório Global de Equi-
dade de Gênero, do Fórum Econômico 
Mundial. Para tentar diminuir esse 
tempo, equivalente a uma geração, 
pesquisa feita com líderes de 400 
empresas ao redor do mundo indicou 
que três medidas prioritárias podem 
ser tomadas. As medidas constam 
do estudo Women Fast Forward, 
feito pela consultoria Ernst & Young 
(EY) e apresentado no último dia 9 
no Rio de Janeiro. O trabalho indica 
como uma das prioridades: “Iluminar 
o caminho para a liderança feminina, 
acelerar a mudança na cultura em-
presarial com políticas corporativas 
progressistas”.

“Uma monitora se aproximou 
e me informou que eu não podia 
amamentar lá, tentei discutir, mas 
fiquei constrangida e não sabia o 
que dizer para me defender, mesmo 
conhecendo casos similares. Sen-
ti-me suja e envergonhada por ter 
atraído a atenção das outras pes-
soas que estavam lá”. O relato é da 
modelo Priscila Bueno, mãe de Ju-
lieta, de 1 ano e 9 meses, e ocorreu 
quando ela visitava, em fevereiro do 
ano passado, uma exposição no Mu-
seu da Imagem e do Som, na capital 
paulista. Foram denúncias como 
essa que resultaram na aprovação 
de uma lei municipal, sancionada na 
última terça-feira, que estabelece 
multa aos estabelecimentos que 
proibirem ou causarem constrangi-
mento à amamentação. 

Os brasileiros consumiram 
20% menos refrigerante nos últimos 
seis anos, segundo a pesquisa Vigi-
lância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico de 2014, do Ministério da 
Saúde. Entretanto, de acordo com a 
pesquisa, apesar da queda no consu-
mo, 21% dos entrevistados disseram 
que bebem refrigerante cinco vezes 
por semana. A diretora de Vigilância 
e Promoção da Saúde do Ministério da 
Saúde, Deborah Malta, alerta para os 
riscos que o excesso de refrigerante 
traz para a saúde. “Em geral, os refri-
gerantes têm grande adição de açúcar 
e isso pode levar riscos inerentes à 
saúde, tanto em relação à obesidade, 
ao diabetes, como também inúmeras 
doenças cardiovasculares. E, além dis-
so, na sua forma dietética tem, além 
de inúmeros outros componentes, o 
teor de sal, que também produz doen-
ças cardiovasculares com destaque 
para a hipertensão arterial”, destaca.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

foto: Evandro Pereira

Depois do sim, as professoras comemoram com um beijo a união matrimonial, celebrada pela juíza substituta, Daniela Falcão Azevedo

do muita alegria. Ângela tem 
um casal de filhos adoles-
centes, de 17 e 14 anos. Ela 
disse que os dois aceitaram 
tranquilamente essa condi-
ção, pois eles sabem que ela 
é lésbica e já teve outros re-
lacionamentos com pessoas 
do mesmo sexo. 

As duas disseram que 
a convivência delas sempre 
foi normal e jamais sofreram 
discriminação. 

“Em todos os lugares 
sempre fomos bem recebi-
das. Damos respeito para 
sermos respeitadas”, dis-
se Ângela, ao garantir que 

nunca receberam ataque 
homofóbico. A juíza Da-
niela Falcão chegou no au-
ditório do fórum e se diri-
gindo aos casais disse que 
se sentia alegre por aquele 
momento, pois todos esta-
vam numa demonstração 
de amor e respeito um pelo 

outro. “Esse é um momento 
de compartilhar a vida”, dis-
se a autoridade. A magistra-
da mandou todos os casais 
ficarem de pé, um olhando 
para o outro, mandou se 
beijarem e finalizou dizen-
do “vos declaro casados. Se-
jam muito felizes”.

Rouquidão persistente 
por mais de 15 dias, mesmo 
sem estar gripado, cansaço 
ao falar, dor e ardência ao 
engolir, pigarro e falhas na 
voz. Se você tem algum des-
ses sintomas é preciso ficar 
atento, pois pode estar com 
um problema vocal, como 
cisto, nódulos (‘calos’), póli-
po ou até o câncer de laringe.

O alerta, em comemora-
ção ao Dia Mundial da Voz, 
que aconteceu ontem 16, é 
da fonoaudióloga Soledade 
Torreão Santiago, professora 
substituta do curso de Fono-
audiologia da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).

A fonoaudióloga conce-
deu uma entrevista, ao vivo, 
na TV Assembleia, em João 
Pessoa, na manhã de ontem, 
explicando como detectar al-
gum problema, de forma pre-
coce, como se prevenir desses 
males e ter uma voz saudável. 
Ela foi a entrevistada do pro-

grama ‘Assembleia Notícias’, 
apresentado pelo jornalista 
Eri Alves. “O Brasil é o se-
gundo país do mundo em 
incidência de câncer de la-
ringe. Estimativa do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
mostra que pelo menos 100 
paraibanos devem ter o diag-
nóstico de câncer de laringe 
este ano. Isso mostra que de-
vemos ficar sempre atentos 
e, caso apareça algum sinto-
ma desse, procure um fono-
audiólogo ou otorrinolarin-
gologista”, afirmou.

A fonoaudióloga Soleda-
de Torreão disse que os cui-
dados devem ser redobrados, 
principalmente, para aque-
les profissionais que usam 
a voz como instrumento de 
trabalho, como jornalistas, 
repórteres, apresentadores, 
radialistas, cantores, profes-
sores e políticos (deputados, 
vereadores, prefeitos, gover-
nadores).

“Um deputado, que sem-
pre está na tribuna falando, 
ou um governador de Estado, 

que geralmente cumpre uma 
agenda intensa de viagens 
para diferentes lugares, com 
diferentes temperaturas, por 
exemplo, precisam de uma 
série de cuidados com a voz. 
Eles estão expostos ao calor, 
à poeira e discursam, com 
frequência, em ambientes 
barulhentos. Sem um acom-
panhamento, é provável que, 
em um determinado mo-
mento, a voz comesse a fa-
lhar, dando sinal de cansaço 
ou até de algum problema já 
instalado”, explicou.

Campanha 
A Clínica-Escola de Fo-

noaudiologia da UFPB, ofe-
rece atendimento fonoaudio-
lógico gratuito, de segunda a 
sexta, pela manhã e à tarde. 
No dia de ontem aconteceu 
uma ação pelo Dia Mundial 
da Voz, com avaliação e exa-
mes preventivos. O evento 
ocorreu até as 17h. A ação 
também aconteceu no Hospi-
tal Napoleão Laureano e em 
escolas da capital paraibana.

Rouquidão ao falar pode ser 
sinal de problemas vocais

DicAs

CÂnCer De LarinGe: 
FATOREs DE RiscO
- Fumo
- Álcool
- Refluxo (doença do refluxo gastresofágico)
- Alimentação
 
fiQUe atento!
siNAis DE ALERTA
- cansaço
- Ardor ou dor ao falar
- Falhas na voz
- Mudança de tom
- Pigarro
- Rouquidão persistente (sem estar gripado)
 
DiCaS e CUiDaDoS CoM a voZ
- Hidratar a voz. Beber, em média, 2 litros de água 

por dia(de preferência na temperatura ambiente, para 
evitar o choque térmico). 

- Manter uma boa postura corporal ao falar ou 
cantar.

- Ter uma alimentação saudável rica em frutas e 
proteínas.

- Fazer atividade física, pois melhora também o 

condicionamento respiratório.
- Usar roupas e sapatos confortáveis.
- Procurar reduzir o tempo de fala durante qua-

dros gripais, crises alérgicas e período pré-menstrual.
- Evitar falar em ambientes ruidosos.
- Evitar pigarrear, gritar e dar gargalhadas exage-

radas.
- Evitar ingerir leite e derivados, bebidas gasosas, 

chocolate antes de utilizar a voz continuamente.
- Evitar o uso contínuo de pastilhas, principal-

mente antes de fazer uso intenso da voz, pois elas 
adormem as pregas vocais e ‘mascaram’ o problema.

- Eviteingerir álcool em excesso, bem como outras 
drogas.

- Não fume. O fumo é o primeiro fator de risco 
para o câncer de laringe (pregas vocais). A fumaça pro-
voca danos permanentes aos tecidos das pregas vocais.

- Ter cuidado ao cantar inadequadamente ou 
abusivamente.

- Antes de ministrar uma aula, palestra ou 
discurso, fazer o aquecimento vocal, com exercícios 
orientados por um fonoaudiólogo. E, ao término, fazer o 
desaquecimento vocal.

- No caso de problemas vocais, procure um fo-
noaudiólogo e um médico otorrinolaringologista.

Henriqueta Santiago
Especial para A União

A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) suspendeu 
ontem a distribuição e 
venda do medicamento 
Lavolho colírio, fabri-
cado pela empresa La-
boratório Regius Ltda. 
O produto não possui 
registro na Agência. A 
empresa Laboratório 
Regius Ltda não produz 
e nem comercializa este 
produto desde 2010. 
Apesar disso, as vendas 
eram feitas, de forma 
irregular, por drogarias 
na Internet e em alguns 
sites, que utilizavam o 
número de registro can-
celado do colírio. O pro-
duto será o recolhido do 
mercado.

fiscalização
A Anvisa tem como 

campo de atuação a fis-
calização de setores re-
lacionados a produtos 
e serviços que possam 
afetar a saúde da po-
pulação brasileira. Sua 
competência abrange 
tanto a regulação sani-
tária quanto a regula-
ção econômica do mer-
cado.

Além da atribuição 
regulatória, também é 
responsável pela coor-
denação do Sistema Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária (SNVS), de forma 
integrada com outros 
órgãos públicos relacio-
nados direta ou indire-
tamente ao setor saúde. 
Na estrutura da admi-
nistração pública fede-
ral, a Anvisa encontra-se 

vinculada ao Ministério 
da Saúde e integra o 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), absorvendo seus 
princípios e diretrizes.

Lote de remédio 
Resolução da Agên-

cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) pu-
blicada ontem no Diário 
Oficial da União deter-
mina a interdição caute-
lar do Lote 140916, com 
validade até agosto de 
2016, do medicamento 
Mentelmin (mebenda-
zol), de 20 miligramas 
por mililitro. A empresa 
detentora do registro 
do remédio é a Theodo-
ro F. Sobral & Cia Ltda.

De acordo com a 
Anvisa, um laudo emiti-
do pelo Instituto Adol-
pho Lutz apresentou re-
sultado insatisfatório no 
ensaio de aspecto pelo 
fato de o medicamento 
não ter correspondido à 
definição de “forma far-
macêutica suspensão” 
definida na Farmaco-
peia Brasileira. O remé-
dio é de suspensão oral, 
uma forma de apresen-
tação que, em repouso, 
deixa visível partículas 
misturadas no líquido 
ou depositadas no fun-
do do frasco.

A resolução entra 
em vigor a partir de hoje 
e vigora pelo prazo de 
90 dias. A Agência Brasil 
entrou em contato com 
a empresa Theodoro 
F. Sobral & Cia Ltda. e 
aguarda um posiciona-
mento.

Venda de colírio e 
remédio é suspensa

ProiBiÇÃo Da anviSa
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos, 
destinados a atender as necessidades da Sec. de Ação e Inclusão Social.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 16 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: serviços execução das 
obras de reforma e revitalização das praças municipais do Programa “Um novo olhar para a Cidade” 
n. 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 e das 14:00 as 18:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 15 de Abril de 2015

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 27/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de pneus e acessórios novos 

de primeira linha de fabricação, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura 
Municipal de Bernardino Batista. Data e Local, às 09:00 horas do dia 04/05/2015, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 16 de Abril de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos psicotrópi-

cos, destinados a manutenção da saúde pública do Município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 
04/05/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino 
Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 16 de Abril de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 29/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço consultoria, assessoria, treinamento, 

acompanhamento e elaboração de projetos na área da saúde do Município. Data e Local, às 10:00 
horas do dia 04/05/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro 
- Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 16 de Abril de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2015, que objetiva: Construção 
de cobertura de quadra esportiva.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 183.882,14.

Capim - PB, 16 de Abril de 2015
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 06/2015
OBJETIVO: Contratação de serviços de locação de veículos para realizar o transporte de estudan-

tes da zona rural à sede do município, conforme especificações constantes  no termo de referencia 
Anexo I do edital

ABERTURA: 30 de abril de 2015 ás 08:30 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, Centro 

– Prédio da Prefeitura Municipal de catingueira - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente 
de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs,

Catingueira - PB, 16 de Abril de 2015.
Pedro Ferreira Neto

Pregoeiro/PMC
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 07/2015
OBJETIVO: Contratação de veículos tipo passeio, utilitários destinados as atividades do município, 

conforme especificações constantes  no termo de referencia Anexo I do edital .
ABERTURA: 30 de abril de 2015 ás 13:30 horas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, Centro 

– Prédio da Prefeitura Municipal de catingueira - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente 
de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs,

Catingueira - PB, 16 de Abril de 2015
Pedro Ferreira Neto

Pregoeiro/PMC
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 008/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de material de limpeza, destinados 

as atividades de todas as secretarias do município de Catingueira – PB, conforme especificações 
constantes  no termo de referencia Anexo I do edital  

ABERTURA: 30 de abril de 2014 ás 15:30 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, Centro 

– Prédio da Prefeitura Municipal de catingueira - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente 
de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs,

Catingueira - PB, 16 de Abril de 2015.
Pedro Ferreira Neto

Pregoeiro/PMC
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 09/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar, destinados 

a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Catingueira, conforme especificações constantes  no 
termo de referencia Anexo I do edital

ABERTURA: 04 de maio de 2015 ás 13:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, 

Centro – Prédio da Prefeitura Municipal de Catingueira - Estado da Paraíba, na sala Comissão Per-
manente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs,

Catingueira - PB, 16 de Abril de 2015.
Pedro Ferreira Neto

Pregoeiro/PMC
  

REABERTURA
favor publicar nos dois jornais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 002/2015
OBJETIVO: aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar e demais 

atividades dos programas e secretarias do município, conforme especificações constantes  no termo 
de referencia Anexo I do edital

ABERTURA: 04 de MAIO de 2015 ás 8:30 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, Centro 

– Prédio da Prefeitura Municipal de catingueira - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente 
de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs,

Catingueira - PB, 16 de Abril de 2015.
Pedro Ferreira Neto

Pregoeiro/PMC
  

REABERTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESE NCIAL 01/2015
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de Consumo administrativo expediente, destinados 

as atividades administrativas deste municípioconforme especificações constantes  no termo de 
referencia Anexo I do edital .

ABERTURA: 04 de Maio de 2015 ás 15:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, Centro 

– Prédio da Prefeitura Municipal de catingueira - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente 
de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs,

Catingueira - PB, 16 de Abril de 2015.
Pedro Ferreira Neto

Pregoeiro/PMC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO fornecimento parcelado materiais para distribuição gratuita (Kit 

para bebê), para atender atividades de programa social do município de Nazarezinho-PB. Local e 
Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 08:00 
horas do dia 29 de Abril de 2015.

 Nazarezinho - PB, 16 de Abril de 2015 
 LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de Materiais Gráficos para atender 

as necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho/PB. Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 29 
de Abril de 2015.

Nazarezinho - PB, 16 de Abril de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS a aquisição de relógios de pontos eletrônicos, destinados ao 

Município de Nazarezinho/PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 
01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Abril de 2015.

Nazarezinho - PB, 16 de Abril de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

COMUNICADO – RETIFICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
O Pregoeiro Oficial comunica que ONDE LÊ- SE: às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2015 – 

LEIA-SE: às 10:00 horas do dia 29 de Abril de 2015. Publicado no Diário Oficial da União, Diário 
Oficial do Estado e Jornal A União no dia 16.04.2015. Referente à licitação na modalidade Pregão 
Presencial n.°00022/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

MATARACA - PB, 16 de Abril de 2015
DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA – Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 43
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(a) servidor(a): BETANIA BARBOSA DE OLIVEIRA, matrícula n. 180.649-1, para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0018296-8/2014.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-

nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 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) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 16 de Abril de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS PORTE 1. 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) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 16 de Abril de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 16:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS 
PARA COMPOR KIT’S NATALIDADES,. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 16 de Abril de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO, 
EQUIPADO COM TANQUE - PIPA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 16 de Abril de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:30 horas do dia 07 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE 
ESCOLAR DE 4 SALAS DE AULA RURAL. 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) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 16 de Abril de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO  Nº 05/2015
OBJETIVO Contratação de empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para a execução de obra,  para construção do centro de 
referencia de assistência social , CRAS na rua Gilson Dantas Vasconcelos s/n  conforme planilha 
orçamentaria anexa ao edital e lei 8.666/93, com recursos da caixa economica

ABERTURA: 06 de Maio de 2015 as 09:00hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  16 de Abril de 2015

Denis Maia Silvino
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONVITE Nº 00001/2015
OBJETO: Serviços de elaboração de projetos arquitetônico e urbanístico para construção de 

Ciclovia e Passeio Público. LICITANTE HABILITADO: - 3JT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. LICITAN-
TES INABILITADOS: - A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME. - OSCAR FELIPO 
DE CASTRO PAES. - RODRIGO RATHGE RANGEL RIBEIRO.

- TIAGO MARQUES DE OLIVEIRA. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com.

Sapé - PB, 16 de Abril de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 00.671/2015
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.004/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E ALVENARIA PRA A REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através da Adesão à Ata 

de Registro de Preços Nº 09030/2014, vinculada ao Pregão Presencial SRP Nº 09022/2014, da 
Secretaria Municipal de Educação - SEDEC, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão de 
Licitação da SMS, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos 
do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e 
ADJUDICO a contratação em favor da empresa: TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 07.807.909/0001-03, Itens 01 a 493, excluídos os itens 74 e 187 pelo valor total de R$ 
1.499.396,85 (Hum Milhão, Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais 
e Oitenta e Cinco Centavos) para a aquisição em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto 
Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.717/2006, e, em conseqüência, fica 
convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

João Pessoa, 16 de Abril de 2015.
Mônica Rocha Rodrigues Alves

Secretária de Saúde

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N096/2015
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 05/05/2015 às 14h para:

Contratação de serviços de transporte de água potável através de carro pipa, destinado a SEDH/
Fundação de Desenvolvimento da Criança e Adolescente “Alice de Almeida - FUNDAC, 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 - 15-00309-8
João Pessoa, 16 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

EMEPA-PB            

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 002/2015
REGISTRO CGE N°15-00308-0, De, 15.04.2015

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70, com sede na 
Rodovia PB-008, Km 07, Comunidade Jacarapé III, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, 
torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015, tramitado 
no Sistema Gestor Central de Compras sob o nº 35.202.000115.2015, com base na Lei Federal 
Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 24.649/03 e 32.056/2011, Lei 
Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, destinados às atividades 
de campo nas  Estações Experimentais de Sapé-PB, Alagoinha-PB, Umbuzeiro-PB e João Pessoa-
-PB, pertencentes à EMEPA-PB, no âmbito do Convênio Federal MDAxEMEPA nº 764099/2011. 

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e da  documentação, 
serão realizados no dia 12 de maio de 2015, às 10:00 horas, na Sede da EMEPA-PB.

RECURSOS: A contratação desses serviços se dará com recursos do Convênio Federal MDA 
x EMEPA nº 764099/2011.  Classificação Programática: 35.202.20.573.5103.4749 – Natureza da 
Despesa: 3390.39 – Fonte 283 – Localização Geográfica: 0272 -  Reserva Orçamentária nº 00086, 
de 06/04/2015.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 14 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.org.br. Maiores 
informações na sede da EMEPA-PB.

João Pessoa-PB, 16 de abril de 2015.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira



Empresários Clodoaldo 
Soares de Oliveira, Wey-
des Sá Ferreira, Vicente 
Lamenha, Silvana Medei-
ros e Rildo Teixeira de 
Lima, pintor Raul Córdu-
la, Sras. Selma Casado, 
Francisca Montenegro 
Malheiros, Marié do Bu 
e LIana Espínola Pe-
reira, advogado Álvaro 
Augusto Ribeiro Costa 
e Severino do Ramos 
Pimentel, executiva 
Eugênia Cabral.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA,17 de abril de 2015

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Dados da Associação Bra-
sileira de Franchising mostram 
que o número de franquias na 
região Nordeste cresceu cerca 
de 17,7% de 2012 a 2014.
  A migração é resultado do 
aumento significativo da renda 
da população local, informa 
aquela associação.

Zum Zum Zum
   Já a advogada Anamanita Sá com as tias Ariane e Neila Sá seguem hoje 
para 15 dias no continente Europeu onde visitam Viena, Praga, Budapeste, Bratislava 
e St. Petersburg. Lá comemoram o aniversário de Amanita na próxima quarta-feira.

Educação

O PROJETO de 
Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) de-
senvolvido na Paraíba 
recebeu a indicação do 
Ministério da Educação 
como modelo a ser 
implantado na Gua-
temala. Assim, quatro 
educadores do Comitê 
Nacional de Alfabet-
ización estão em 
missão para firmar um 
acordo de cooperação 
entre aquele país e o 
Brasil,  envolvendo a 
Secretaria Estadual de 
Educação e a UFPB.

FOTO: Dalva Rocha

Juiza Rita de Cássia Andrade, jornalista Rogério Almeida e reitora da UFPB, Margareth Diniz

“Saudades de quando 
eu via simplicidade, 
honestidade, humildade e 
inocência nos olhares”

“Quando a honestidade se 
torna uma surpreendente 
notícia e traição uma piada, 
acho que temos problemas”

RONALD ANDERSON BRUNA PILATTI

   O desembargador Plínio Leite Fontes e Socorro, com as filhas Isamark e Pollyana, 
retornaram de uma temporada de 18 dias pela Europa onde passaram por Portugal, 
Dinamarca, Noruega, Finlândia e Estônia. 

FOTO: Dalva Rocha

Noivos Francy Ferreira e Valentim Hartmann na posse de 
Rogério Almeida

Francisca Montenegro Malheiros é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Yluska e Rogério Almeida, Socorro Brito e Rosa Maria Almeida

FOTO: Dalva Rocha

Vinho
O CLUBE do Vinho 

da Paraíba, que tem à 
frente os estimados 
Joel e Gisêlda Falcone, 
adiou da terça para a 
quarta-feira, dia 22, 
o seu encontro men-
sal no restaurante do 
Sonho Doce, por conta 
do feriado de Tira-
dentes.

O JORNALISTA Rogério Almeida foi empossado, na 
última terça-feira, no Centro de Turismo e Lazer do Sesc, 
como presidente do Comitê Paraíba-Connecticut da rede 
internacional de voluntários “Companheiros das Américas”.

O Comitê faz parte desta organização que foi fundada 
pelo presidente norte-americano John Kennedy visando uma 
parceria entre os Estados Unidos e os países das Américas 
do Sul e Central. Ainda formam a nova diretoria Yluska Regi-
na Quesado de Almeida, Glória de Maria Mousinho Obermark 
e Selma do Carmo Benevides Felizardo.

Comitê Paraíba-Connecticut

Memória
A COMISSÃO de 

Cultura e Memória do 
TJPB dá seguimento às 
homenagens a desem-
bargadores que, se vivos, 
estariam completando 
100 anos de idade, uma 
iniciativa do desembar-
gador Marcos Cavalcanti 
desde o ano passado. 

O primeiro será o 
desembargador Rivaldo 
Pereira da Silva em ses-
são especial a ser realiza-
da no dia 21 de maio no 
Pleno daquele tribunal.

Flávia e Silvana Medeiros, esta última está hoje aniversariando

FOTO: Arquivo

Microempreendedores
O SEBRAE e o Buscapé Company firmaram parceria  

para lançar o Qipu (www.qipu.com.br), um aplicativo gra-
tuito que ajuda a controlar, pelo smartphone, todas as 
obrigações dos microempreendedores individuais.

Desde a última segunda-feira e até amanhã, 26 cidades 
paraibanas estão contando com orientações, oficinas e 
palestras durante a Semana Nacional do Microempreende-
dor Individual.

Texto jurídico
O ADVOGADO parai-

bano Fernando Vascon-
celos e a professora da 
UFPB e Unipê, Fernanda 
V. Brandão tiveram o seu 
texto “A proteção do 
consumidor nos contra-
tos eletrônicos de con-
sumo” referenciada no 
periódico alemão “Praxis 
des Internationalen 
Privat-und Verfahrensre-
chts”.

O texto faz parte 
da obra “Perspectivas 
Atuais do Direito do 
Consumidor no Brasil e na 
Europa”, composta de dois 
volumes com contribuição 
de juristas do Brasil e da 
Alemanha para o moderno 
Direito do Consumidor.
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IPC identifica corpos 
de irmãs que morreram 
carbonizadas na capital
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De acordo com o Ministério 
do Turismo, movimentação 
será de R$ 37 milhões

Paraíba deve atrair 33 mil turistas
FERIADO DE TIRADENTES

A emenda gerada pelo fe-
riado nacional de 21 de abril, 
Dia de Tiradentes, vai movi-
mentar os principais desti-
nos turísticos brasileiros. A 
Paraíba deve atrair 33,4 mil 
viajantes e registrar uma mo-
vimentação econômica extra 
de R$ 37,8 milhões, de acor-
do com projeção feita pelo 
Ministério do Turismo.

“As viagens domésticas 
representam cerca de 90% 
da economia da indústria de 
viagens e turismo no país. 
Os feriados são uma opor-
tunidade para o setor gerar 
negócios, empregos e renda 
para as cidades”, afirma José 
Francisco Lopes, diretor do 
Departamento de Estudos e 
Pesquisas do Ministério do 
Turismo. 

O impacto econômico 
dos seis feriados nacionais 
na Paraíba é estimado em 
R$ 253,1 milhões. As folgas 
prolongadas - geradas pelo 
calendário de 2015 - vão 
motivar 223,5 mil viagens 
para o Estado, com destaque 
para o feriado de 12 de ou-
tubro, que deverá registrar a 
maior movimentação finan-
ceira (R$ 46,7 milhões) e de 
viagens (41,3 mil).

Os destinos turísticos 
dos nove Estados do Nordes-
te devem acrescentar 3,17 

milhões de viagens à região. 
O Ministério do Turismo 
considerou as datas de 21 de 
abril (Tiradentes, terça-fei-
ra), 1º de maio (Dia do Tra-
balho, sexta-feira), 4 de junho 
(Corpus Christi, quinta-feira), 
7 de setembro (Independên-
cia do Brasil, segunda-feira), 
12 de outubro (Dia de Nossa 
Senhora Aparecida, padroei-
ra do Brasil, segunda-feira) 
e 2 de novembro (Finados, 
segunda-feira).

O levantamento mostra, 
ainda, que o Nordeste será, 
depois do Sudeste, a região 
mais beneficiada com os 20 
dias gerados pelas emen-
das. O impacto econômico 
no turismo nordestino dos 
seis feriados avaliados é es-
timado em R$ 4,2 bilhões, o 
equivalente a 22,3% da mo-
vimentação financeira pre-
vista para os 26 Estados e o 
Distrito Federal no mesmo 
período.

Foram excluídos o Car-
naval, a Semana Santa, o 
Natal e o Réveillon, feriados 
estendidos, porém previstos 
todos os anos. A movimen-
tação financeira no Brasil 
com esses feriados será de 
R$ 18,66 bilhões, com um 
acréscimo de 10,9 milhões 
de viagens domésticas. O 
gasto médio previsto no 
conjunto de viagens será de 
R$ 1.712,87. O levantamen-
to foi feito pelo Ministério 
do Turismo em parceria com 
a Fundação Getulio Vargas.

Bancos fecham e comércio pode funcionar

Na próxima terça-feira, 
21 de abril é feriado nacional 
em homenagem a Tiraden-
tes. Por conta disso, alguns 
serviços não funcionarão 
em João Pessoa, a exemplo 
dos bancos, escolas da rede 
particular de ensino, trens e 
casas lotéricas. Já os princi-
pais shoppings funcionarão 
em horário normal, exceto 

as agências bancárias, casas 
lotéricas e pague fácil, que 
estarão fechados.

O comércio, de acordo 
com o presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojis-
tas de João Pessoa (CDL), 
Eronaldo Maia, deverá es-
tar fechado, podendo abrir 
desde que respeitadas as 
cláusulas da Convenção Co-
letiva de Trabalho dos Co-
merciários. Dessa forma, a 
empresa que utilizar a mão 
de obra de seu empregado 
nesse dia deverá pagar uma 
ajuda de custo no valor de 
R$ 42,00, no final da jorna-
da especial laborada. 

“Os estabelecimentos co-
merciais deverão conceder, 

saiba Mais

Confira o que abre e o que fecha na capital.
l Shoppings – Terão funcionamento normal, exceto para 
bancos, casas lotéricas e pague fácil, que estarão fechados.
l Escolas privadas – Fecham.
l Bancos – Fecham.
l Comércio – Funcionamento a critério dos proprietários.
l Trens – Os trens urbanos de João Pessoa ficam sem 
funcionar e só retomam as operações na quarta-feira (22).
l Supermercados – Funcionarão em horário normal.
l Balsa – Funciona em horário normal.
l Casas lotéricas – Fecham. 

Com a proximidade do fe-
riado de Tiradentes, muitos pa-
raibanos decidem aproveitar o 
descanso viajando para outras 
cidades e Estados. Pensando 
nisso, a Polícia Rodoviária Fe-
deral orienta o motorista dan-
do dicas para prevenir aciden-
tes e eventuais dores de cabeça 
para quem quer manter a tran-
quilidade e segurança durante 
o feriadão. De acordo com a 
última operação feita durante a 
Semana Santa, foram registra-
dos 43 acidentes.

A princípio, a prudência 
em respeito às sinalizações 
e os limites de velocidade é 
decisiva para precaver aci-
dentes; quando se está em 
uma velocidade considerável 
baixa, o tempo do condutor 
do veículo em evitar um aci-
dente é maior do que se ele 
estiver em alta velocidade.  
Segundo a PRF, entre 1º de ja-
neiro e 10 de abril deste ano, 
já foram registrados 12.049 
condutores dirigindo acima 
da velocidade limite em rodo-
vias federais na Paraíba.

Álcool e direção 
Apesar de a Lei Seca ter 

prevenido bastantes aciden-
tes desde que entrou em vigor, 
conscientizando os motoris-
tas a não ingerirem bebidas 
alcoólicas se estiverem com a 

Polícia Rodoviária Federal orienta 
motoristas para evitar acidentes

OPERAÇÃO NAS ESTRADAS

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Belezas naturais do Estado são os maiores atrativos para os visitantes, que aproveitam os feriados para conhecer novos cenários

responsabilidade de estar no 
volante, o bafômetro acusou 
33 motoristas com álcool no 
sangue na última Operação 
Semana Santa na Paraíba. Des-
ses, cinco foram presos por es-
tarem com mais de 0,32 m/l 
de álcool no sangue. No total, 
foram realizados 1.706 testes 
durante toda a operação.

Acidentes
No ano passado, coinci-

dentemente, o feriado de Ti-
radentes caiu na primeira se-
gunda-feira após o domingo 
de Páscoa. A PRF realizou a 
operação de feriadão prolon-
gado, juntando as duas datas. 
A boa notícia é que este ano, 
em comparação a 2014, o 
número de vítimas (feridos e 
mortos) foi menor. Confira os 
números de acordo com o le-
vantamento feito pela Polícia 
Rodoviária Federal:

saiba mais

Fique atento

 2015 2014
 43 64

 2015 2014
 03 13

 2015 2014
 35 43

 2015 2014
 2 (usuários de motocicletas) 1 

Confira as dicas da Polícia Rodoviária Federal para manter a segurança na sua viagem 
durante o feriado:

Conferir sempre se o documento do veículo (CRLV) e a Carteira de habilitação  
      de condutor (CNh) estão em dia;

Fazer uma revisão atenta no veículo antes de viajar, verificando principalmente 
pneus (incluindo o estepe), palhetas dos limpadores de pára-brisa e itens de      

      iluminação e sinalização;
 Planejar a viagem: Lembrar sempre de programar paradas em locais adequa-

dos para alimentação, abastecimento e descanso. 

Acidentes

Acidentes graves (envolve 
ferido grave e/ou morto)

Feridos

Mortos

ainda, para cada empregado 
que trabalhar em 21 de abril, 
uma folga compensatória a 

ser concedida no prazo de 
até 15 dias após o respectivo 
feriado trabalhado”, explicou.

FOTO: Ortilo antônio
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Rachaduras e infiltrações causam 
prejuízos à estrutura de viadutos
Sob a estrutura, a má 
conservação é constatada 
também pelo acúmulo de lixo

O acúmulo de lixo, mato 
e rachaduras foram alguns 
dos problemas detectados 
nos viadutos da cidade de 
João Pessoa. O Viaduto Dorgi-
val Terceiro Neto, conhecido 
também como Terceirão, foi 
construído há 37 anos. A apo-
sentada Valdeci de França afir-
ma morar próximo ao local há 
25 anos e nunca presenciou 
uma fiscalização. Nas escada-
rias para pedestres podem ser 
encontrados animais mortos, 
defecações humanas, bocas 
de lobo estouradas, lixo, entre 
outros entulhos que tornam o 
caminho impossível.

Sobre o viaduto, local do 
tráfego de automóveis, não 
são encontrados problemas. 
O local está aparentemente 
firme e em estado razoável de 
conservação. Na parte inferior, 
a situação é diferente, com 
rachaduras, buracos nas pa-
redes, colunas e pinturas des-
gastadas. O lodo cobre toda a 

parte lateral do local e as plan-
tas escalam colunas e paredes 
como se quisessem trafegar 
pela via também.

Marize Francisca das Ne-
ves, também é aposentada 
e sofre com uma árvore que 
cresce entre o viaduto e sua 
casa. A passagem atrapalha 
o crescimento dela e faz com 
que a árvore fique inclinada 
para a casa de Marize. "Tenho 
medo que essa árvore caia so-
bre a minha casa. Em janeiro, 
fui fazer uma reclamação na 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano (Sedurb) e falaram 
que iriam ajeitar, mas até 
agora nada. Vivo com medo e 
todos os dias eu ligo pra lá co-
brando o serviço", reclama.

Os Viadutos da Ilha do 
Bispo e da Beira Rio também 
se encontram com rachadu-
ras, infiltrações, lixo, mato em 
abundância e pintura descas-
cada.

O jornal A União entrou 
em contato com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seinfra), que é o órgão res-
ponsável pela formulação e 
execução da política muni-
cipal de obras públicas e de 
serviços urbanos, mas não 
recebeu resposta.

Janielle Ventura
Especial para A União

O Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê), por meio 
dos cursos de Administração e 
Ciências Contábeis, vai realizar 
amanhã o Sabadão do Imposto 
de Renda. Uma equipe de do-
centes e estudantes estarão dis-
poníveis para repassar informa-
ções sobre o preenchimento da 
DIRF, que deverá ser entregue 
até dia 30 deste mês. Os contri-
buintes que quiserem aproveitar 
o serviço de forma gratuita de-
verão se encaminhar das 8h às 
12h e das 13h às 17h à sala 57 do 
bloco C da instituição. A consul-
toria espera receber mais de 200 
contribuintes.

“A consultoria ajuda no 
sentido de esclarecer dúvidas 
e ajudar a pessoa física a com-
preender a sistemática do Im-
posto de Renda, além de expla-
nar quanto ao preenchimento e 
a entrega da declaração”, disse 
o coordenador do projeto, pro-
fessor Paulo Sérgio, do curso de 

Ciências Contábeis. Os docentes 
participantes possuem experiên-
cia na área e os discentes foram 
treinados para o correto preen-
chimento da declaração. “As 
maiores dúvidas giram em torno 
de quem deve declarar, como 
realizar a declaração, quais os 
documentos necessários e em re-
lação aos dependentes. Os maio-
res erros estão na digitação do 
CNPJ da fonte pagadora e ainda 
na informação dos valores de 
rendimentos e impostos retidos 
a maior ou a menor”, explicou.

Para o preenchimento, os 
contribuintes deverão estar mu-
nidos dos seguintes documen-
tos: comprovante de rendimen-
tos; comprovante de endereço; 
título de Eleitor; comprovantes 
de despesas com saúde e educa-
ção; comprovantes de proprie-
dade dos bens; extratos demons-
trativos de dívidas; previdência 
privada e poupança. Também 
deverão levar os documentos re-

ferentes a seus possíveis depen-
dentes. A pessoa que teve renda 
suficiente e que esta renda não 
for informada à Receita Federal 
terá seu Cadastro da Pessoa Físi-
ca (CPF) suspenso e/ou bloquea-
do pela Secretaria da Receita Fe-
deral.

Está obrigado a apresentar 
declaração quem recebeu, em 
2014, rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 26.816,55 ou 
rendimentos isentos – não tribu-
táveis ou tributados somente na 
fonte – cuja soma seja superior 
a R$ 40 mil. Quem obteve, em 
qualquer mês, ganho de capital 
na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência de imposto, 
ou realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias e fu-
turos também terá de declarar. 
Por fim, quem auferiu ganhos 
ou tem bens ou propriedade ru-
rais de acordo com os valores es-
tabelecidos pela Receita precisa 
fazer a declaração.

Unipê realiza Sabadão do Imposto de Renda
DECLARAÇÃO DO DIRF

No Viaduto Dorgival Terceiro Neto, o Terceirão, no Centro da capital, é fácil encontrar buracos, colunas e pinturas desgastadas

Procon orienta sobre aluguel de imóveis
Quem procura um imó-

vel para alugar, seja por tem-
porada ou para permanência 
a longo prazo, muitas vezes 
se depara com os incômodos 
de não ter percebido a real 
situação do imóvel e seu en-
torno ou mesmo não ter per-
cebido no contrato as multas 
no caso de desistência. Para 
não cair em ciladas, a Secre-
taria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro-
con-JP) dá dicas de como o 
inquilino deve se comportar 
antes de assinar um contrato 
de aluguel. 

Ricardo Holanda, as-
sessor jurídico do Procon-
-JP, diz que alguns cuidados  
devem ser  tomados antes 

da assinatura do contrato. 
“Para não haver problemas 
de relação contratual é im-
portante esta vistoria, se 
possível documentada, já 
que na maioria dos contra-
tos está prevista  uma ideni-
zação para ressarcimento do 
prejuízo que tenha sido cau-
sado no imóvel”, explicou 
Ricardo Holanda. Ainda se-
gundo o assessor jurídico do 
Procon-JP, é importante uma 
vistoria detalhada do estado 
do imóvel pois, no término 
do contrato, este deve estar 
no mesmo estado do início 
da locação. 

A Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor ainda adverte 

DIREITOS E DEVERES

Em Cajazeiras, o comér-
cio já vive a expectativa da 
chegada do mês de maio que, 
tradicionalmente, registra 
um acréscimo nas vendas. É 
que além do Dia das Mães, 
maio antecede o mês dos 
festejos juninos (Santo Anto-
nio, São João e São Pedro). É 
a partir de maio que muitos 
colégios da cidade começam 
a realizar festas juninas, se 
antecipando aos grandes 
eventos turísticos da época.

Para o presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
de Cajazeiras, Irlânio Caval-
canti, já há uma preparação 
dos comerciantes cajazei-
renses, principalmente dos 
ramos de roupas e calçados, 
visando essas datas que se 
aproximam. “Apesar da crise, 
há uma expectativa boa dos 
lojistas, porque é tradição 

esse aquecimento”, comen-
tou.

O presidente da CDL 
acrescentou que o momen-
to não é de arriscar muito. 
“Vivemos um momento eco-
nômico de insegurança. Por 
isso, muitos comerciantes 
estão agindo com cautela em 
relação aos próximos  inves-
timentos, mas haverá, certa-
mente, um movimento bem 
mais intenso em maio”, des-
tacou.

Irlânio Cavalcanti disse 
que a CDL de Cajazeiras de-
verá colocar em prática já 
nos próximos dias uma forte 
campanha de divulgação, fo-
cando, exatamente, o Dia das 
Mães, com todas as atrações 
e promoções que o comércio 
cajazeirense estará oferecen-
do à população local e de ci-
dades vizinhas.

Lojistas de Cajazeiras 
apostam em boas vendas

DIA DAS MÃES

que no contrato de aluguel é 
comum que fique estipulada 
uma multa no caso da desis-
tência do imóvel. Então, an-
tes de fechar qualquer negó-

cio de aluguel, é importante 
que sejam verificados todos 
esses  fatores, pois as multas 
podem levar a um prejuízo 
ainda maior.

Veja os cuidados antes de alugar: 
Procure uma imobiliária de confiança; 
Observe  as facilidades na região, se existem escolas 

próximas e a distância para o local de trabalho, far-
mácias e supermercados; 

Visite o imóvel em horários diferentes para verificar a 
ventilação e iluminação; 

Procure saber se a construção tem mais de dez anos, 
pois é após esse período que começam a surgir pro-
blemas estruturais no imóvel.

Saiba mais

O Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor do 
Ministério Público da Paraíba 
(MP-Procon) está incentivan-
do os municípios paraibanos 
para a criação dos seus pró-
prios órgãos de defesa do 
consumidor. O assunto foi dis-
cutido na manhã de ontem no 
MP-Procon, com a deputada 
estadual Camila Toscano, que 
se prontificou a dialogar sobre 
o tema com as autoridades do 
município de Guarabira, na re-
gião do Brejo paraibano, para 
a criação do Procon Municipal.

O diretor-geral do MP-
-Procon, promotor de Justiça 
Francisco Glauberto Bezerra, 
fez uma explanação dos tra-
balhos que o órgão vem reali-
zando durante os últimos três 

meses e disse que a criação de 
um Procon em Guarabira vai 
ampliar e ajudar na busca pelo 
direito do consumidor.

“Nós que fazemos o MP-
-Procon vamos ajudar no que 
for necessário, com treina-
mentos e capacitações para 
os funcionários, além de uma 
parceria posterior, trabalhan-
do em conjunto”, ressaltou.

A deputada Camila Tos-
cano disse que o Procon Mu-
nicipal, quando criado, vai 
abranger toda a região pola-
rizada pela cidade e atingir 
mais de 100 mil habitantes. o 
Procon de Guarabira terá que 
ser criado por lei de iniciativa 
do Poder Executivo e enviado à 
Câmara de Vereadores para os 
devidos trâmites e aprovação.

MP incentiva criação 
de Procons Municipais

DEFESA DO CONSUMIDOR

FOTO: Evandro Pereira
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IPC identifica corpos de irmãs 
que morreram carbonizadas
Exame de DNA possibilitou 
a identificação das 
meninas de 8 e 9 anos Pela cidade

Demanda
De acordo com a mesa diretora da CMCG, 

o elevado número de nomes de ruas aprovados 
pelos vereadores estaria se dando em resposta a 
uma demanda existe, porque, segundo Pimentel 
Filho (PROS), Campina tem mais de mil ruas 
precisando de nome.

l São João
O Sindicato dos Hoteis, Bares é Restaurantes vai 

reunir filiados para traçar as metas do setor para o mês 
de junho, quando a cidade sedia O Maior São João do 
Mundo. De acordo com Divaildo Bartolomeu, presidente 
da entidade, as expectativas são positivas.

l ExpEctativa
“Nós, do setor hoteleiro e de alimentação, estamos 

confiantes de que, com certeza, o São João de Campina 
Grande este ano será melhor do que o do ano passado 
em termos de movimentação nos bares, restaurantes e 
hotéis”, comentou Divaildo Bartolomeu.

panorama das obras 
A Prefeitura da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG) implantou um sistema 
de monitoramento de execução das obras de 
infraestruturas nos sete campi da instituição. O 
“Panorama das Obras”, como é chamado o sistema, 
é atualizado a cada medição feita pelo setor de 
Engenharia da Prefeitura Universitária e apresenta 
um relatório de divulgação com detalhes sobre o 
andamento dos serviços executados. A página pode ser 
acessada através do portal oficial www.ufcg.edu.br.

Livro
Por falar na UFCG,o professor Allan Sarmento 

Vieira publicou o livro Modelagem Quali-Quantitativa 
para o Planejamento dos Sistemas Hídricos – 
Técnicas de Simulação e Otimização por uma 
editora representada no Brasil pelas Novas Edições 
Acadêmicas.

Uso racional
A obra, fruto da sua tese do doutorado em Recursos 

Naturais da UFCG sob orientação do professor Wilson Fadlo 
Curi, pretende promover a divulgação de propostas que visam 
auxiliar o gestor público numa tomada de decisão para o uso 
racional da água.

Liquida, campina
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campina 

Grande lança no próximo dia 23, quinta-feira, a 
campanha “Liquida, Campina” 2015. A apresentação 
acontecerá durante um café da manhã para lojistas, 
autoridades e a imprensa, a partir das 9h, na casa 
de recepções Palácio das Nações. Durante o evento, 
o governador Ricardo Coutinho ministrará palestra 
falando sobre “O atual cenário econômico do Estado e 
suas perspectivas”.

Fomento
Para Artur Bolinha, presidente da CDL, a “Liquida, 

Campina” será realizada mais uma vez com a intenção 
de colocar um período único para que todas as 
lojas participantes possam oferecer descontos que 
estimulem os consumidores a comprarem produtos de 
qualidade com preços mais baixos e ainda concorrer 
a diversos prêmios. “Além de promover a cidade, a 
‘Liquida’ vai trazer um novo fluxo de clientes e fomentar 
as vendas”, explica.

Batismo
A Câmara Municipal de Campina Grande divulgou 

release informando que aprovou, durante a sessão 
da última quarta-feira, 15, “mais de 150 matérias de 
autoria dos vereadores”. O detalhe é que a pauta esteve 
tomada, mais uma vez, por nomes de ruas.

pleitos
“Os vereadores reivindicam melhorias para os 

bairros e distritos”, como“a operação ‘tapa buracos’, 
desobstrução de bueiros, instalação de redutores 
de velocidade, melhorias na iluminação pública, 
pavimentação e pintura de faixas de pedestres”.

Um exame de DNA rea-
lizado pelo Instituto de Polí-
cia Científica (IPC) da Paraíba 
possibilitou a identificação das 
irmãs, de 8 e 9 anos, que mor-
reram carbonizadas na comu-
nidade Riachinho, no bairro 13 
de Maio, em João Pessoa, no dia 
9 de abril. A análise foi neces-
sária, porque as crianças não 
tinham registro de identidade 
civil e, mesmo que pudessem 
ser colhidas as impressões di-
gitais com sucesso, não haveria 
referencial para confronto do 
material.

Segundo Israel Aureliano, 
gerente de Identificação Civil 
e Criminal do IPC, as crianças 
morreram dentro de casa, mas 
faltava a confirmação científi-
ca de que os corpos entregues 
pelo Instituto seriam os in-
formados pela família. “Nesse 
sentido, destacamos o bom 
trabalho realizado pelos profis-
sionais de medicina legal que 
conseguiram a coleta de tecido 
muscular, permitindo melhor 
análise. O material foi encami-
nhado para o Laboratório de 
DNA, que concluiu o exame em 
uma semana, por meio de uma 
tecnologia que é considerada 
uma das melhores do país”, 
destacou Aureliano.

O gerente ainda lembrou 
que o Laboratório de DNA do 
Instituto conta com sete pro-
fissionais que trabalham com 
o objetivo de analisar material 
genético para identificação 
humana, autoria de crimes se-
xuais, entre outras demandas 
de inquéritos policiais. 

O titular da 1ª Delega-
cia Seccional de Polícia Civil, 
delegado Antônio Brayner, 
informou que o caso está 
sendo investigado pela De-
legacia de Crimes contra a 
Infância e Juventude da ca-
pital. “Vamos apurar o que 
deu causa ao incêndio, com 
base nos laudos solicitados 
pela autoridade policial, e se 
todas as medidas possíveis 
para salvar a vida das meni-
nas foram tomadas na data 
do fato”, afirmou. 

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio de uma ação realizada por in-
vestigadores da 15ª Delegacia Sec-
cional, sediada em Patos, no Sertão 
do Estado, prendeu na noite da últi-
ma quarta-feira Emerson Gomes da 
Silva, 19 anos, suspeito da corrup-
ção de 15 adolescentes que faziam 
uso de entorpecentes em uma zona 
de mata da cidade.

O trabalho aconteceu a partir 
de denúncias feitas pela população 
de que um grupo de jovens estaria 
usando droga próximo ao açude 
Santa Clara. As investigações leva-
ram a Emerson, que foi abordado na 
mata pelos policiais civis, com apoio 
de policiais militares. No local, as 
meninas e meninos estavam usando 
maconha fornecida pelo preso.

De acordo com o titular da de-
legacia seccional, Sylvio Rabelo, 
Emerson foi autuado em flagrante 
por corrupção de menores e ain-

da será investigado pelo tráfico de 
drogas. “Os adolescentes prestaram 
depoimento na presença dos pais e 
do Conselho Tutelar da região, res-
ponderão pelo uso de entorpecen-
tes e foram encaminhados para suas 
casas”, completou Rabelo.

Ele ainda ressaltou que qual-
quer informação sobre a prática 
desse e de outros tipos de crime 
pode ser denunciada à Polícia Civil 
por meio do telefone 197 – Disque 
Denúncia da Secretaria da Seguran-
ça e da Defesa Social (Seds). “A so-
ciedade tem um papel importante 
no enfrentamento ao tráfico de dro-
gas e pode contribuir para a prisão 
dos responsáveis por isso. Também 
é essencial que os pais permaneçam 
sempre vigilantes ao cotidiano dos 
filhos e comuniquem às autoridades 
qualquer desconfiança de que eles 
estejam sendo vítimas de corrupção 
por traficantes”, frisou.

Suspeito de corrupção de menores 
é preso pela Polícia Civil em Patos

USo DE ENtoRpEcENtES

Emerson da Silva e os adolescentes que estavam usando drogas prestaram depoimentos

Quatro pessoas 
são detidas pela 
PM na Zona Sul 
de João Pessoa

A Polícia Militar deteve 
quatro suspeitos de praticar 
pelo menos 12 assaltos a pe-
destres, na última quarta-fei-
ra , nos bairros do Valentina e 
Geisel, Zona Sul de João Pessoa. 
Gefferson Xavier Correia, de 23 
anos; Eliel Júnior Bezerra, 21 
anos; Allif Antony Oliveira de 
Souza, 21; e um adolescente, de 
16, estavam em um carro. Eles 
praticaram os crimes em um 
intervalo de uma hora.

De acordo com o tenente 
Bertuni Silva, que comandou a 
viatura responsável por inter-
ceptar o grupo, após uma série 
de chamados das vítimas, os 
policiais conseguiram localizar 
o veículo descrito pelas pes-
soas roubadas. “Abordamos os 
quatro suspeitos no bairro do 
Geisel e dentro do carro recu-
peramos celulares, relógios e 
outros objetos roubados das 
vítimas”, disse.

O grupo foi apresentado 
na 4ª Delegacia Distrital, no 
Geisel, e reconhecido por todas 
as vítimas que compareceram 
ao local.

A Polícia Civil, por 
meio do Núcleo de Homi-
cídios da Delegacia Seccio-
nal de Alhandra, prendeu 
na última terça-feira no 
município do Conde, um 
homem suspeito de ser o 
mandante e executor de 
vários homicídios no Lito-
ral Sul da Paraíba. Por uti-
lizar identidades falsas, o 
suspeito é conhecido pelo 
codinome de ‘Panga’ e ti-
nha mandado de prisão em 
aberto com os nomes de 
Elton de Oliveira e Claude-
mir Correia. 

“Ele tinha manda-
dos de prisão em aberto 
nessas duas identidades 
falsas que apresentou, in-
clusive ele já tinha passa-
do pelo Sistema Prisional 
do Estado com esses dois 
nomes. Já tinha respondi-
do pelos crimes de tráfico 
e ainda por porte ilegal 
de arma. Como tínhamos 
o mandado de prisão, em-
preendemos uma opera-

ção em conjunto com a 
Polícia Militar, que nomea-
mos de ‘Dupla Identidade’, 
e conseguimos prendê-lo 
e ainda o autuamos em 
flagrante por uma quanti-
dade de droga e uma arma 
que foram encontrados na 
residência dele no municí-
pio do Conde”, disse a de-
legada do Núcleo de Homi-
cídios de Alhandra, Flávia 
Assad. 

Segundo a delegada, 
além de possuir identida-
des falsas, ele está sendo 
investigado por ameaçar 
policiais em várias cidades 
do Estado. “Estamos inves-
tigando várias denúncias 
que recebemos contra ele. 
O que conseguimos cole-
tar, até agora, é que ele 
confessou que é traficante 
de drogas e provavelmen-
te todas as mortes que ele 
teria sido o mandante ou o 
executor estão relaciona-
das com essa prática cri-
minosa”, frisou Assad. 

Logo após a prisão, a 
Polícia Civil solicitou ao 
Instituto de Polícia Cien-
tífica (IPC) os exames de 
identificação criminal, já 
que o suspeito apresen-
tou uma terceira identi-
dade, e afirmou que era a 
verdadeira. “Como não sa-
bemos a idade nem a real 
identidade do homem, ele 
foi levado para o IPC onde 
vamos identificá-lo e fazer 
os procedimentos. Nesta 
terceira identidade apre-
sentada ele diz que é natu-
ral do Estado de São Paulo. 
Ainda vamos fazer o cruza-
mento de dados para saber 
a verdadeira identidade do 
criminoso”, finalizou. 

Enquanto não for 
identificado, ele vai aguar-
dar a decisão da Justiça na 
cadeia pública do muni-
cípio e deverá responder 
pelos crimes de tráfico de 
drogas, falsidade ideológi-
ca, homicídio e ainda porte 
ilegal de arma. 

PC prende homem que pode estar 
envolvido em vários homicídios

No LitoRaL SUL

Foto: Secom-PB
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Sobem novamente os 
juros para financiamento 
imobiliário pela Caixa
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Projeto será modelo internacional
EDUCAÇÃO PArA jOvEnS E ADUltOS

O projeto da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
desenvolvido na Paraíba 
recebeu a indicação do Mi-
nistério da Educação (MEC) 
pelo sucesso e pelos bons 
resultados no Estado, como 
modelo a ser implantado na 
Guatemala. Para isso, uma 
equipe de quatro educado-
res, membros do Comité Na-
cional de Alfabetización (Co-
nalfa) estão em missão para 
firmar um acordo de coope-
ração entre o país e o Brasil, 
envolvendo a Secretaria de 
Estado da Educação (SEE) e a 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), que vai coorde-
nar os trabalhos no sentido 
de promover a formação dos 
professores gualtemaltecos e 
elaborar o material didático.

A indicação pelo MEC 
é resultado do sucesso do 
programa de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA),  que 
atualmente abrange 203 
municípios e já atendeu a 
163.357 pessoas entre 2011 
e 2013, reduzindo de 21,9% 
para 17,3% o índice de 

analfabetismo no Estado. A 
estrutura do projeto desen-
volvido na Paraíba foi apre-
sentada ao grupo de pro-
fessores da Guatemala em 
reunião realizada na SEE, na 
última terça-feira, 14. No dia 
anterior, a equipe foi recebi-
da na UFPB. Além da Paraí-
ba, o Pará foi o outro Estado 
indicado no país.

O secretário Aléssio 
Trindade destacou impor-
tantes parcerias que deverão 
ser realizadas para aprimo-
rar o método de identifica-
ção do jovem e do adulto que 
não foi alfabetizado, encami-
nhando-o para a EJA e possi-
bilitando a continuidade da 
educação e profissionaliza-
ção por meio dos programas 
Pronatec, Mulheres Mil, Em-
preender PB entre outros.

A secretária Roziane 
Marinho apresentou algu-
mas novidades que serão 
implementadas com o Pro-
grama de Enfretamento 
ao Analfabetismo, como o 
acompanhamento das tur-
mas por meio do sistema de 
gestão da SEE.

Estiveram presentes à 
reunião o secretário de Esta-
do da Educação, Aléssio Trin-
dade, a secretária executiva 

EJA desenvolvido no 
Estado foi reconhecido 
como padrão ideal pelo MEC

Equipe da Guatemala segue conhecendo a experiência para alfabetização de jovens e adultos em salas de aula na Paraíba

Na mesma sessão, vereadores aprovaram 66 requerimentos e uma indicação ao Executivo

FOTO: Sérgio Cavalcanti/Secom-PB

de Estado da Gestão Peda-
gógica da Educação, Roziane 
Marinho, a gerente executi-
va da EJA, Maria Oliveira, o 
coordenador da Cátedra da 

Unesco, Timothy Denis, e re-
presentantes da UFPB. 

A equipe da Guatemala 
segue com a missão, visitan-
do experiências de alfabe-

tização de Jovens e Adultos 
em salas de aula juntamente 
com a equipe da Gerência 
Executiva de Educação de 
Jovens e Adultos (Geeja) da 

SEE. Na quarta-feira, 14, a 
equipe visitou salas de alfa-
betização que funcionam em 
espaços alternativos no mu-
nicípio de Santa Rita.

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
escolheu ontem, em sessão 
extraordinária, os nomes dos 
três conselheiros substitutos 
para compor a lista tríplice 
que será encaminhada ao 
governador Ricardo Couti-
nho. O chefe do Executivo 
Estadual indicará quem vai 
ocupar a vaga de conselheiro 
titular deixada por Umberto 
Porto, que se aposentou no 
mês passado.

Os três mais votados fo-
ram os conselheiros substitu-
tos Marcos Antonio da Costa, 
Antonio Gomes Vieira Filho e 
Antonio Cláudio Silva Santos. 
O indicado pelo governador 
será sabatinado por uma Co-
missão Especial na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) e depois levado ao ple-
nário da Casa para aprovação. 

Os votos, após colhidos, 
foram assinalados pela re-
presentante do Ministério 
Público Especial, a procura-
dora geral do TCE Elvira Sa-
mara Pereira de Oliveira. Os 
escolhidos fazem parte dos 
quadros da Auditoria do Tri-
bunal, de onde proveio o con-
selheiro aposentado.

Depois da eleição, os es-
colhidos receberam os cum-
primentos do presidente 
Arthur Cunha Lima, dizendo 
que “de igual modo”, os  três 
atendem aos requisitos de 
honradez, capacidade técni-
ca e eficiência necessários ao 
cargo. “O critério aqui adota-
do foi o do mais amplo mere-
cimento”, disse. 

 
Os indicados 
Marcos Antonio da Costa 

(seis votos), 62, é do municí-
pio de Itaporanga.  Advogado, 

dedicou-se como profissio-
nal, inteiramente ao serviço 
público. Ingressou no TCE-PB 
em 1987, através de concur-
so público como  auditor de 
Contas Públicas. Exerceu os 
cargos de provimento em 
comissão, de chefe do depar-
tamento de Atos de Pessoal 
e da Diretoria de Auditoria 
e Fiscalização. Aprovado no 
concurso público para o car-
go de Conselheiro Substituto, 
de provimento efetivo, desde 
o ano de 1999.

Antonio Claudio Silva 
Santos (quatro votos) tem 
52 anos, é administrador de 
empresas e também auditor 
de contas públicas. Nasceu na 
Bahia mas há 34 anos mora 
na Paraíba, “por isso me con-
sidero mais paraibano do que 
baiano”. Formado pela UFPB, 
é servidor concursado e está 
no TCE desde 1987, quando 
assumiu seu primeiro em-
prego público. Ele recebeu a 
indicação com “naturalidade” 
e considera o momento com o 
“coroamento de sua carreira”.

Antonio Gomes Vieira 
Filho (cinco votos) é arqui-
teto e economista formado 
pela Universidade Federal da 
Paraíba desde 1983, com es-
pecialização e mestrado em 
Administração também pela 
UFPB, é auditor (conselheiro 
substituto) do TCE e profes-
sor dos cursos de graduação 
em Administração e Ciências 
Contábeis, e de pós-Gradua-
ção do Instituto de Educação 
Superior da Paraíba (Iesp), 
e ainda professor visitante 
da área de pós-graduação 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). Tem expe-
riência nas áreas de Adminis-
tração Financeira, com ênfase 
em Finanças Públicas e de 
Empresas, Controladoria e 
Auditoria Governamental.

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) apreciou 
67 matérias em sessão ordi-
nária na manhã de ontem. 
Ao todo, 66 matérias foram 
aprovadas, sendo 65 Reque-
rimentos e uma Indicação 
ao Executivo. Apenas um 
Requerimento não foi acata-
do. Além disso, foi realizada 
a primeira de três leituras 
do Ofício 189/2015, do Exe-
cutivo, referente ao projeto 
para a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício 2016.

Na ocasião, o primeiro-
secretário da Mesa Diretora 
da CMJP, Benilton Lucena 
(PT), informou que chegou 
à Casa o Ofício 189/2015, 
do Executivo Municipal, com 
o projeto da LDO 2016, que 
teve sua primeira leitura 
realizada.

A peça estabelece as 
metas e prioridades da Ad-
ministração Pública. Ela in-

clui as despesas de capital 
para o exercício financeiro 
subsequente, orienta a ela-
boração da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) e dispõe 
sobre as alterações na legis-
lação tributária, em gastos 
com pessoal, política fiscal e 
transferências do Município.

Ao orientar na elabora-
ção do orçamento financei-
ro, a LDO objetiva as metas 
municipais, estabelecendo 
predefinições de objetivos 
a serem alcançados através 
de projetos e ações a serem 
desenvolvidos no próximo 
ano em todos os setores 
da Administração Pública 
Municipal. Outro intuito é 
que as despesas referentes 
às prioridades do Governo 
destinem recursos para a 
implementação de políti-
cas públicas e de respon-
sabilidade social para a po-
pulação.

Após o recebimento do 

projeto pela CMJP, ele é lido 
em três sessões para que o 
Plenário tome conhecimen-
to e são distribuídas cópias 
para os parlamentares. O 
documento também é enca-
minhado à Comissão de Fi-
nanças, Orçamento, Obras e 
Administração Pública, que 
elegerá um relator para a 
peça e apresentará resolu-
ção contendo:

Cronograma de audiên-
cias públicas para deba-
ter a LDO e prazos para: a 
entrega de emendas pelos 
cidadãos e vereadores; a 
Comissão dar seu parecer e 
encaminhá-lo ao Plenário; 
para o relator dar seu pare-
cer; e a data limite para que 
o prefeito envie mensagem 
propondo modificações no 
projeto original. A LDO é 
aprovada pelo Poder Legis-
lativo em votação, e após a 
aprovação, é devolvida ao 
Executivo para sanção.

TCE fecha lista tríplice 
para definição de cargo

nOvO COnSElHEIrO

Satva Nélia Costa
Satva_nelia@yahoo.com.br

Câmara inicia projeto para 
elaboração da LDO de 2016

Frente da Água adia 
sessão especial 

A Sessão Especial com o Se-
cretário Executivo do Ministério da 
Integração Nacional, Carlos Antônio 
Vieira, na Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), que seria realizada 
hoje foi adiada. A informação é do 
gabinete do deputado Jeová Cam-
pos (PSB), presidente da Frente 
Parlamentar da Água e propositor 
da audiência. 

Segundo Jeová, o adiamento 
foi em função de uma mudança na 
agenda do secretário Carlos Vieira 
que, de última hora foi solicitado 
pelo Governo Federal e não poderá 
estar em João Pessoa na data pre-
vista. A audiência será remarcada 
de acordo com a agenda do secretá-
rio e da própria Assembleia.

“Assim que tivermos uma 
sintonia de agendas, não só de seu 
gabinete em Brasília, mas também 
nossa, em função das audiências 
públicas que acontecem na Casa, 
marcaremos esse tão importante 
debate”, explicou o parlamentar.

trE-PB viabiliza 
petição eletrônica

 O Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) aprovou ontem 
uma resolução que institui o siste-
ma de peticionamento eletrônico e 
regulamenta a sua utilização para 
prática de atos processuais.

“O chamado ‘peticionamento 
eletrônico’ é o anseio de todos os 
advogados e operadores de direito 
deste tribunal”, disse o presidente 
do TRE-PB, desembargador João Al-
ves da Silva, enquanto apresentava 
a minuta de resolução à Corte.

Com esse normativo será 
possível peticionar tanto para o TRE
-PB, quanto para as Zonas Eleito-
rais, ou até para o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). “Isso, evidentemen-
te, vai facilitar muito o trabalho e 
economizar tempo, evitar desloca-
mento, e dentro em breve, teremos 
um protocolo integrado entre Zonas 
Eleitorais e o TRE-PB, com protocolo 
eletrônico de carga de autos, que o 
profissional poderá pedir do próprio 
escritório”, concluiu João Alves.

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP
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Lista do caso SwissLeaks deve ser 
entregue à CPI até o fim de abril
Governo conhecerá em 
menos de um mês os nomes 
dos correntistas envolvidos

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes 

Tocqueville: a “futilidade” 
da revolução

O pensador francês Alexis Tocqueville (1805/59), 
clássico incontornável da teoria política contemporânea, 
foi um contraponto liberal e aristocrático à tradição de 
republicanismo radical francês. Coube a ele elaborar 
no recesso político em pleno império de Napoleão III 
(1851-1871), de quem tinha sido ministro dos Negócios 
Estrangeiros, o argumento mais engenhoso e sofisticado, 
que deu viço a um novo tipo de pensamento conservador 
sobre a Revolução Francesa. Desde então, o argumento fez 
fortuna e passou a ser repetido por um séquito numeroso 
de autores até díspares: Renan, Dilthey, Pareto, Croce, etc.

Qual é esse argumento? Observar que as mudanças 
produzidas pelas revoluções burguesas, à custa de san-
gue, já vinham sendo feitas, homeopaticamente, pelas 
monarquias absolutas, especialmente a centralização 
governativa necessária à formação do Estado nacional 
- “[...] outrora, no tempo em que tínhamos assembleias 
políticas na França, ouvi um orador falar na centraliza-
ção administrativa, ‘esta bela conquista da Revolução 
que a Europa nos inveja’. Admito que a centralização é 
uma bela coisa, consinto que a Europa nos inveje, mas 
sustento que não é uma conquista da Revolução. É, ao 
contrário, uma conquista do antigo regime, aliás, a única 
parte da constituição política do antigo regime que 
sobreviveu à Revolução porque era a única que podia 
encaixar-se no novo estado social criado por esta revolu-
ção” (Tocqueville, “O Antigo Regime e a Revolução”).

O desenvolvimento do argumento conduz à se-
guinte reflexão: não teria sido a luta dos jacobinos um 
sacrifício desnecessário? Não se pode apagar o passado, 
mas pode-se evitar a repetição no futuro. Tocqueville 
lançou a semente da dúvida: não teria sido dar uma base 
jurídico-constitucional às antigas monarquias em vez de 
tomar os céus de assalto? Ainda mais porque - e esse é o 
fundamento do sofisticado e sedutor argumento de Toc-
queville -, ao final do processo, pela via cruenta ou pela 
via indolor, teríamos como resultado, tendo em vista as 
estruturas profundas do absolutismo na sociedade, no 
caso da formação histórica da França, o mesmo resulta-
do de centralização do Estado.

Tocqueville nem abjurou, na totalidade, a obra da 
Revolução, especialmente seu caráter universal, nem 
viu nela precisamente um divisor de águas entre duas 
épocas históricas, mas lançou no mercado das ideias, 
conforme expressão de Albert Hirschman em “A retó-
rica da intransigência” - um fino crítico de Tocqueville 
-, a tese da “futilidade” da revolução. Há um elemento 
novo na tese da futilidade: a distância no tempo. A tese 
da futilidade só pode aparecer como o voo noturno da 
coruja de Minerva: a razão interpretando, a posteriori, o 
trabalho realizado pela história.

No “Segundo Livro” de “O antigo regime e a revolu-
ção”, Tocqueville dedica-se a tentar desfazer o “mito” das 
profundas transformações efetuadas pela Revolução, a 
fundamentar a tese da futilidade. Não se propaga que os 
jacobinos fizeram uma revolução agrária, distribuindo 
terras ao camponês sem indenização ao proprietário? 
“É [...] cometer um erro comum pensar que a divisão da 
propriedade rural data da França e da Revolução: o fato 
é muito mais antigo”. O regime capitalista de produção só 
penetrou na França depois da Revolução? “[...] durante os 
sessenta anos que antecederam a Revolução Francesa, o 
número de operários dobrou enquanto a população em 
geral da cidade [Paris] só aumentou um terço”. Paremos 
as citações... A sequência é enorme, envolve religião, 
democracia, burocracia, regime fiscal, etc. Em Tocqueville, 
tudo o que a Revolução fez o absolutismo estava fazendo.

Repare-se no seguinte detalhe: a tese da futilidade 
da revolução “clássica” - quando há uma luta encarniçada 
pelo poder entre as novas e as velhas classes - é outra 
maneira de intitular o conceito de “revolução passiva” - a 
“revolução sem revolução”. Futilidade em Tocqueville - as-
sim como revolução passiva em Gramsci -, dizem respeito 
à tematização de um mesmo tipo de processo histórico, 
com a diferença de ser, no primeiro, um programa político 
e, no segundo, ao contrário, ter um valor de advertência.

A arquitetura não está completa. Tocqueville foi profeta 
em relação ao passado com a tese da futilidade. Mas como 
ele foi profeta do futuro? A profecia em relação ao futuro 
foi formulada inclusive antes do estudo sobre a Revolução 
Francesa. Veio a lume em duas desovas - 1836 e 1840 -, nos 
dois volumes do clássico livro “A democracia na América”, 
onde encontramos o originalíssimo conceito de sociedade 
civil de Tocqueville, que vale outro texto, para quando os 
assuntos quentes da conjuntura política permitir.

A lista de correntistas 
brasileiros envolvidos no caso 
conhecido como SwissLeaks, 
suspeitos de crimes de sone-
gação e evasão fiscal, poderá 
ser oficialmente entregue 
ainda em abril pelo governo 
francês ao governo brasileiro. 
Segundo o ministro da Justi-
ça, José Eduardo Cardozo, as 
informações serão repassa-
das de imediato aos integran-
tes da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do HSBC 
no Senado.

“É importante que a CPI 
receba todas as informações 
que recebermos para realizar 
os trabalhos de investigações 
naquilo que for necessário 
para esclarecimento de todos 
os fatos. Inclusive, o ministé-
rio poderá colocar policiais, 
agentes públicos à disposição 
da CPI para ajudá-los”, disse 
Cardozo, ontem, referindo-
se ao escândalo que envolve 
brasileiros correntistas do 
Banco HSBC na Suíça.

O ministro acrescentou 
que os pedidos de colabora-
ção ao governo francês fo-
ram feitos em março. “O em-
baixador francês já nos disse 
que não haverá problemas 
para repassar essas infor-
mações. Ele apenas salientou 
que para efeitos criminais 
essa colaboração depende 
de autorização de um juiz de 
instrução francês e que, por-
tanto, haveria alguma delon-
ga (demora). Mas que o go-
verno francês se esforçará ao 
máximo para ajudar as auto-
ridades brasileiras”, disse o 
ministro após a reunião com 
os senadores Paulo Rocha 
(PT-PA), Randolfe Rodrigues 
(PSol-AP) e Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES), respectivamente 
presidente, vice-presidente e 
relator da CPI.

Tanto o ministro quan-
to os senadores se disseram 
confiantes de que a França 
fornecerá as informações ain-
da em abril, dentro do prazo 
de 180 dias previstos para a 
investigação no Senado. “A 
França já está colaborando 
com outros países, como os 
Estados Unidos e a Bélgica. 
Por que não colaboraria com 
o nosso país? Os indicativos 
são todos positivos, de que 
ainda em abril o Estado terá 
essas informações para que 
possamos tomar as diligên-
cias e providências necessá-
rias”, disse o relator Ferraço.

Cardozo lembrou que 
existem dois acordos entre 
Brasil e França que ajudarão 
a obter os documentos. Um 
deles, em vigor desde 1998, 
é para efeitos criminais, pro-
mulgando acordo de coope-
ração em matéria penal. Ou-
tro, que envolve as Receitas 
Federais dos dois países, não 
permite que as informações 
sejam compartilhadas ou re-
passadas a outros países.

Para Paulo Rocha, os 
acordos bilaterais com a 
França não impedem o aces-
so da CPI aos documentos 
obtidos pelo governo francês. 
“Combinamos que o ministro 
fará todo esforço para que 
chegue ao Estado francês a 
ideia de que as CPIs, no Bra-
sil, têm posicionamentos e 
prerrogativas judiciais que 
facilitam o compartilhamento 
de dados com o ministério, de 
forma a criar condições para 
que a CPI avance em suas in-
vestigações”.

Paulo Victor Chagas 
Repórter da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff em-
possou ontem Henrique Eduardo Alves 
como ministro do Turismo, no lugar de 
Vinícius Lages. Durante uma rápida 
cerimônia no Palácio do Planalto, ela 
agradeceu a dedicação, e profissiona-
lismo do ex-ministro, e desejou “muito 
trabalho e sorte” a Henrique Alves nas 
novas funções.

Após ser empossado, Alves disse 
que sua tarefa principal é fazer do tu-
rismo uma agenda cada vez mais eco-
nômica, social e política. E que está 
também disposto a ajudar o vice-presi-
dente Michel Temer na articulação po-
lítica do Executivo com o Legislativo. 

O novo ministro presidiu até 2014 
a Câmara dos Deputados com man-
dato pelo PMDB de Natal, e este ano 
deixou a Casa após 44 anos como de-
putado federal. Nas eleições de 2014 
se candidatou ao cargo de governador 
do Rio Grande do Norte, mas foi der-
rotado por Robinson Faria. 

“Essa é a missão do vice-presiden-
te, que já conversou comigo e com o 
ministro da Aviação Civil, Eliseu Padi-
lha, pela proximidade que nós temos, e 
por conhecermos tão bem o Congresso 
Nacional, todos os partidos, parlamen-
tares, poderemos ajudar, sim, nesse 
trabalho, para que o Congresso Na-
cional e o Executivo tenham cada vez 
mais um bom relacionamento”.

O ministro disse que, se for con-
vocado por Temer, que na semana 
passada assumiu a coordenação das 
funções antes desempenhadas pelo 
ministro da Secretaria de Relações 
Institucionais, poderá auxiliar, inclusi-
ve, na negociação com os deputados 
e senadores em prol da aprovação do 
ajuste fiscal. Referindo-se ao Congres-
so, ele afirmou que se precisar entrar 
em campo, “entrarei. Chuteira, calção, 
camisa, tudo pronto”.

Em seu discurso, Dilma Rousseff 
defendeu os potenciais turísticos do 
Brasil. Além de estimular os brasileiros 
a viajarem internamente, ela destacou 
o papel dos bens imateriais oferecidos 
aos estrangeiros que vêm ao Brasíl, 
como a receptividade. Em sua opinião, 
a indústria do turismo tem imensa “im-
portância para o crescimento do país”. 

Esta é a quinta troca ministerial 
promovida por Dilma em seu segundo 
mandato, que começou no dia 1º de ja-
neiro. Os ministros Mangabeira Unger, 
Edinho Silva e Renato Janine assumi-
ram as pastas de Assuntos Estratégicos, 
Comunicação Social e Educação nos 
lugares de Marcelo Neri, Thomas Trau-
mann e Cid Gomes, respectivamente. 

Após esta mudança, a presidente 
deve começar a discutir as nomeações 
de segundo e terceiro escalão no go-
verno. Nesta semana, o ministro Eliseu 
Padilha disse que provavelmente no 
fim de semana já será possível ter um 
retrato quanto a esses cargos.

Henrique Alves toma posse e 
terá que ajudar na articulação

MINISTRO DO TURISMO

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil

O ex-ministro da Se-
cretaria de Relações Insti-
tucionais, Pepe Vargas, as-
sumiu ontem a Secretaria 
de Direitos Humanos da 
Presidência da República. A 
nomeação foi publicada na 
semana passada em edição 
extra do Diário Oficial da 
União. O petista substitui 
Ideli Salvatti, que estava no 
cargo desde abril de 2014.

Durante a cerimônia 
de apresentação ao cargo, 
Vargas afirmou que espe-

ra honrar os trabalhos já 
desenvolvidos nas gestões 
anteriores, citando a ex-
ministra Maria do Rosário, 
presente ao evento.

“Temos um novo Brasil, 
um Brasil com mais direi-
tos”, disse. “Mas temos um 
Brasil que ainda assiste, to-
dos os dias, a graves viola-
ções dos direitos humanos”, 
acrescentou ao destacar 
populações mais vulnerá-
veis, como negros, LGBT 
(sigla para Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Tran-
sexuais e Transgêneros) e 
pessoas com deficiência.

Em seu discurso, o 
novo ministro manifestou-
se contrário a temas polê-
micos atualmente debati-
dos no Congresso Nacional, 
como a redução da maiori-
dade penal e a não crimina-
lização da homofobia.

“Nossa tarefa continua 
a ser a promoção e a defe-
sa dos diretos humanos”, 
finalizou, defendendo a ne-
cessidade de aprofundar o 
diálogo da secretaria com 
os movimentos sociais, na 
tentativa de preservar di-
reitos adquiridos ao longo 
dos últimos anos.

Pepe Vargas promete combater 
o conservadorismo no Brasil

SECRETARIA DE DIREITOS hUMANOS

Uma das missões do novo ministro será auxiliar o vice-presidente na condução do governo

Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
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CEF aumenta juros para financiar
imóveis pela segunda vez no ano
Com o novo reajuste, a 
taxa subiu de 9,15% para
9,45%, segundo a Caixa

A Caixa Econômica Fe-
deral informou ontem que 
voltou a elevar os juros de 
financiamentos habitacio-
nais contratados com recur-
sos do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimos 
(SBPE), no âmbito do Siste-
ma Financeiro de Habitação 
(SFH). Os juros anuais para 
operações na modalidade 
subiram 0,3 ponto percen-
tual. O SFH financia imóveis 
até R$ 750 mil.

Com o reajuste, os juros 
sobem de 9,15% para 9,45% 
ao ano para quem não tem 
conta na Caixa. Para os cor-
rentistas, as taxas sobem de 
9% para 9,3% ao ano. No 
caso de correntistas que re-
cebem o salário pelo banco, 
servidores que também são 
correntistas e servidores 
que recebem salário pela 
Caixa, os juros passam de 
8,7% para 9%. Segundo o 
banco, as taxas valem para 
operações contratadas desde 

Mariana Branco
Da Agência Brasil

segunda-feira (13). Outra al-
teração foi o percentual má-
ximo financiado, que caiu de 
90% para 80% do valor do 
imóvel. Em nota, a Caixa dis-
se que, mesmo com o ajuste, 
continuará oferecendo as 
melhores taxas do mercado. 
Segundo a instituição, a nova 
elevação reflete a alta das ta-
xas básicas de juros.

Em sua última reunião, 
em março, o Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom) do 
Banco Central elevou a Selic, 
taxa básica de juros da eco-
nomia, em 0,5 ponto percen-
tual. Atualmente, a Selic está 
em 12,75% ao ano.

É a segunda vez este ano 
que a Caixa sobe os juros da 
habitação. Em janeiro, o ban-
co anunciou o aumento das 
taxas do crédito habitacional 
também em função das ele-
vações na Selic. O Banco Cen-
tral retomou o ciclo de altas 
da taxa básica em outubro do 
ano passado.

De acordo com a Caixa, 
os juros e as condições para 
financiamentos com re-
cursos do Programa Minha 
Casa, Minha Vida e do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) não sofre-
ram alteração.

A Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Fe-
deral (ADPF) divulgou nota 
ontem repudiando o pedido 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) de suspen-
são de depoimentos em sete 
inquéritos contra políticos 
investigados na Operação 
Lava Jato. A associação con-
siderou o pedido como uma 
interferência na apuração 
feita pela Polícia Federal.

Na quarta-feira (15), a 
pedido da procuradoria, o 

ministro Teori Zavascki, re-
lator dos inquéritos da ope-
ração no Supremo Tribunal 
Federal (STF), suspendeu 
depoimentos previstos para 
esta semana. A procuradoria 
alegou necessidade de reali-
nhar a estratégia na condu-
ção da investigação. 

Para os procuradores, 
os delegados não seguiram 
a ordem de depoimentos 
estabelecida pela PGR, con-
forme a estratégia da inves-
tigação. 

Delegados acusam a 
PGR de interferência

LAvA jAto

Karine Melo
Da Agência Brasil

Um dia após a aprovação da 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) do Comércio Eletrônico 
no plenário do Senado, uma ses-
são solene do Congresso Nacio-
nal  promulgou ontem a norma 
(EC 87/15). O texto fixa novas re-
gras para a incidência do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) nas operações 
de venda de produtos pela inter-
net ou por telefone. 

A norma estabelece que os Es-
tados de destino da mercadoria ou 
serviço adquirido terão direito a 
uma parte maior do ICMS, caso o 
consumidor final seja pessoa físi-
ca. Isso beneficia Estados que não 
produzem, mas consomem eletrô-
nicos, como os do Nordeste.

A proposta torna gradual a al-
teração nas alíquotas, atribuindo 
aos Estados de destino 100% da 
diferença de alíquotas somente em 
2019. Até lá, a regra de transição 
será a seguinte: 20% para o des-
tino e 80% para a origem (2015); 

40% para o destino e 60% para a 
origem (2016); 60% para o desti-
no e 40% para a origem (2017); e 
80% para o destino e 20% para a 
origem (2018).

“A aprovação unânime da 
emenda constitucional promulgada 
ontem demostra a importância da 
medida para todo o país. Ela corri-
girá uma grave distorção tributária, 
que privilegiava Estados mais abas-
tados, em detrimento de outros de 
economia mais frágil”, disse o pre-
sidente do Congresso Nacional, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL).

Promulgada a PEC do Comércio Eletrônico
CoNGRESSo NACIoNAL

Com a elevação da taxa de juros, a construção de imóveis vai sofrer um forte impacto nos preços por conta dos financiamentos

Foto: Ortilo Antônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que as pessoas físicas e empresa que foram HABILITADAS: A Srª Damiana 
Leite de Souza Carvalho, o Sr. Denildo Alves da Silva, o Sr. José Procópio de Alencar, o Sr. Ailson 
Carvalho de Lucena, o Sr. João Apolinário de Oliveira, o Sr. Damião Pereira da Silva,  o Sr. José de 
Anchieta Batista, a Srª. Clenilda Gomes Florentino Pereira, o Sr. Reginaldo Paulo de Medeiros, o Sr. 
João Almeida Caldas, o Sr. Antonio Alixandrino Leite, o Sr. Sebastião de Sousa Leite, a Srª. Luzia 
Fernandes de Oliveira, a Srª. Denize Gabriel de Souza, o Sr. Antonio Marcos Araújo da Silva, o Sr. 
João Batista Leite, o Sr. Damião Fernandes Filho, o Sr. Marciel Ferreira Gomes, o Sr. José Medeiros 
da Silva, o Sr. Woston Luiz de Oliveira, o Sr. José Valdeban Braz, o Sr. João Leite Sobrinho, o Sr. 
Evonaldo Tiburtino Leite, o Sr. Pedro Mamede de Melo e a empresa L. N LOCADORA DE VEÍCULOS 
LTDA, sendo INABILITADO o Sr. Esdras Carvalho Câmara. Abre-se vista do processo aos interessa-
dos para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS 
será realizada no dia 29 de abril de 2015, às 09:00 horas no mesmo local e endereço para reunião.

Olho D´agua-PB, 16 de Abril de 2015.
ALAELÇO SAMPAIO LEITE

Presidente da CPL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE – ALAGOINHA - PB
TERMO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2015
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE – ALAGOINHA – PB, Torna público 

que a licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP 001/2015, que realizar-se-ia em sessão 
pública às 10:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, Com o Objetivo de  Aquisição Parcelada de 
“HIDRÔMETROS” destinado a manutenção das residências atendidas pelo SAAE do Município de 
Alagoinha – PB, Ocorrerá no dia 08 de Maio de 2015 as 10:00 horas, Motivação do Adiamento: 
Inconsistências Fatais na Peça Editalicia, Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado ou no telefone (83) 3247-1202.

Alagoinha - PB, 15 de Abril de 2015
Pregoeiro Oficial

TERMO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2015

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE – ALAGOINHA – PB, Torna público que 
a licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP 002/2015, que realizar-se-ia em sessão pública 
às 11:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, Com o Objetivo de Aquisição Parcelada de “CLORO 
LIQUEFEITO” e “SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO” destinado ao tratamento de água 
abastecida pelo SAAE aos consumidores do Município de Alagoinha – PB, Ocorrerá no dia 08 de 
Maio de 2015 as 11:00 horas, Motivação do Adiamento: Inconsistências Fatais na Peça Editalicia, 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado ou no 
telefone (83) 3247-1202.

Alagoinha - PB, 15 de Abril de 2015

TERMO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2015

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE – ALAGOINHA – PB, Torna público que 
a licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP 003/2015, que realizar-se-ia em sessão pública 
às 14:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, Com o Objetivo de Aquisição Parcelada de Materiais 
Hidráulicos e Ferramentas destinados a manutenção preventiva e corretiva do sistema de tratamento 
de água abastecida pelo SAAE aos consumidores do Município de Alagoinha – PB, Ocorrerá no 
dia 08 de Maio de 2015 as 13:00 horas, Motivação do Adiamento: Inconsistências Fatais na Peça 
Editalicia, Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado 
ou no telefone (83) 3247-1202.

Alagoinha - PB, 15 de Abril de 2015
Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna 
público que requereu junto a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Alteração – Centro de Hematologia e Hemoterapia da Paraíba, situado 
a Av. Dom Pedro II; Torre nº1119. Município – JOÃO PESSOA UF: PB: Através do Processo: 2015-
001880/TEC/LA-0524.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO – CNPJ Nº 01.612.690/0001-00, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REF. DE ASS. SOCIAL = IT: 286.566,64 = AC: 
165,30M² = NE: 02 = L/ATV: BR 230 = SÃO BENTINHO/PB. Processo: 2015-002153/TEC/LI-3998.

ELMEC-IND. E COM. ELETROMECANICO LTDA – CNPJ Nº 00.210.610/0001-10, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência di Administração do Meio Ambiente, a Renovação de 
Licença de Operação (RLO), para Fabricação de Peças Metalúrgicas, situado na Rua Drº Walter 
Bellian S/N, DISTRITO INDUSTRIAL/PB. Processo: 2015-000656.

CAMELO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.755.726/0001-46, Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de insta-
lação nº 530/2015 em João Pessoa, 26 de março de 2015 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial multifamiliar com 23 unidades habitacionais com sistema de esgotamento 
sanitário individual Na(o) PB 008, QD. L-01, LT. 11 – CARAPIBUS Município: CONDE – UF: PB. 
Processo: 2014-009179/TEC/LI-3745.

TC TRANSPORTES MAQUINAS E PERFURAÇÃO DE POÇO – CNPJ Nº 04.669.573/0001-63, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO = TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS = IT: 10.000 – AC: 100 
M² - NE: 52 = L/ATV: BR – 230 = KM – 11 = LOTEAMENTO COSTA VERDE – S/Nº = CABEDELO 
– PB. Processo: 2015-000561/TEC/LO-9341.

MARIA BETANIA DE ARAUJO SILVA – CPF Nº 019.553.844-79, Torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
BAR COM MÚSICA AOS DOMINGOS = IT: 5.500 = ÁREA: 100M² = NE: 01 = L/ATV: LOTEAMEN-
TO BRISA MAR – SALGADINHO II – ALHANDRA – PB. Processo: 2015-002316/TEC/LO-9743.

POSTO BARRETO E CIA LTDA- ME, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (AA), para TRANSPORTE DE 
COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL), com Percurso em todo Estado da Paraiba. 
PROCESSO: 2015-002238

SUPERMERCADO CONJUNTO PEDRO GONDIM COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA  
-ME – CNPJ Nº 05.088.847/000193 – IE Nº 16.135.416-5, Comunicada que foi extraviado o Livro 
de Registro de  Entradas e de Inventário dos anos 2007 a 2013, conforme Certidão datada João 
Pessoa, 16 de abril de 2015.

DANIEL COSTA E CIA LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 17.571.242/0001-38 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 601/2015 em João Pessoa, 9 de abril de 2015 – Prazo:180 dias. Para a atividade de: Reforma do 
Imóvel para fins comerciais – academia de ginástica Na (o) Avenida Franca Filho, nº 711 – Município 
: João Pessoa – UF: PB.  Processo; 2014-009236/TEC/LI-9207.

GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 20.926.659/0001-80, TORNA PÚBLI-
CO QUE REQUEREU A SUA LICENÇA DE OPERAÇÃO JUNTO A SUDEMA, DE CONSTRUÇÃO 
MULTIFAMILIAR, LOCALIZADA A R. CARLOS ALBERTO DA SILVA, QD. 148, LT. 307, GRAMAME 
. ATRAVÉS DO PROCESSO  2015-001747/TEC/LO-9603

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 588/2015 – 
através do Proc. 2015-0001304/TEC/LO-9523, para construção de 20 (vinte) unidades habitacionais, 
município de CUBATI - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
USO ALTERNATIVO DO SOLO – através do Proc. 2015-002314/TEC/SSvTc-177, para construção 
de 112 (cento e doze)  unidades habitacionais, Residencial Carlos Maringuela, Cidade Verde, no 
município de JOÃO PESSOA- PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença Prévia –Rodovia PB-157, trecho: Entroncamento BR-230 
/ Olivedos. - Município: - UF: PB. Processo: 2015-002158/TEC/LI-3999

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n.º002/2015
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para o 

conhecimento da população de GURINHÉM e para quem interessar que após a reunião de abertura e 
análise dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, da Tomada de Preço n.º 002/2015, em 
reunião ocorrida em 16 de Abril de 2015 as 10:00hs, cujo objeto é Aquisição de materiais de construção, 
hidráulicos, elétricos, madeiramentos e ferramentas, destinados a manutenção das secretarias municipais, 
a comissão apurou que a empresa: RISOMAR ONOFRE DE PAIVA-ME, CNPJ 08.222.560/0001-00  foi 
vencedora dos itens 01 ao 201 com o valor total de R$ 283.551,00 (duzentos e oitenta e três mil e quinhentos 
e cinquenta e um reais).

Gurinhém, 16 de Abril de 2015.
Diogo da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Benedito 

Soares da Silva, 131 – Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 15:30 horas do dia 05 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de 
Gases Medicinais para o Hospital Municipal de Cabedelo - Ampla participação. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Edital disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 15 de Abril de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, licitação modalidade Pre-
gão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Moveis e eletrodomésticos diversos, destinado ao 
Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 16 de Abril de 2015
DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial



Universidade da Nagoya 
desenvolveu ensaios que 
provam eficácia do sistema

Japão desenvolve barreira costeira
para conter avanços de tsunamis

Investigadores japone-
ses desenvolveram uma bar-
reira costeira que se eleva 
automaticamente pela força 
das ondas e é capaz de con-
ter o impacto de tsunamis 
sem causar alterações na 
paisagem.

Uma equipe da Univer-
sidade de Nagoya, no centro 
do Japão, em colaboração 
com a Hitachi Zosen e outras 
entidades, desenvolveu en-
saios que provam a eficácia 
do sistema, que “pode come-
çar a ser aplicado a qualquer 
momento”, explicou ontem à 
agência EFE um porta-voz do 
grupo.

Quando colocada em 
cima de um dique convencio-
nal, a estrutura proporciona 
altura adicional e amortece 
o impacto da água sem obs-
truir a visão.

Essas estruturas só se 
estendem quando o nível do 
mar sobe e a força das ondas 
as eleva para formar um blo-
queio.

As barreiras até agora 
construídas com esse fim, 
como as que existem em vá-

rias áreas do litoral japonês, 
demonstraram eficácia para 
aguentar ondas de até 10 
metros.

Muitos municípios do Ja-
pão decidiram construir no-
vas barreiras marítimas após 
o terremoto de magnitude 9, 
que abalou o país em 11 de 
março de 2011 e que gerou 
um tsunami com ondas de 
mais de 15 metros, causan-
do cerca de 20 mil mortos e 
470 mil deslocados na região 
Nordeste.

A construção desse tipo 
de bloqueio, no entanto, ge-
rou resistência entre a po-
pulação  de algumas locali-
dades do Nordeste do país, 
devido a razões como o seu 
impacto sobre a paisagem. O 
novo modelo é apresentado 
como alternativa às iniciati-
vas já existentes.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de abril de 2015
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Da Agência Lusa

Cerimônias realizadas em Israel ontem marcaram o Dia em Memória do Holocausto 
e os 70 anos da libertação dos judeus dos campos de concentração nazistas, no 
final da Segunda Guerra Mundial. Na abertura das solenidades em homenagem 

aos seis milhões de judeus mortos no Holocausto, o primeiro-ministro israelense, 
Benjamin Netanyahu, comparou a Alemanha nazista de Hitler ao Irã dos dias atuais. 

Em todo o país, judeus permaneciam em silêncio e automóveis e ônibus pararam de 
circular por dois minutos enquanto sirenes soavam. Cerca de 189 mil sobreviventes 
do Holocausto vivem em Israel. Segundo a organização de assistência social, 
responsável por seus cuidados, em torno de 25% deles enfrentam dificuldades 
financeiras, apesar da ajuda do governo.

Israel lembra vítimas do Holocausto 

As barreiras até 
agora construídas 
com esse fim, 
demonstraram 
eficácia para 
aguentar ondas 
de até 10 metros

Foto: Amos Ben Gershom -GPO

A Itália pediu à União 
Europeia (UE) maior apoio 
financeiro para as operações 
de socorro aos imigrantes no 
Mediterrâneo e uma “respos-
ta clara” sobre os locais para 
onde devem ser encaminha-
dos depois de resgatados, de-
clarou o chefe da diplomacia 
italiana, Paolo Gentiloni. 

“A vigilância e o socorro 
no mar pesam 90% sobre os 
nossos ombros. Não obtive-
mos uma resposta adequada 
da UE sobre esse assunto, 
disse Gentiloni, em entrevis-
ta ontem ao jornal Corriere 
della Sera.

“E, depois, há um pro-
blema mais delicado. As 
operações de salvamento 

no mar implicam saber para 
onde as pessoas socorridas 
devem ser enviadas. Para o 
porto mais próximo? Para o 
país de origem do barco do 
qual salvamos as pessoas? A 
União Europeia deve respon-
der claramente”, acrescentou 
o ministro.

Descaso
As organizações humani-

tárias denunciaram o descaso 
das autoridades europeias 
diante dos naufrágios de imi-
grantes no Mediterrâneo, 
depois do suposto desapare-
cimento no mar, no domingo 
(12), de cerca de 400 pessoas, 
apesar das buscas da guarda 
marítima italiana.

A Anistia Internacional 
revelou que com o fim da Ope-

ração de Salvamento Mare 
Nostrum, que salvou 17 mil 
vidas, e a sua substituição pela 
Operação Triton, uma missão 
apenas de vigilância, “a União 
Europeia voltou as costas para 
as suas responsabilidades e 
ameaça claramente milhares 
de vidas humanas”.

Gentiloni informou que 
a UE gasta com a Operação 
Triton 3 milhões de euros por 
mês e a Itália gera todas as 
operações. “O problema é eu-
ropeu, mas o remédio é italia-
no. Isso não está certo”, insis-
tiu o ministro italiano.

Ele pediu também à UE 
que “trabalhe nas regiões de 
origem” de crise migratória, 
citando a Síria, a África, a 
zona do Mali, o Níger e a Re-
publica Centro-Africana.

Em relação ao caos na 
Líbia, de onde parte a maio-
ria dos barcos carregados de 
imigrantes, Gentiloni defen-
deu um acordo político entre 
os líbios, como quer a ONU, 
para formar um “governo 
mais inclusivo”.

“Entretanto, não temos 
meses diante de nós. O duplo 
risco do avanço do Estado Is-
lâmico e as ondas migratórias 
obrigam-nos a uma corrida 
contra o tempo”, disse.

Diante das ameaças, Gen-
tiloni lembrou a possibilidade 
de “[ocorrer] ações antiterro-
ristas, por exemplo, no quadro 
da coligação anti-Estado Islâ-
mico, ações contra o tráfico de 
seres humanos e de colabora-
ção para a recepção de refu-
giados nos países vizinhos”.

Itália quer apoio financeiro da UE
para resgate de imigrantes no mar

ASSIStÊnCIA HuMAnItÁRIA

O presidente da Co-
lômbia, Juan Manuel San-
tos, determinou a retomada 
dos bombardeios contra as 
Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc), 
após um ataque atribuído à 
organização ter matado dez 
militares e deixado 17 feri-
dos em Cauca, Oeste do país, 
na madrugada da última 
quarta-feira.

“Ordenei às Forças Ar-
madas que retirem a ordem 
de suspensão de bombar-
deios aos acampamentos das 
Farc, até nova ordem”, afir-
mou Santos em discurso na 
Escola Militar de Aviação de 
Cali, capital de Cauca.

O presidente disse que 
o governo condena o ato vio-
lento no qual foram perdidas 
as vidas de nove soldados e 

um suboficial, além de deixar 
feridos outros membros da 
Força Pública do país.

Santos disse que o ata-
que “deliberado” por parte da 
guerrilha implica “claro rom-
pimento da promessa de um 
cessar-fogo unilateral”. Em 20 
de dezembro de 2014, as Farc 
anunciaram um cessar-fogo 
unilateral, que levou o presi-
dente colombiano a determi-
nar, em 11 de março, a sus-
pensão dos bombardeios aos 
acampamentos da guerrilha.

O conflito envolvendo 
as Farc na Colômbia dura 
mais de 50 anos, sendo um 
dos mais longos da América 
Latina. Estima-se que desde 
a década de 1960, quando 
teve início, cerca de 220 mil 
pessoas tenham perdido suas 
vidas no conflito e 3 milhões 
tenham sido forçadas a deixar 
suas casas para fugir da guer-
ra interna.

Governo colombiano 
volta a atacar as Farc

Guerra civil na Síria 
mata mais de 220 mil

A guerra na Síria já ma-
tou mais de 220 mil pessoas 
desde o início da revolta con-
tra o regime de Bashar Al As-
sad, em março de 2011, anun-
ciou o Observatório Sírio dos 
Direitos Humanos. “Registra-
mos 222.271 mortes desde 
o início dos confrontos, em 
março de 2011”, disse o chefe 
da entidade, Rami Abdel Rah-
man, à agência de notícias 
AFP, ao acrescentar que o nú-
mero de mortos entre os civis 
chega aos 67.293, incluindo 
11.021 crianças.

De acordo com a organi-
zação não governamental, com 

extensa rede de informação 
no país, entre os combaten-
tes contra o regime há 39.848 
rebeldes sírios mortos e mais 
34.872 jihadistas estrangeiros.

No que diz respeito às 
forças que apoiam o regime 
de Bashar Al Assad, são regis-
trados 46.843 soldados mor-
tos, 34,872 integrantes das 
milícias das Forças de Defesa 
Nacional, 683 membros dos 
xiitas do Hezbollah e ainda 
2.844 de outros países.

Não estão contabilizadas 
cerca de 20 mil pessoas cujo 
paradeiro é desconhecido, 
acrescentou o observatório. 
Para a ONG, o número real é su-
perior aos 220 mil anunciados.

A organização não governa-
mental (ONG) Oxfam pediu ao Ban-
co Mundial a liberação de US$ 1,7 
bilhão para ajudar os países atingi-
dos pela epidemia de ebola a me-
lhorar a infraestrutura de saúde.

“Esse dinheiro é o mínimo para 
permitir a todos os habitantes da 
Libéria, de Serra Leoa, da Guiné Co-
nacri e da Guiné-Bissau acesso a cui-
dados de saúde gratuitos”, afirmou 
a Oxfam em comunicado divulgado 
por ocasião das assembleias do Ban-
co Mundial e do Fundo Monetário 
Internacional em Washington.

A Guiné-Bissau não registrou 
ainda nenhum caso de ebola, mas 
está em posição de risco devido à 
permeabilidade de suas fronteiras 
e a recursos limitados, indicou a 
ONG, citada pela Agência France 
Press. “Os governos e os seus doa-
dores devem ultrapassar os anos 
de negligência com um plano de 
investimento para dez anos, a fim 
de desenvolverem um sistema de 
saúde universal e garantir que es-
ses países possam enfrentar nova 
epidemia”, considerou a Oxfam.

Segundo cálculos da ONG, o 
plano vai custar US$ 420 milhões 
para formar aproximadamente 9 

mil médicos e 37 mil enfermeiros, 
número considerado necessário pe-
los critérios mínimos fixados pela 
Organização Mundial da Saúde e 
US$ 297 milhões por ano para pagar 
os seus salários. A epidemia deixou 
mais de 10 mil mortos na Libéria, em 
Serra Leoa e na Guiné Conacri e teve 
grave impacto sobre a economia.

Os presidentes dos três países 
vão pedir em Washington, duran-
te as assembleias das instituições 
financeiras internacionais, o lan-
çamento de uma espécie de Plano 
Marshall, à semelhança do estabe-
lecido na Europa após a 2ª Guerra 
Mundial.

ONG pede apoio contra o ebola
APELo Ao BAnCo MundIAL

Da Agência Lusa 

Da Agência Lusa 

Da Agência Lusa

Danilo Macedo
Da Agência Brasil
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Marco Polo Del Nero 
toma posse como o 
novo presidente da CBF

TROFÉU SÉRGIO SILVA DE NATAÇÃO

Competição na Vila Olímpica
Disputas envolvem 400 
atletas de 26 clubes de 
vários estados do NE

A Vila Olímpica Parahyba re-
alizará a partir de hoje o primei-
ro evento esportivo depois de ser 
reinaugurada oficialmente no mês 
de março. O Troféu Sérgio Silva de 
Natação reunirá 400 atletas de 26 
clubes da região nordestina duran-
te dois dias de competição. A Para-
íba será representada por quatro 
clubes: Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar, Esporte Clube Cabo Branco, 
Grêmio Cief e Sesi Atleta do Futuro 
(Campina Grande).

A competição será disputada 
nas categorias infantil, juvenil, jú-
nior e sênior, nos naipes masculi-
nos e femininos.  “O primeiro even-
to na nova Vila Olímpica será de 
extrema importância para mostrar 
aos atletas dos outros estados que 
a Paraíba tem um dos melhores 
complexos do Brasil. Nesse cam-
peonato, serão quatro categorias, o 
que reunirá mais de 400 nadadores 
e nadadoras”, disse o presidente da 
Federação Paraibana de Desportes 
Aquáticos, Antônio Meira.

Para Tibério Limeira, titular da 
Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), os frutos 
do investimento de R$ 31 milhões 
começaram a ser colhidos desde o 
primeiro dia das matrículas para 
as escolinhas. 

“No primeiro dia de inscri-
ção a Vila ficou lotada de pessoas 
querendo praticar alguma modali-
dade e isso mostra o tamanho do 
interesse da população para usu-
fruir do complexo. Agora, será o 
primeiro grande evento e a Paraí-
ba ganhará também no aspecto tu-
rístico, já que além dos atletas, os 
pais, técnicos e dirigentes estarão 
aqui”, frisou.

O Troféu Sérgio Silva de Na-
tação é organizado pela Confe-
deração Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA) e  Federação 
Paraibana em parceria com o Go-
verno do Estado por meio da Sejel. 

“O presidente da CBDA quando 
esteve na reinauguração da Vila fi-
cou entusiasmadíssimo com a es-
trutura do novo parque aquático e 
por isso não mediu esforços para 
trazer essa competição de nata-
ção”, concluiu o secretário.

  Hoje

Manhã – 1ª Etapa 
l Aquecimento da 1ª Etapa – 7h
l Solenidade Inaugural – 8h Horas
l Início da 1ª Prova  – 9h
Tarde – 2ª Etapa
l Aquecimento – 15h
l Início da 1ª Prova – 16h30

Amanhã

Manhã – 3ª Etapa 
l Aquecimento – 7h

l Início da 1ª Prova – 9h
Tarde – 4ª Etapa 
l Aquecimento da 2ª Etapa – 15h
l Início da 1ª Prova – 16h30

Noite

Premiação – 19h
l Entrega dos Troféus aos clubes campeões 
l Encerramento 

Clubes Participantes

1 - Aquática Swim Club /SE

2 -  Ass Atl Banco Do Brasil-Recife /PE

3  - Ass Cultural Esportiva Braskem /BA

4  - Associação de Nadadores do Interior/BA

5  - Associação Desportiva Contemporânea/RN

6 - BNB Clube de Fortaleza /CE

7  - Centro de Educação Integrada /RN

8  - Clube dos Empregados da Petrobras/BA

9  - Clube dos Oficiais da Policia Militar - /PB

10 -  Colégio Salesiano Dom Bosco/RN

11 - Colégio Salesiano N. Sra. Auxiliadora /SE

12 -  Costa Verde Tênis Clube /BA

13 -  Escola de Natacao Agitacão /SE

14 -  Esporte Clube Cabo Branco/Acqua R1 /PB

15 -  Expansivo Colégio e Curso /RN

16 -  Grêmio Cief – Vila Olímpica Parahyba/PB

17 -  Hedla Lopes Academia /CE

18 - Iate Clube Pajussara /AL

19 -  Liceu Salesiano de Salvador /BA

2 -  Náutico Atlético Cearense /CE

21 -  Nikita Sesi PE - Clube Português do 

Recife /PE

22 - Santa Maria /PE

23 -  Serviço Social Indústria /RN

24 -  Sesi Atleta do Futuro /PB

25 -  Sport Club do Recife /PE

26 -  Yacht Clube da Bahia /BA

PROGRAMAÇÃO

FOTO: Edson Matos



Campeonato Sub-20 começa 
em maio com vinte equipes
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Equipes foram divididas 
em cinco grupos de quatro 
com início em 9 de maio

O Campeonato Sub-20 
de 2015 vai começar no pró-
ximo dia nove e com a partici-
pação de vinte clubes, confor-
me ficou decidido na reunião 
da última quarta-feira, 15, na 
sede da Federação Paraibana 
de Futebol. Depois de exaus-
tiva discussão, os dirigentes, 
por maioria de votos,  defi-
niram a forma de disputa. Na 
primeira fase, as equipes se 
enfrentam entre si dentro de 
cada grupo, classificando-se 
os dois melhores de cada gru-
po. Na segunda fase, os oito 
melhores jogam no sistema 
de mata-mata, em jogos de 
ida e volta. Havendo empate 
em pontos e saldo de gols, a 
definição do vencedor será 
em três cobranças de penali-
dades.

Na terceira fase, os qua-
tro vencedores do mata-ma-
ta irão para um sorteio para 
definir os jogos das semifi-
nais que terá confronto úni-
co - sem volta -. No caso de 
empate, decisão por pênaltis 
em três cobranças para se 
conhecer os finalistas.

A final será em jogo 
único com os vencedores 
das semifinais. Em caso de 
empate aplicar-se-á penali-
dades máximas em número 
de três para se conhecer o 
campeão.

Os 20 clubes foram di-
vididos em quatro grupos de 
cinco, ficando assim constituí-
dos: Grupo A - ABC, Alvorada, 
Força Comunitária, Ibis e Treze 
de Maio; Grupo B - Marretinha, 
Fluminense, Jangadeiro, Santos 
(JP) e Paulista; Grupo C - Ponte 
Preta, Padre Zé, Escorpions, 
Santos (C) e Atlético; Grupo D 
- Bartira, Paulistano, Avaí, Estu-
dante e Palmares. 

A reunião, que contou 
com a presença do vice-presi-
dente Nosman Paulo - repre-
sentou o presidente Amadeu 
Rodrigues -, foi comandada 
pelo diretor do Departamen-
to Técnico, Antônio Carlos de 
Andrade, e com a participa-
ção de Michele Araújo e Lei-
la Cristina, do Departamen-
to Amador; e ainda de José 
Araújo, do Departamento 
Profissional.

Sub-19
Na próxima segunda-

feira, a Federação Paraibana 
de Futebol, através de seu 
Departamento Técnico de fu-
tebol, vai divulgar a relação 
dos clubes que vão participar 
do Sub-19 Especial, competi-
ção que vai reunir somente 
os clubes profissionais com 
o objetivo de definir o re-
presentante da Paraíba na 
Copa São Paulo de Juniores 
de 2016. 

As equipes foram divi-
didas em três grupos. O pri-
meiro, do Litoral, tem Auto 
Esporte, Botafogo, CSP, San-
ta Cruz, Femar, Flamengo, 
Spartak, Miramar e Améri-
ca de Caaporã; Agreste com 
Campinense, Treze, Serrano, 
Lucena e Queimadense; e no 
Sertão com Atlético, Sabugy, 
Nacional de Patos, Nacional 
de Pombal, Esporte de Patos 
e Cruzeiro. Essas equipes no-
minadas têm até  hoje para 
regularizar qualquer pen-
dência na Entidade, seja ad-
ministrativa ou financeira. 

FOTO: Ivo Lima/ME

FOTO: Ascom/FPF

A reunião aconteceu na sede da Federação Paraibana de Futebol com diversos representantes de clubes que definiram as regras das disputas que começam em maio

Brasília vai sediar o Campeonato Brasileiro em agosto
A capital federal receberá 

no mês de agosto o Campeona-
to Brasileiro de futsal feminino. 
A informação foi anunciada pelo 
presidente da Confederação Bra-
sileira de Futebol de Salão (CBFS), 
Marcos Madeira, durante reunião 
com o ministro do Esporte, George 
Hilton, nessa quarta-feira, em Bra-
sília.

“Vamos ter o Campeonato 
Brasileiro de futsal feminino, que 
vai iniciar uma nova etapa da mo-
dalidade no país. Recebemos o 
apoio aberto do ministro e tenho 
certeza de que vamos colher bons 
frutos”, revelou Marcos Madeira, 
ao acrescentar que George Hilton 
é um entusiasta do futsal e se com-
prometeu a ajudar o esporte den-
tro das possibilidades da pasta.

Segundo o dirigente, o evento 

contará com equipes dos 26 esta-
dos e do Distrito Federal. “A com-
petição vai ser inédita e vai ser 
incluída no calendário da confe-
deração”.  Durante a reunião foram 
abordadas formas de apoio ao fut-
sal e o caminho que a modalidade 
percorre para se tornar olímpica.

O Brasil é uma das potências 
do esporte. A seleção nacional fe-
minina de futsal é pentacampeã 
mundial. O Brasil conquistou todas 
as edições do Campeonato Mun-
dial. A primeira edição foi jogada 
em 2010 na Espanha. Em 2011, o 
Mundial foi realizado no Brasil. Em 
2012, Portugal recebeu o evento 
que, em 2013, foi jogado na Espa-
nha. Na última edição, disputada 
em 2014 em San José, na Costa 
Rica, as jogadoras brasileiras leva-
ram o quinto título.

FUTSAL FEMININO

Gabriel Medina não conseguiu mostrar 
o seu surfe de campeão mundial e foi elimi-
nado precocemente na manhã de ontem na 
Austrália (quarta-feira à noite no Brasil) na 
terceira etapa da  temporada 2015 do Circui-
to Mundial, em Margaret River (AUS). Depois 
de tomar um susto com um tubarão na água, 
Medina somou 7,67 pontos na repescagem 
(round 2) e foi superado pelos 15,17 pontos 
do australiano Jay Davies, que não integra 
a elite do surfe mundial e está em ação em 
Margaret por ter sido vencedor da triagem. 
Com a queda, Gabriel ficou com a 25a coloca-
ção e somou 500 pontos no ranking.

“Eu sinto muito pelo Gabriel. Ele está 
brigando pelo título, mas é minha primeira 
competição no CT e é uma grande emoção 
poder vencer o campeão mundial” afirmou 
Jay Davies.

Apenas o nono colocado do ranking de 
2015, com 6.950 pontos, após um inesperado 
13o lugar na Gold Coast e um quinto em Bells 
Beach, ambos também na Austrália, Gabriel 
Medina esperava conquistar um bom resul-
tado nesta terceira etapa para deslanchar 
nesta temporada em que busca o seu bicam-
peonato mundial consecutivo.

Os dois surfistas passaram algum perío-
do à espera de ondas boas. E, para azar de 

Medina, Jay foi quem soube fazer uma lei-
tura melhor do mar e acabou encontrando 
um bom tubo. Quando faltavam 18 minutos, 
ele dropou uma direita, entubou e saiu dele 
para ganhar nota 6,67, passar a somar 7,34 
pontos e deixar Gabriel precisando de uma 
nota 6,65 para assumir a liderança da bate-
ria, já que ele tinha apenas 0,70 pontos.

Medina começou a segunda metade de 
bateria pegando um tubo com muita cate-
goria e saiu de uma grande espuma para re-
ceber nota 6,67 e assumir a ponta por uma 
ligeira vantagem (7,37 a 7,34). Mas nada es-
tava definido, pois Jay precisava apenas de 
uma nota 0,70 para reassumir a dianteira. 

Leia: Filipinho não brilha nos tubos pe-
sados e acaba eliminado pelo neozelandês 
Christie

Faltando nove minutos, o brasileiro pe-
gou mais um tubo, mas acabou sendo es-
premido na hora de sair de dentro dele e 
ganhou nota 1,00. Davies passou a um mero 
1,01. E para desespero de Medina, o gringo 
encontrou um belo tubo, passeou dentro 
dele e tirou nota 8,50, passando a vencer 
por 15,17 a 7,67. Gabriel tinha pouco mais 
de seis minutos para descolar uma nota 
8,50, uma dura tarefa no difícil mar de Mar-
garet River.

Campeão mundial é eliminado na 3a etapa da Austrália
MEDINA EM BAIXA

O ministro George Hilton, com a camisa da Seleção Brasileira, vai apoiar a competição

Na temporada deste ano, Medina está em nono lugar
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Del Nero toma posse na CBF
poderoso chefão do futebol

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de abril de 2015

Presidente tem muitos
desafios e já lida com
uma compra suspeita

Marco Polo Del Nero as-
sumiu oficialmente, ontem, 
a presidência da Confedera-
ção Brasileira de Futebol. O 
ex-presidente da Federação 
Paulista de Futebol e conse-
lheiro do Palmeiras tomou 
posse do cargo para qual foi 
eleito em abril de 2014 e, até 
então, era ocupado por José 
Maria Marin. O mandato é 
válido até 2019. 

O dirigente chega ao 
comando com a missão de 
contornar a insatisfação da 
CBF com o Governo Federal. 
A entidade reprovou a medi-
da provisória assinada pela 
presidente Dilma Rousseff 
que amplia as parcelas dos 
clubes endividados com a 
União. A CBF entende que o 
Governo terá grande domí-
nio das agremiações, pois 
exigirá contrapartidas aos 
clubes devedores.

Exatamente um ano 
após ser eleito como candi-
dato único à presidência da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), Marco Polo 
Del Nero assumiu efetiva-
mente o cargo mais alto do 
futebol nacional. O advoga-
do paulistano de 74 anos, 
que presidia a Federação 
Paulista de Futebol (FPF) 
desde 2003, enfim chegou 
ao ponto mais sonhado de 
sua carreira. 

Mas qual o legado do di-
rigente após 12 anos no co-
mando do esporte no Esta-
do de São Paulo? Segue um 
resumo do que foi a gestão 
do cartola que hoje é o mais 
poderoso do Brasil, mais de 
uma década após ascender à 
presidência da FPF por ser 
o vice mais velho na época 
da renúncia de Eduardo José 
Farah.

Desde 2003, mais de 
50 clubes fecharam as por-
tas ou se licenciaram no 
interior paulista - dentre 
eles, alguns bastante tra-
dicionais, como mostram 
os recentes exemplos de 
União São João e XV de Jaú. 
Eram seis divisões estadu-
ais, hoje são quatro. A verba 
repassada pela FPF a esses 
times costuma ser insufi-
ciente para cobrir os gastos 
das disputas das divisões 

inferiores do Campeonato 
Paulista , no primeiro se-
mestre, e da nada atraente 
Copa Paulista, no segundo. 
A exigência de 2015 de que 
times da Quarta Divisão es-
tadual tenham um estádio 
liberado em suas próprias 
cidades também fez com 
que alguns clubes desistis-
sem de jogar - só 30 equipes 
disputaram o campeonato 
neste ano, número inferior 
a todas as temporadas an-
teriores.

Se os pequenos não se 
deram nada bem ao longo 
da gestão de Del Nero, os 
grandes, por outro lado, 
obtiveram várias glórias 
e sucessos nos últimos 12 
anos. O São Paulo ganhou 
três Brasileiros, uma Li-
bertadores e um Mundial; 
o Corinthians venceu só 
um Brasileiro a menos; o 
Santos triunfou no Brasilei-
ro 2004 e na Libertadores 
2011. O Palmeiras , time de 
coração do presidente da 
FPF, foi justamente o menos 
bem-sucedido - o título de 
maior expressão foi a Copa 
do Brasil de 2012.

Mas logo no primeiro 
dia de mandato, o dirigen-
te teve que lidar com uma 
suspeita de conflito ético na 
compra de uma cobertura 
de luxo na Barra da Tijuca 
por R$ 5,2 milhões, que per-
tencia ao empresário Wag-
ner Abrahão, dono do Grupo 
Águia, conglomerado de tu-
rismo que é agente de via-
gens oficial da CBF há mais 
de 30 anos e atua, também, 
na organização da logística 
das competições da entida-
de. As informações foram 
publicadas pela “Folha de S. 
Paulo”.

A negociação foi fecha-
da em fevereiro deste ano. 
Cerca de um ano antes, em 
maio de 2014, Del Nero ha-
via comprado imóvel seme-
lhante, no mesmo condomí-
nio (Les Residences Saint 
Tropez), por R$ 1,6 milhão. 
Essa quantia paga pelo novo 
presidente da CBF, que irá 
receber salário de R$ 200 
mil até o fim do mandato, 
em 2019, estava abaixo do 
valor de mercado do imóvel 
de luxo. A cobertura foi usa-
da como entrada, no valor 
de R$ 410 mil, na compra do 
novo imóvel.

Curtas

carleto convoca a 
torcida do botafogo

Zico quer Adriano
no futebol indiano

djokovic dá “pneu” 
e vence mais uma

real e barcelona 
focam o espanhol

berNArdo chorA Ao ser VAIAdo pelA torcIdA

O primeiro clássico do Estádio Nilton 
Santos após a reabertura será logo num 
confronto decisivo. Sábado, às 18h30, o 
Botafogo recebe o Fluminense para definir o 
primeiro finalista do Campeonato Estadual. E 
o lateral esquerdo Carleto convocou a torcida 
alvinegra a lotar o Engenhão. “ Pedimos que  
lotem o estádio e façam a diferença”.

Há um ano e oito dias sem jogar 
uma partida oficial, Adriano terá em 
breve uma luxuosa indicação para voltar 
aos campos. Zico está disposto a levá-
lo para o Goa FC, da Índia, em setembro, 
quando reassumirá a função de treinador 
do time. “Seria um nome importante para 
a Liga . Vai depender dele”, disse.

Após as partidas de ida das quartas 
de final da Liga dos Campeões, Barcelona e 
Real Madrid mudam o foco e voltam neste 
sábado à briga pelo título do Campeonato 
Espanhol com dois jogos complicados contra 
Valência e Málaga, respectivamente, pela 
32a rodada da competição. O Barcelona joga 
em casa contra o Valência, enquanto o Real 
Madri enfrenta também em seus domínios 
o Málaga.

Bernardo protagonizou uma cena um tanto quanto diferente durante a vitória do Vasco sobre o Rio Branco-AC, nessa quarta-feira, 
por 3 a 2, em São Januário, pela primeira fase da Copa do Brasil. Na metade do segundo tempo, o meio-campista foi xingado 
por um grupo de torcedores que estavam na cadeira social do estádio e reagiu, dando início a uma pequena discussão. Minutos 

depois, começou a chorar em campo e pediu para ser substituído. Após ser sacado, foi aos prantos para o vestiário. O primeiro jogador 
a ver a situação foi o atacante Thalles, autor de dois gols na partida. O centroavante foi em direção de Bernardo e tentou acalmá-lo, 
mas não teve tanto sucesso. “Ficou triste porque meia dúzia estava vaiando ele. Chorou, é um garoto bom, todos aqui gostam dele”. 
É um excelente jogador e já mostrou isso outras vezes. A torcida tem que ter paciência”, disse Thalles.

O sérvio Novak Djokovic segue em 
inacreditável forma. Ontem, o número 1 do 
mundo obteve uma arrasadora vitória para 
cima do austríaco Andreas Haider-Maurer, 
com direito a “pneu”, fechando o jogo em 
apenas 56 minutos e placar final de 6/4 e 6/0. 
Seu próximo oponente será o croata Marin 
Cilic, campeão do US Open do ano passado, 
que derrubou o francês Jo-Wilfried Tsonga 
em dois sets, com 6/3 e 7/6 (7-5).

romário detona a 
posse de del Nero

Inimigo declarado de Marco Polo 
Del Nero, o ex-jogador e Romário detonou 
a posse do cartola como novo presidente 
da CBF, ontem. Em texto publicado em 
sua página no Facebook, o senador não 
poupou críticas ao ex-mandatário da FPF 
(Federação Paulista de Futebol). "Hoje a 
CBF muda de comando. Sai um ruim para 
entrar um péssimo. 

Marco Polo Del Nero assume 
oficialmente o cargo de presidente, papel que 
já vinha desempenhando há muito tempo. 
A troca de coroas será apenas simbólica, já 
que a dinastia de poder da CBF manterá o 
histórico de falcatruas", escreveu Romário. O 
herói do tetra ainda postou uma matéria do 
jornal Folha de S. Paulo que revela, sem suas 
palavras, "as relações e negócios suspeitos 
de Del Nero com o empresário Wagner 
Abrahão. Vocês devem lembrar que Abrahão 
é dono das agências de turismo beneficiadas 
naqueles contratos fraudulentos e a 
empresa aérea TAM".

confira os principais desafios do presidente

1- Valorização das categorias de base
liderado pelo coordenador de seleções, 
Gilmar rinaldi, o trabalho de valorizar as 
categorias de base será um dos pro-
jetos mantidos pela atual gestão. A 
ideia é conversar com o maior núme-
ro de profissionais da área para ten-
tar voltar a revelar grandes talentos. A 
comissão técnica entende que faltam 
referências para a seleção voltar a jo-
gar bonito e quer remediar algo que, na 
visão deles, deveria ter sido prevenido. 
erasmo damiani, ex-palmeiras, será o 
braço direito nesse trabalho, que ainda 
tem o ameaçado Alexandre Gallo como 
treinador responsável.

2- A sonhada medalha de ouro
Nunca antes conquistada, a medalha 
de ouro nas olimpíadas é outro desa-
fio para a nova gestão da cbf. com o 
provável reforço de Neymar, a seleção 
olímpica buscará acabar com o tabu na 
categoria em pleno rio-2016. É tam-
bém por esse sonho que se motiva o 
trabalho de rinaldi e companhia nas 
categorias de  base. “continuamos fo-
cados na meritocracia como forma de 
convocação. 

3- Chega de lembrar do 7 a 1
Apesar de ter sido eleito antes do ve-
xame na semifinal diante da Alemanha, 
del Nero tem sua imagem pouca asso-
ciada à tragédia da copa de 2014, dei-
xando esse problema na conta de Ma-
rin. o presidente assume a seleção em 
um momento de invencibilidade pós-
copa e no trabalho para a conquista de 
mais uma copa América. um bom de-
sempenho na competição continental e 

nas eliminatórias para a copa de 2018, 
na rússia, podem ajudar na limpeza da 
imagem da canarinha.

4- Recuperar prestígio com clubes
em meio a uma ameaça de rebeldia por 
parte dos clubes, del Nero precisará 
manter os olhos abertos para a pos-
sibilidade de uma organização indepen-
dente dos times, para que a cbf fique 
apenas com a organização da seleção. 
A ideia será reconquistar o espaço aos 
poucos. del Nero já mostrou que sabe 
reconstruir relações, como foi na rea-
proximação entre federação paulista 
de futebol e cbf quando o mesmo foi 
eleito presidente da instituição que 
cuida do futebol paulista, em 2003.

5- Mudança de calendário
Assim como no caso da formação de 
uma liga Independente, del Nero par-
ticipa das discussões com os clubes 
sobre a possibilidade de uma mudan-
ça de calendário e até no formato do 
brasileirão, com a volta do mata-mata. 
Mais do que um foco de insatisfação 
por parte de clubes, o dirigente sabe 
que precisará ser polí-
tico com a tV Globo 
nas suas decisões. 
recentemente, um 
exemplo de insatis-
fação pode servir 
para o presiden-
te: os clubes não 
gostaram do bra-
sileirão sub-20 
encurtado, com o 
formato de gru-
pos.

6- Chega de escândalos
depois do escândalo com ricardo tei-
xeira, investigado por fraudes à frente 
da instituição, e José Maria Marin, tam-
bém investigado pelo superfaturamen-
to na compra da nova sede da entidade, 
del Nero chega com a missão de não 
colocar o nome da entidade em novos 
escândalos que minam a credibilidade 
de quem comanda o futebol brasileiro.  

7 – A aproximação com o futsal
em meio à crise da confederação brasi-
leira de futebol de salão (cbfs), a cbf 
pode retomar o controle da categoria que 
tem falcão como sua principal referência. 
É ele, aliás, que promove a aproximação e 
faz lobby para que o esporte volte a ter 
um pouco mais de força no país. A apro-
ximação com del Nero é vista como uma 
chance disso.

Dirigentes de federações com o ex-presidente José Maria Marin e o novo presidente Marco Polo Del Nero na posse que ocorreu ontem
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Após eliminação da Copa do 
Brasil, Belo pensa somente 
no tricampeonato estadual

Tricampeonato como prioridade
BOTAFOGO-PB

Após a desclassificação 
na Copa do Brasil, ontem, 
quando perdeu para o Bota-
fogo-RJ por 4 a 2, o Botafo-
go-PB foca as atenções agora 
para o Campeonato Paraiba-
no, quando terá pela frente 
no próximo domingo, o Auto 
Esporte, às 16h, no Estádio 
Almeidão,  pela 15ª roda-
da.  Nas duas competições 
de visibilidade nacional que 
participou (Campeonato do 
Nordeste e Copa do Brasil), o 
time da Maravilha do Contor-
no não teve o sucesso alme-
jado. No Nordestão ficou na 
lanterna ao marcar apenas 
um ponto em seis jogos dis-
putado. Na Copa do Brasil foi 
eliminado ainda na primeira 
fase, após empate de 2 a 2 em 
João Pessoa e perder para o 
homônimo carioca na parti-
da de volta (4 a 2).

No Campeonato Parai-
bano, o Botafogo-PB vai cen-
tralizar todas as suas forças 
para se sagrar tricampeão 
Estadual. No jogo do próxi-
mo domingo tentará manter 
a liderança isolada da com-
petição, com 29 pontos, três 
a mais que o Treze, que vem 
em segundo (26) e vai enca-
rar o Campinense, no mes-
mo dia e horário, no Amigão. 
As duas equipes empataram 
(1 a 1) na fase anterior com 
o Alvirrubro sempre atrapa-
lhando os planos do Alvine-
gro de João Pessoa. 

Após empatar em casa 
(2 a 2) e perder o jogo de 
volta (4 a 2) para o Botafo-

go-RJ, quando foi elimina-
do da disputa nacional na 
última quarta-feira, no Enge-
nhão, o bicampeão paraibano 
deseja conseguir a classifica-
ção antecipada para o qua-
drangular final do Estadual. 

Com quatro vitórias 
consecutivas - diante do Tre-
ze (2 a 1), Miramar de Cabe-
delo (3 a 1), Lucena (6 a 1) 
e Atlético de Cajazeiras (4 a 
1) - o Belo deseja continuar 
a boa fase e se distanciar dos 
demais adversários. Para o 
treinador Marcelo Vilar a 
derrota para o Glorioso ca-
rioca não abalou o clima no 
grupo, com todos apostando 
que o time se concentrará 
totalmente na conquista do 
tricampeonato Paraibano. 

Ele sabe que terá um 
concorrente perigoso que 
vem jogando um futebol ar-
rumado e ofensivo. “Trata-
se de um clássico que envol-
ve rivalidade, motivação e 
emoção por parte dos joga-
dores e torcedores. Não é à 
toa que o Auto estava no G4 
em várias rodadas”, obser-
vou. Sobre mudanças para 
o Botauto o comandante Al-
vinegro ressaltou que pode 
mexer, mas prefere aguar-
dar o treino de hoje, na Ma-
ravilha do Contorno, para 
começar a montar a base 
para o clássico. As novida-
des podem ser os retornos 
de Túlio Sousa (meia) e Po-
tita (atacante), ambos libe-
rados pelo Departamento 
Médico. “Prefiro observar 
quem está melhor fisica-
mente. São opções que po-
dem ser relacionados. Ti-
vemos um jogo desgastante 
no Rio de Janeiro e os atle-
tas necessitam de repouso 
para o clássico”, disse. 

Campinense-PB 
esquece a Copa 
do Brasil e quer 
vencer o Treze

Com a desclassificação 
da equipe na Copa do Brasil, 
o Campinense Clube está con-
centrado para conquistar o 
Estadual, e nada melhor que 
vencer no domingo o Treze, 
no Amigão. Após entrar no G4 
como quarto colocado, com 
21pontos, o Rubro-negro dese-
ja encostar nos dois primeiros 
colocados. Mesmo com as duas 
derrotas para o Grêmio-RS 
pela Copa do Brasil 2015 (2 a 
1 e 2 a 0), o treinador Francis-
co Diá disse que a Raposa foi 
guerreira e lutadora nos dois 
confrontos “vencendo’ caro os 
resultados negativos na dispu-
ta nacional. “Pegamos um ad-
versário forte e tradicional do 
futebol brasileiro, mas lutamos 
as duas partidas com a mes-
ma determinação e confiança. 
Acredito que estamos de para-
béns pela dignidade dos atle-
tas em campo”, observou. 

Com pouco tempo para 
treinar o comandante Rubro-
negro espera um clássico acir-
rado e complicado, onde quem 
for mais inteligente e aprovei-
tar as chances vence o desafio. 
Ele espera contar com a força 
máxima para vencer o rival e 
melhorar a colocação do time 
na disputa. “Clima de clássico 
é outro e estamos na expec-
tativa de fazer o melhor para 
vencer o desafio. A meta é se 
aproximar de Treze e Botafogo 
os dois primeiros colocados no 
Estadual”, comentou. 

Clubes fazem 
protesto contra 
a PMJP por não 
receberem verba

Um protesto inusitado 
ocorreu minutos antes das 
equipes do Auto Esporte e Cen-
tro Sportivo Paraibano se en-
frentarem, na noite da última 
quarta-feira, pelo Campeonato 
Estadual, no Estádio Almeidão, 
na capital. Os atletas de ambos 
os clubes se sentaram em cam-
po, numa manifestação contra 
a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP), que ainda não 
fez os repasses financeiros dos 
dois clubes, além do Botafogo. 

Nos últimos dois anos a 
edilidade assinou um patrocí-
nio com as três equipes pesso-
enses, sendo a principal fonte 
de renda para pagar as despe-
sas. Pelo que foi acordado o 
Botafogo terá direito a R$ 570 
mil, Auto Esporte (R$ 240 mil) 
e CSP (R$ 180 mil). O problema 
é que alguns clubes a exemplo 
do Auto Esporte está esperan-
do receber para pagar pratica-
mente dois meses aos jogado-
res e comissão técnica. 

 “Estamos guardando o 
mais curto espaço de tempo 
para resolver a questão e sa-
nar as dívidas que temos para 
pagar”, disse. Na mesma situa-
ção o presidente do Belo, Gui-
lherme Carvalho, aguarda o 
sinal verde da edilidade para 
receber e realizar pagamentos, 
o que também vem ocorrendo 
com o  presidente do CSP, Jo-
sivaldo Alves, que vem lamen-
tando a situação, mas está an-
sioso para receber a verba. 

   Na intenção de levar um grande 
público ao Almeidão no próximo do-
mingo, a diretoria do Botafogo co-
locou a venda os ingressos a preços 
antecipados nas lojas de Mangabei-
ra e Tambaú. Os interessados podem 
adquirir até amanhã por R$ 20,00 
(inteira) e R$ 10,00 (meia), na geral, 
com arquibancada ao preço de R$ 
30,00 (meia) e R$ 15,00 (meia), além 
das cadeiras, R$ 50,00 (inteira) e R$ 
25,00 (meia). 

Quem deixar para o dia do jogo 
pagará os mesmos preços na geral, 
enquanto na arquibancada, R$ 20,00 
(meia) e R$ 40,00 (inteira), e nas cadei-

ras R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). 
A troca de ingressos pelo progra-

ma Gol de Placa do Governo do Estado 
acontece amanhã, no período das 9 às 
17h, no Estádio Almeidão. De acordo 
com o presidente do clube, Guilherme 
Novinho a presença do torcedor será 
de fundamental importância para in-
centivar e buscar mais três pontos para 
que o Belo permaneça no topo da 
competição. “Com o apoio da torcida 
o Botafogo será mais forte para vencer 
o clássico e permanecer na ponta. Tra-
ta-se de um clássico da capital, contra 
um adversário que vem e sempre foi 
complicado para o Belo”, observou. 

     Ainda lamentando a saída do 
time do G4 na derrota para o Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), na noite da 
última quarta-feira, o Auto Esporte 
deseja dar a volta por cima, diante do 
rival Botafogo, no Botauto de domin-
go. Para quem permaneceu por muito 
tempo entre os quatro primeiros colo-
cados, conquistar a reabilitação e le-
var o time mais uma vez ao G4 virou 
uma necessidade para os Alvirrubros. 
A equipe está na quinta posição, com 
20 pontos, cedendo a vaga para o Cam-
pinense (21), que mesmo sem jogar no 
meio da semana - atuou pela Copa do 
Brasil - ocupa a quarta colocação. 

Na opinião do treinador Jazon 
Vieira, o maior adversário da equipe 
vem sendo as arbitragens que atra-
palham e faz o time perder ao final 
do jogo. Segundo ele, contra o CSP 
a coisa foi pior, principalmente ao 

anular um gol legítimo que poderia 
dar um novo rumo a partida. “Deste 
jeito fica difícil conseguir as vitórias, 
mesmo atuando melhor que os con-
correntes. Infelizmente os graves er-
ros têm complicado a vida do clube 
que tem perdido pontos injustamen-
te”, disse. Com relação ao Botauto o 
comandante automobilista comen-
tou que espera um jogo duro e dis-
putado, onde o Auto vai pra cima 
em busca dos três pontos que será de 
fundamental importância na cami-
nhada à classificação. 

“Nada melhor que voltar a ven-
cer, principalmente do rival que vem 
numa boa fase na disputa. Espero 
que posamos retornar ao G4”, ava-
liou. Ele terá a força máxima a dis-
posição, onde o time será definido 
hoje a tarde, no Colosso Alvirrubro, 
em Mangabeira. 

Voltar ao G4 é a missão alvirrubra

Belo x Auto: ingressos já estão à venda

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Jazon, técnico automobilista, muito irritado com arbitragem

Paraibanos não se intimidaram como visitantes e faltou pouco para garantir seguir na Copa do Brasil

O Botafogo carioca teve muito trabalho para vencer o seu homônimo paraibano no Engenhão

FotoS: Reprodução/Internet

Foto: Ortilo Antônio
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA-CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 29 de abril de 2015, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne no 
50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Onde será tratado o seguinte assunto: I –  Eleição 
e posse de membro titular e suplente para compor o Conselho Fiscal da CINEP e outros assuntos 
de interesse social.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Diretora Presidente da CINEP

Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022517
Responsavel.: JAIRISON DA SILVA FRASAO
CPF/CNPJ....: 026223594-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            156,78
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022518
Responsavel.: JAIRISON DA SILVA FRASAO
CPF/CNPJ....: 026223594-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            149,47
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022519
Responsavel.: JENNIFER ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 020013328/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.485,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023801
Responsavel.: JOAO PAULO DO NASCIMENTO 
BARBOSA
CPF/CNPJ....: 010555434-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            151,31
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022451
Responsavel.: LEANDRO GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 004139468/0001-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.166,52
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022733
Responsavel.: MIGUEL ANTONIO CUNHA BARRETO 
MINDEL
CPF/CNPJ....: 000939721/0001-61
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.255,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023039
Responsavel.: MUGUET & CABRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 003327965/0001-81
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.517,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023003
Responsavel.: RAIA DROGASIL
CPF/CNPJ....: 061585865/1204-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.840,99
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023898
Responsavel.: RICARDO DOUGLAS B SILVA
CPF/CNPJ....: 031078574-08
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.800,00
Apresentante: EMPORIUM DA BELEZA
Protocolo...: 2015 - 023769
Responsavel.: SERGIO AUGUSTO SILVA PAREDES 
MOREIR
CPF/CNPJ....: 033053784-92
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.757,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 022980
Responsavel.: SIMONE PATRICIA BOTELHO DE 
MACEDO
CPF/CNPJ....: 027247754-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.574,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023063
Responsavel.: T E CONSTRUCOES E PLANEJA-
MENTOS LTD
CPF/CNPJ....: 000741856/0001-18
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.507,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023032
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  17/04/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AB DESENV.GERENCIAL E COM.VARE
CPF/CNPJ....: 013187762/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.100,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022237
Responsavel.: ALDEIZA DINIZ DE SOUZA EPP
CPF/CNPJ....: 002759277/0002-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021931
Responsavel.: ALEXANDRE LIMA TORRES
CPF/CNPJ....: 090325114-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023830
Responsavel.: AMERICA COMPRA E VENDA DE 
IMOVEIS E
CPF/CNPJ....: 020415314/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            351,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021673
Responsavel.: ANA APARECIDA NASCIMENTO DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 002128803/0001-51
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.259,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023069
Responsavel.: BRIGIDA JORDAO DE QUEIROZ 
BRITO - M
CPF/CNPJ....: 001340778/0001-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.078,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023044
Responsavel.: CABO BRANCO RENT A CAR LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010623840/0001-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.087,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023073
Responsavel.: CACY RODRIGUES LIMA
CPF/CNPJ....: 596797948-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.433,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 022976
Responsavel.: ESFERA ENGENHARIA EMPREEN-
DIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 003367268/0001-54
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             78,27
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023733
Responsavel.: F.F. MATEUS CONST. E INCORP. E
CPF/CNPJ....: 011511228/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            625,15
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022336
Responsavel.: F.F.MATEUS CONST.INCORP.EMPREE
CPF/CNPJ....: 011511228/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            590,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023254
Responsavel.: IRAQUITAN GOMES GALDINO
CPF/CNPJ....: 009042924-95
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            414,49
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022412
Responsavel.: JADIELSON JACINTO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 010998604-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            138,16
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022447
Responsavel.: JAIRISON DA SILVA FRASAO
CPF/CNPJ....: 026223594-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            162,60

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Zeferino de Paula, 637 - Centro - Aroeiras - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviço de locação de 
veículo/utilitário destinado a Câmara Municipal de Aroeiras. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3396-1323. 
Email: camaraaroeiraspb@hotmail.com. Aroeiras - PB, 15 de Abril de 2015. José Mário Alves 
Barbosa - Pregoeiro Oficial

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

Zeferino de Paula, 637 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de combustíveis, 
para abastecimento de veículos utilizado pela Câmara Municipal, mediante solicitação. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1820. Email: camaraaroeiraspb@hotmail.com. Aroeiras - PB, 15 de Abril de 2015. José 
Mário Alves Barbosa - Pregoeiro Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

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

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 0.6.016/2015, a ser realizada no dia 28/04/2015 às 09h00min (horário local), que tem por objeto 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. O edital e seus 
anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado 
a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo 
telefone (83) 3351-1544, no horário das 08:00 as 12:00.

Monteiro-PB, 15 de Abril de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 16h00min, do dia 05 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
ou Pessoa Física para realizar Serviços de Assessoria Técnica para Acompanhamento, Fiscali-
zação e Adequação de Contratos e Convênios da Secretaria de Saúde, Monitoramento Interno 
da Atenção Básica e de Setores de Média e Alta Complexidade, além de Elaboração de Projetos 
para Ampliação de Serviços de Saúde da Secretaria Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 15 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min do dia 06 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos novas para veículos pesados 
pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de desconto. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 15 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h30min, do dia 06 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Bicicletas diversas para distribuição com Crianças e outros em eventos a serem realizados 
pela administração municipal até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada 
do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 15 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 14h30min, do dia 06 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em assessoria pedagógica junto a Secretaria de Educação até dezembro de 2015. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 15 de Abril de 2015 
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26 - 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 07 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, com Sistema de Registro de 
Preços, para: Aquisições parceladas de Materiais de Construção em geral para melhor atendimen-
to das necessidades da Administração Municipal até dezembro de 2015. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 15 de Abril de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. 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) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 15 de Abril de 2015.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: RESIDENCE - 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-EPP - Valor: R$ 64.142,10. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Per-
manente de Licitação, Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 15 de Abril de 2015.
LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA 

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.009/2015
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 
08:00 horas do dia 04 de maio de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob 
N° 2.06.009/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 
BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ATEDER A SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais infor-
mações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no 
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 14 de abril de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.12.006/2015
A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 
horas do dia 30 de abril de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 
2.12.006/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR 
PARA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 14 de abril de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.12.006/2015
A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 
horas do dia 30 de abril de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 
2.12.006/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR 
PARA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 14 de abril de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de profissional especializado em Farmácia Bioquímica para prestar serviço 

na Secretaria de Saúde do Município de Joca Claudino – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00017/2015 - 16.04.15 - Olavo Nogueira Formiga - R$ 19.800,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 – Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAS 
GRÁFICOS CUJA FINALIDADE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br Link: transparencia.

Cabedelo - PB, 27 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 – Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE SERVIÇOSGRÁFICOS CUJA FINALIDADE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br Link: transparencia.

Cabedelo - PB, 17 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis, de acordo com o Pregão Presencial  
nº  00024/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP CNPJ Nº 

09.351.925/0001-51
OBJETO: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao município, aos 

locados e a disposição, para abastecimento nas cidades de Campina Grande, João Pessoa ou em 
cidades com distancia acima de 250 km da sede do município de Ibiara.

VALOR GLOBAL DE: R$ 315.560,00 (trezentos e quinze mil e quinhentos e sessenta reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 16 de Abril de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MOBILIAR FARMÁCIA BÁSICA PERTENCNCENTE AO FUNDO 
MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 12.394,00.

Caraubas - PB, 15 de Abril de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, BEM COMO O SETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER LUZ MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA - ME - R$ 205.238,50.

Riachão - PB, 15 de Abril de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
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 de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades do Hospital 
Municipal e as secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - ME - R$ 172.594,80.

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: Aquisições Parceladas 
de Material de Construção em Geral, para atender as demandas das Secretariais deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA DA CONSTRUÇÃO 
LTDA - EPP - R$ 97.643,77.

Arara - PB, 10 de Abril de 2015.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo 

atender as necessidades do Hospital Municipal e as secretarias deste Município. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00013/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, MDE,FUNDEB 40%,QUOTA, PETI,PRO-JOVEM,CRAS,PAB FIXO, SAMU 
e FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00036/2015 - 13.04.15 - RAI-
MUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - ME - R$ 172.594,80.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material de Construção em Geral, para atender as deman-

das das Secretariais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO, MDE,FUNDEB 
40%,QUOTA, PETI,PRO-JOVEM,CRAS,PAB FIXO e FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Arara e: CT Nº 00037/2015 - 13.04.15 - CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - R$ 97.643,77.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h30min do dia 30 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais hidráulicos, para 
atender as demandas das Secretariais deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-
1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br

Arara - PB, 13 de Abril de 2015.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2014

O município de CAJAZEIRAS, através da CPL, torna público a todos os interessados o resultado 
do julgamento do recurso referente a empresa LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMERCIO 
E LOCAÇÕES LTDA –ME e a empresa AMPLA – CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SER-
VIÇOS LTDA–ME. Publica-se o resultado julgado por esta procuradoria, que pelo exposto, somos 
pela improcedência do recurso da empresa LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E 
LOCAÇÕES LTDA–ME mantendo-se INABILITADA, enquanto a empresa AMPLA – CONSULTORIA, 
PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA–ME, somos pela procedência do recurso para tornar a 
mesma HABILITADA. Dando continuidade aos trabalhos desta comissão aabertura dos envelopes 
de proposta fica marcada para o dia 28 de abril de 2015 às 14:00hs.INFORMAÇÕES: em todos 
os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas, na sede da Prefeitura de CAJAZEIRAS, á rua Coronel 
Juvêncio Carneiro, n° 253 – Centro.

CAJAZEIRAS-PB, 16 de Abrilde 2015.
JOSELITO FEITOSA DE LIMA

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SAAE – ALAGOINHA - PB
TERMO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2015
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE – ALAGOINHA – PB, Torna público 

que a licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP 001/2015, que realizar-se-ia em sessão 
pública às 10:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, Com o Objetivo de  Aquisição Parcelada de 
“HIDRÔMETROS” destinado a manutenção das residências atendidas pelo SAAE do Município de 
Alagoinha – PB, Ocorrerá no dia 08 de Maio de 2015 as 10:00 horas, Motivação do Adiamento: 
Inconsistências Fatais na Peça Editalicia, Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado ou no telefone (83) 3247-1202.

Alagoinha - PB, 15 de Abril de 2015
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SAAE – ALAGOINHA - PB
TERMO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2015
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE – ALAGOINHA – PB, Torna público que 

a licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP 002/2015, que realizar-se-ia em sessão pública 
às 11:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, Com o Objetivo de Aquisição Parcelada de “CLORO 
LIQUEFEITO” e “SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO” destinado ao tratamento de água 
abastecida pelo SAAE aos consumidores do Município de Alagoinha – PB, Ocorrerá no dia 08 de 
Maio de 2015 as 11:00 horas, Motivação do Adiamento: Inconsistências Fatais na Peça Editalicia, 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado ou no 
telefone (83) 3247-1202.

Alagoinha - PB, 15 de Abril de 2015
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SAAE – ALAGOINHA - PB
TERMO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2015
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE – ALAGOINHA – PB, Torna público que 

a licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP 003/2015, que realizar-se-ia em sessão pública 
às 14:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, Com o Objetivo de Aquisição Parcelada de Materiais 
Hidráulicos e Ferramentas destinados a manutenção preventiva e corretiva do sistema de tratamento 
de água abastecida pelo SAAE aos consumidores do Município de Alagoinha – PB, Ocorrerá no 
dia 08 de Maio de 2015 as 13:00 horas, Motivação do Adiamento: Inconsistências Fatais na Peça 
Editalicia, Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado 
ou no telefone (83) 3247-1202.

Alagoinha - PB, 15 de Abril de 2015
Pregoeiro Oficial

GUSTAVO DANTAS LIMA LACERDA torna público que recebeu da SEMAM – Secretária de Meio 
Ambiente a Licença de Operação 017/2015, para Vestir Indústria e Comércio de Confecções 
LTDA, CNPJ: 07.358.710/0001-37, situada a Rua Silvia Bezerra Guedes, nº 390, Oitizeiro, CEP: 
58.088-090 João Pessoa – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 014/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no 
dia 30 de Abril de 2015 as 16h00min, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA 
FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa 
de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro 16 de Abril de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar 
n.º 123/2015 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tipo Menor Preço, no dia 07 de Maio de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de 
empresa de engenharia para executar serviços de pavimentação na Rua José Américo de Almeida 
e ruas projetadas 7, 8 e 9.A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 16 de Abril de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar 
n.º 123/2015 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tipo Menor Preço, no dia 07 de Maio de 2015 as 13h00min, tendo como objetivo: Contratação de 
empresa de engenharia para executar serviços de pavimentação e drenagem nas Ruas Manoel 
Gonçalves, José Américo de Almeida (Drenagem) projetada 6 e projetada 7 (drenagem). A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua 
Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 16 de Abril de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Contratação de 
profissional especializado em Farmácia Bioquímica para prestar serviço na Secretaria de Saúde 
do Município de Joca Claudino – PB. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Olavo Nogueira Formiga - R$ 19.800,00.

Joca Claudino - PB, 16 de Abril de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 038/2015, que objetiva: Aquisição de veículos 
automotores; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Cavalcanti Primo 
Veículos Ltda - R$ 39.300,00.Fica o licitanteconvocado no prazo de até 05 dias para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 
7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 16 de Abril de 2015
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

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

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2014, que objetiva: Con-
tratação de Empresa especializada em Engenharia para Construção de uma Quadra Poliesportiva 
Coberta neste Município.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: CONSTRUTORA MILENIUM LTDA - R$ 507.447,56.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 13 de Abril de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2014, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de construção  de  Centro 
de Referência de Assistência Social - CRAS no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRU-
TORA MILENIUM LTDA - R$ 253.393,86.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 13 de Abril de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

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: Aquisição parcelada 
de Gêneros Alimentícios não perecíveis e Material de Limpeza para atender as necessidades das 
diversas secretarias de Joca Claudino-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: SUPERMERCADO O NONATÃO LTDA - R$ 580.697,53.

Joca Claudino - PB, 16 de Abril de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
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 parcelada 
de Gêneros Alimentícios perecíveis para atender as necessidades das diversas secretarias de 
Joca Claudino-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DHONNE 
RIVVER PINHEIRO DA SILVA - R$ 105.330,00.

Joca Claudino - PB, 16 de Abril de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locações e Contratações mensais de veículos destinados ao atendimento de diversas 

Secretarias e Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Baia da Traição: 01.00 - 04.122.0003.2002 - 
04.01 - 10.301.0012.2007 - 10.301.0013.2008 - 10.301.0014.2012 - 10.301.0014.2013 - 05.00 
- 12.122.0018.2016 - 12.361.0018.2021 - 06.00 - 15.122.0003.2027 - 3.3.90.36.01 - 3.3.39.01. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Baia da Traição CT Nº 036/2015 - 06.03.15 - 4 RODAS LOCADORA LTDA - R$ 25.500,00

CT Nº 037/2015 - 06.03.15 - 4 RODAS LOCADORA LTDA - R$ 21.100,00
CT Nº 038/2015 - 06.03.15 - 4 RODAS LOCADORA LTDA - R$ 21.100,00
CT Nº 039/2015 - 06.03.15 - CLOVIS SANTANA DOS SANTOS - R$ 25.000,00
CT Nº 040/2015 - 06.03.15 - JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA - R$ 49.000,00
CT Nº 041/2015 - 06.03.15 - MARCELLE DE ANDRADE FERREIRA - R$ 60.500,00
CT Nº 042/2015 - 06.03.15 - MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA - R$ 

35.500,00
CT Nº 043/2015 - 06.03.15 - MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA - R$ 

35.500,00.
MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de gêneros alimentícios diversos, destinados ao atendimento 

de diversas secretarias e F.M.S. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 08/2015. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios, FMS/MDE/FNDE/PNAE/PNAC/PROJOVEM/ Outros Programas e Convênios: 
04.01 - 10.301.0012.2007 - 05.00 - 12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2020 - 12.361.0019.2022 - 
12.361.0021.2025 - 12.365.0023.2026 - 07.00 - 08.122.0003.2029 - 08.243.2002.2030 - 3.3.90.30.01 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: FRANCISCO A.PEREIRA JÚNIOR – ME – CNPJ: 
20.381.795/0001-32 – VALOR CONTRATADO: R$ 594.336,00 (quinhentos e noventa e quatro mil 
trezentos e trinta e seis reais) - CT Nº 046/2015 - 13.03.15.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS E F.M.S. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 010/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, FMS, FUNDEB 40%, 
QSE, MDE, PROJOVEM, CRAS, PAIF/ Outros programas e convênios: 01.00 - 04.122.0003.2002 
- 02.00 - 04.122.0003.2004 - 03.00 - 04.122.0003.2005 - 04.01 - 10.301.0012.2007 - 05.00 - 
12.122.0018.2016 - 12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2020 - 12.361.0021.2024 - 12.361.0021.2025 
- 06.00 - 15.122.0003.2027 - 07.00 - 08.122.0003.2029 - 08.243.2002.2030 - 08.243.0009.2032 
- 08.244.0007.2032 - 08.244.0007.2034 - 08.244.0007.2036 - 08.00 - 08.244.0008.2042 - 09.00 
- 14.423.0007.2044 - 10.00 - 18.544.0003.2045 - 11.00 - 13.392.0024.2046 - 27.813.0028.2048 - 
3.3.90.30.01 Material de consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e MAURILIO DE ALMEIDA MENDES 
– CNPJ: 03.467.684/0001-24 - VALOR CONTRATADO: R$ 327.347,20 (trezentos e vinte e sete mil 
trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) - CT Nº 045/2015 - 13.03.15.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: RESIDENCE - 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-EPP - Valor: R$ 64.142,10. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Per-
manente de Licitação, Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 15 de Abril de 2015.
LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA 

Presidenta da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:00 horas do dia 04 de maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Aquisição de materiais gráficos diversos, destinado a esta prefeitura. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 14 de Abril de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: RESIDENCE - 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-EPP - Valor: R$ 64.142,10. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Per-
manente de Licitação, Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 15 de Abril de 2015.
LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA 

Presidenta da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº 21.173/2013 – TOMADA DE PREÇOS Nº 10.002/2015
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPE-

RAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) – DST – AIDS. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS. 

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão de 
Licitação, Sr. Chrystiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que o referido processo licitatório restou com a INABILITAÇÃO das empresas: 1001 SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA LTDA e S & F ENGENHARIA LTDA. Diante do exposto, fica aberto o prazo 
recursal constante do art .109, I, “a”  da Lei 8666/93. Consultas ao Presidente e Comissão Setorial 
de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone: 83. 3214-7937, ou pelo e-
-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 16 de Abril de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Presidente da CSL
  

ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Contratação de Empresa para atender a demanda de 
camisetas e fardamentos, para Secretaria de Desenvolvimento Social.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 16 de Abril de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA -Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:30 horas do dia 30 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento parcelado de Gás GLP e Água Mineral 20 L, destinado ao Fundo Municipal 
de Ação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 14 de Abril de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA -Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 014/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no 
dia 30 de Abril de 2015 as 16h00min, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA 
FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa 
de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro 16 de Abril de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar 
n.º 123/2015 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tipo Menor Preço, no dia 07 de Maio de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de 
empresa de engenharia para executar serviços de pavimentação na Rua José Américo de Almeida 
e ruas projetadas 7, 8 e 9.A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 16 de Abril de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar 
n.º 123/2015 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tipo Menor Preço, no dia 07 de Maio de 2015 as 13h00min, tendo como objetivo: Contratação de 
empresa de engenharia para executar serviços de pavimentação e drenagem nas Ruas Manoel 
Gonçalves, José Américo de Almeida (Drenagem) projetada 6 e projetada 7 (drenagem). A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua 
Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 16 de Abril de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL
 

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 
06 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contrata-
ção de empresa especializada para a elaboração de Projetos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de Abril de 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 08:00 horas do dia 
07 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contra-
tação de empresa para Prestação de Serviços de Assessoria técnica nas áreas de planejamento 
e projetos voltados á captação de recursos nas esferas: Estadual, federal durante o exercício de 
2015.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de Abril de 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 08:00 horas do dia 
08 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contrata-
ção de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de Abril de 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios perecíveis para atender as necessidades 

das diversas secretarias de Joca Claudino-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS PNAE MERENDA ESCOLAR
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00016/2015 - 16.04.15 - DHONNE RIVVER PINHEIRO DA SILVA - R$ 105.330,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios não perecíveis e Material de Limpeza 

para atender as necessidades das diversas secretarias de Joca Claudino-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.
DOTAÇÃO: RECURSOS PROPRIOS PNAE MERENDA ESCOLAR
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00015/2015 - 16.04.15 - SUPERMERCADO O NONATÃO LTDA - R$ 580.697,53

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção de uma HOME PAGE 

para Câmara Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 

01010.01.031.2001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 
3390.36.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00000/0000 - 16.04.15 - Paulo Sergio de Vasconcelos - R$ 2.070,00

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento aos alunos da rede 

pública de ensino, do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 

02050.12.361.2002.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 
40% 02050.12.361.2002.2016 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 
02050.12.361.2002.2017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
02050.12.365.2004.2019 - MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00016/2015 - 10.04.15 - Alberto Junior do Nascimento - R$ 48.720,00
CT Nº 00017/2015 - 10.04.15 - Aldenir José Jerônimo - R$ 27.280,00
CT Nº 00018/2015 - 10.04.15 - FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME - R$ 

119.332,00 CT Nº 00019/2015 - 10.04.15 - IRENALDO PEREIRA DA ROCHA - R$ 54.020,00 CT 
Nº 00020/2015 - 10.04.15 - JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO - R$ 31.680,00 CT Nº 00021/2015 
- 10.04.15 - JOÃO PAULO FERNANDES - R$ 32.120,00

CT Nº 00022/2015 - 10.04.15 - SEBASTIÃO VICTOR DO SANTOS - R$ 15.120,00

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015

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 08:00 horas do dia 28 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de estrutura para dar apoio durante as apresentações 
de show musical durante as festividades do Dia do Trabalhador, a ser realizado no dia 01 de maio 
de 2015 em praça pública no Município de São João do Rio do Peixe. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento 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, 16 de Abril de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO/PB
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 016/2011

Contratante: Prefeitura M. de Juazeirinho/PB, CNPJ Nº 08.996.886/0001 - 87. Contratada: 
Conserv Construções e Serviços Ltda, CNPJ Nº 05.219.643/0001-44. Pactuam o 6º Termo Aditivo. 
A prorrogação de que trata a Cláusula Décima - Primeira do presente termo, se dá em virtude da 
existência de saldo do quantitativo dos itens inicialmente contratados, mantidas as demais condições 
estabelecidas no contrato inicial, resolve prorrogada por mais 210 (Duzentos e dez) dias, a partir 
da assinatura do presente, tendo seu vencimento em 17 de Janeiro de 2015. Data da assinatura: 
16/06/2014. Partes assinantes: Jonilton Fernandes Cordeiro (Prefeito em Exercício) e Herbert 
Gomes Dos Santos (Proprietário). 

EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 016/2011
Contratante: Prefeitura M. de Juazeirinho/PB, CNPJ Nº 08.996.886/0001 - 87. Contratada: 

Conserv Construções e Serviços Ltda, CNPJ Nº 05.219.643/0001-44. Pactuam o 7º Termo Aditivo. 
A prorrogação de que trata a Cláusula Décima - Primeira do presente termo, se dá em virtude da 
existência de saldo do quantitativo dos itens inicialmente contratados, mantidas as demais condições 
estabelecidas no contrato inicial, resolve prorrogada por mais 210 (Duzentos e dez) dias, a partir 
da assinatura do presente, tendo seu vencimento em 15 de Agosto de 2015. Data da assinatura: 
12/01/2015. Partes assinantes: Jonilton Fernandes Cordeiro (Prefeito em Exercício) e Herbert 
Gomes Dos Santos (Proprietário). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB
HOMOLOGACAO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2015

HOMOLOGO a presente Licitação pôr ter observado as normas legais (Lei 8.666/93 e alte-
rações posteriores) e ADJUDICO (os serviços, obras ou fornecimento de mercadorias) em favor 
das Empresa:PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDACNPJ Nº 07.553.129/0001-76Valor: 
18.000,00São Miguel de Taipu - PB, 13 de Abril de 2015.Clodoaldo Beltrão Bezerra de MeloPrefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO O SETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB: 
02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA: 
20.606.2009.2011 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.06 - 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/13.392.2017.2
026 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.07 - SECRETARIA 
DE SAÚDE E SANEAMENTO - FMS: 10.301.2005.2027 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 
- MATERIAL DE CONSUMO; 02.08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS: 08.244.2014.2039 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.09 - SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL: 15.452.1002.2041/25.752.2012.2042 - ELEMENTO DE DESPE-
SA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.11: SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E 
LAZER: 27.812.2015.2045 - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riachão e: CT Nº 00041/2015 - 16.04.15 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA - ME - R$ 205.238,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2015

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº0006/2015–PREGÃO Presencial 0006/2015.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADEPARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MIGUEL DE TAIPU – PBPUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDACNPJ Nº 07.553.129/0001-76VA-
LOR: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 Serv. de Terceiros 
de Pessoa Jurídica;FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios, FPM, ICMS SÃO MIGUEL DE 
TAIPU, 14 de Abril de 2015. CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELOPREFEITO MUNICIPAL

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
BEM COMO O SETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA - ME - R$ 205.238,50.

Riachão - PB, 15 de Abril de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2015
OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de 146 (cento e quarenta e seis) notebooks, 

visando atender as necessidades da Secretaria da Educação do município de Patos-PB, conforme 
Edital e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).

ABERTURA: 30/04/2015 ás 09h: 00min (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal Martins 

– Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos – PB, em 
todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante 
de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura Municipal 
de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. CONTATOS: (83)-3423-
3610 – ramal 212 E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 16 de abril de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:30 horas do dia 28 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Hospitalar 
para atender a Secretaria de Saúde de Poço Dantas-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento 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) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 16 de Abril de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material 
Odontológico para atender as necessidades da Secretária de Saúde de Poço Dantas-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento 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) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 16 de Abril de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial  SRP nº    05/2015
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, 

copa e cozinha, com fornecimento parcelado, destinados a Câmara Municipal de Cajazeiras. Abertura 
das Propostas: às 10:00 horas do dia 30/04/2015. A entrega do edital e maiores informações na rua 
Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras – PB.

Cajazeiras, 16 de abril de 2015.
 FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 17 de abril de 2015Publicidade
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Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022445
Responsavel.: ISABEL CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 041143082/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            133,28
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022440
Responsavel.: IOSTONE DE SOUZA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 008195294-51
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            133,28
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022407
Responsavel.: JAILTON SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 025194844-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            326,91
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022516
Responsavel.: JAILTON SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 025194844-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            328,30
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022515
Responsavel.: JOSE JORGE MENEZES CUNHA ME
CPF/CNPJ....: 003330742/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022810
Responsavel.: KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVE
CPF/CNPJ....: 009377397/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.615,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022701
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO FERREIRA 
DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 001446728/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.484,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023048
Responsavel.: NOSSA SRA DE FATIMA COM MO-
VEIS ELET
CPF/CNPJ....: 020704564/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023463
Responsavel.: NOSSA SRA DE FATIMA COM MO-
VEIS ELET
CPF/CNPJ....: 020704564/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023209
Responsavel.: NOSSA SRA DE FATIMA COM MO-
VEIS ELET
CPF/CNPJ....: 020704564/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.002,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023208
Responsavel.: PUMP COMERCIO DE SUPLEMENTOS 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 012161146/0002-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             91,68
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022750
Responsavel.: ROTIZ REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 000736684/0001-94
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.090,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023031
Responsavel.: RICARDO LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 011836124-43
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022757
Responsavel.: RYLTON HENRIQUE MACEDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 020892714/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.916,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019661
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            411,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023454
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.103,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023640
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 PessoaPB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  17/04/2015
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.: ANA LUCIA DE PONTES
CPF/CNPJ....: 007632176/0001-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.190,95
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022413
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            857,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022813
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            820,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019842
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            970,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021990
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.064,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021278
Responsavel.: CAMARA & JURANDIR PEREIRA 
ADVOGADOS
CPF/CNPJ....: 000877580/0001-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.022,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023037
Responsavel.: CAAN COM.E REPRES.LTDA
CPF/CNPJ....: 010571873/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            345,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022901
Responsavel.: ECO TERRA CONSTRUCOES E INCORP
CPF/CNPJ....: 017436017/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023255
Responsavel.: ELETROTEC COMERCIO REPRE-
SENTACAO E
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            512,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023573
Responsavel.: EL TIMANI CONSTRUCAO - 233
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021089
Responsavel.: FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 007000707/0001-47
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.857,28
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022408
Responsavel.: FLAVIANO GONCALVES GOMES C.
CPF/CNPJ....: 059274414-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022911
Responsavel.: FRANCISCO CELSO DANTAS NETO
CPF/CNPJ....: 008269744-22
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            707,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021075
Responsavel.: HERANCLEITO DOS SANTOS FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 014369370/0001-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            133,28
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022386
Responsavel.: INALDO BARBOSA DE PONTES
CPF/CNPJ....: 846824774-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            133,28
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022400
Responsavel.: IARA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011496761/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            344,74
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022423
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 041143082/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            137,64
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