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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Governo do Estado e UFPB implantam projeto de fitoterapia. Página 10

l ITBI pode ser pago até 11 de maio com desconto de 25%. Página 13

l Golpes por telefone já somam 22 ocorrências este ano. Página 14

l PB pode adotar modelo para educação em tempo integral. Página 18

R$ 1,00

R$ 200,00
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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 3,040  (compra) R$ 3,041  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,980  (compra) R$ 3,170  (venda)
EURO   R$ 3,284  (compra) R$ 3,288  (venda)

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpbauniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb

31o Máx.
22o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

O secretário Marialvo Laureano, da Receita do Estado, resgatou ontem durante entrevista o pioneirismo da 
Paraíba na mobilização pela mudança na partilha do ICMS. O Governo levantou a bandeira em 2011.  PÁGINA 17

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Iniciativa começou com 16 amigos e hoje conta com vários voluntários

Produtor agora está sendo
preparado para se tornar
fornecedor do Programa Nacional
de Aquisição de Alimento (Pnae)

FOTO: Edson Matos
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Quadrilha atuava 
em quatro Estados 

Governo entrega 3 
estradas no Brejo 

Edital de concurso da
UFPB, em elaboração 

A Operação Ares das 
Polícias Civil e Militar da Pa-
raíba prendeu ontem nove 
pessoas acusadas de homi-
cídios e assaltos em cidades 
do Sertão.  PÁGINA 15

Mais de 145 mil morado-
res de oito municípios serão 
beneficiados. O governador 
inaugura hoje também a 
nova sede da Ciretran em 
Guarabira.  PÁGINA 3

Reitora Margareth Di-
niz afirma que a Univer-
sidade vai oferecer 200 
vagas, mas tem uma de-
manda de pessoal muito 
maior.  PÁGINA 9

Paraíba Últimas Diversidade

Grupo Atitude comemora 10 anos 
de ações para incentivar a leitura

Projeto criado por moradores do município de Caiçara, 
no Agreste paraibano, promoverá atividades de leitura em 
feiras livres, cadeias públicas e rádios locais. PÁGINA 5

NATAÇÃO NA VILA  Encerram-se hoje as disputas do Troféu Sérgio Silva de Natação, 
que está acontecendo no Parque Aquático da Vila Olímpica Parahyba.  PÁGINA 21
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2.7m

2.6m

Propriedade do agricultor Valmir 
Sousa, no município de Joca Claudino, 
já produz 14 mil quilos de uva com duas 
safras por ano. Assistência técnica é 
essencial para o sucesso. PÁGINA 14

Agricultor inova
e produz 14 mil
quilos de uva no
Sertão do Estado

 

AssistênciA técnicA

Esportes 20Caderno

Lucy Alves realiza 
show hoje em JP

Apresentação para gravar o 
novo DVD da cantora paraibana 
será no Teatro Paulo Pontes do 
Espaço Cultural, a partir das 21h. 

Ao lado da “dama da sanfona”, 
participarão do show também 

a potiguar 
Khrystal e o 

grupo Forró 
Balancê.  
PÁGINA 7

Pioneirismo da PB
marcou a mudança

NOVA PARTILHA DO ICMS ENTRE OS ESTADOS



Na quarta-feira passada, o Ministério 
da Saúde divulgou resultados de uma pes-
quisa feita entre os meses de fevereiro e 
dezembro do ano passado sobre o estilo 
de vida dos brasileiros, com ênfase, so-
bretudo, nas questões relacionadas com 
a alimentação e as atividades físicas. De 
acordo com o levantamento, mais da me-
tade dos brasileiros (52,5%) está acima 
do peso ideal. Ou seja, constata-se mais 
uma vez aquela velha história: come-se 
muito e mal no país. 

Não é a primeira vez que se realiza esse 
tipo de pesquisa. Há nove anos, uma outra 
já revelara índices preocupantes, embora 
inferiores aos atuais. Na sondagem feita 
em 2006 o excesso de peso da população 
brasileira atingia 43% das pessoas. Houve, 
portanto, de lá pra cá, um aumento de 23% 
dos casos de sobrepeso. No estudo agora 
divulgado, a boa notícia é que o índice de 
obesidade, este sim altamente comprome-
tedor para a saúde, ficou estacionado na 
comparação com a pesquisa anterior. 

Considera-se obesa uma pessoa cujo 
Índice de Massa Corporal (IMC) se encon-
tra acima de 30. No chamado sobrepeso, 
este índice varia entre 25 e 30. Os profissio-
nais da área médica avaliam que a pesqui-
sa tem pontos preocupantes, uma vez que 
as pessoas com “excesso de peso” podem 
se tornar obesos no futuro. E a obesidade, 
por suposto, traz sérias complicações para 
o organismo, favorecendo o surgimento de 
várias enfermidades.

Aliás, embora com menor gravidade, 
o próprio sobrepeso já provoca doenças 
metabólicas como diabetes e hipertensão e 

isso exige o uso diário de, pelo menos, cin-
co medicamentos com um custo mensal de 
500 a mil reais. Como se vê, um alto cus-
to para sociedade, com remédios, planos 
de saúde e hospitais. Os quilos a mais na 
balança são fatores de risco para essas en-
fermidades crônicas, que respondem por 
72% dos óbitos no Brasil. De acordo com 
a pesquisa agora divulgada pelo Ministério 
da Saúde, 20% dos entrevistados total dis-
seram ter diagnóstico médico de colesterol 
alto. Além do excesso de peso, também o 
sedentarismo está relacionado ao apareci-
mento dessas doenças.

Verdade seja dita, o sedentarismo 
está longe de ser uma peculiaridade do 
brasileiro. No mundo todo, segundo a 
Organização Mundial de Saúde, 31% dos 
adultos com 15 anos ou mais não são su-
ficientemente ativos. Esse índice no Bra-
sil, que pesquisa apenas as pessoas com 
mais de 18 anos, é de 48,7%. O desafio 
assumido pelo Ministério da Saúde é re-
duzir esse percentual a 10% até 2025.

Realizada desde 2006 pelo Minis-
tério da Saúde, a pesquisa, ao medir a 
prevalência de fatores de risco e prote-
ção para doenças não transmissíveis na 
população brasileira, serve para sub-
sidiar as ações de promoção da saúde e 
prevenção de doenças. E uma das metas 
do Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas 
não Transmissíveis (DCNT), lançado em 
2011, é deter o crescimento da obesida-
de e excesso de peso no país, bem como 
incentivar a adoção de hábitos saudáveis 
entre a população.

Editorial

 Crônica

 De olho na balança

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Sabedoria popular

Melhor que salada de verdura, grão de 
bico, peixe grelhado e azeite de oliva, para 
manter a saúde física e mental, é beber 
água doce. Não estamos falando aqui, de 
água mineral, dessas que vendem por aí 
em garrafões rotulados, de vinte litros. A 
água boa que cura vem das antigas fontes 
da sabedoria popular.

“Não ofereça aquilo que você não 
pode dar”. Demorei a entender a extensão 
desse aforismo. Acho que dois terços e 
um pedacinho de lambuja, de uma vida de 
meio século. É muito tempo para a ficha 
cair. Mesmo com todos os defeitos das te-
lefônicas. E ainda tem gente por aí que me 
acha um cara inteligente. 

Não conheceram seu Chico, analfabe-
to lá de Santa Luzia. Não entendia o que 
diziam as palavras, embora olhasse para 
os livros com aquela curiosidade típica 
dos índios. Preferia ler a vida. Histórias 
de riachos sombreados por oiticicas, cujos 
peixes refletiam nos olhos imagens de ho-
rizontes perdidos nos seus.

Confessava algumas tolices para o 
meu filho Rafael, dono daquele bom hu-
mor que tempera a verve, quando fui sur-
preendido pela maturidade primogênita, 
que o amor paterno demora a perceber 
(de mãe nem se fala!), mesmo quando se 
apresenta de barba e bigode: – Pai, não 
ofereça aquilo que você não pode dar.

Quantos dissabores teriam sido evita-
dos, caso o aforismo tivesse feito morada 
em minha cabeça no tempo em que, sobre 
ela, o frio ainda encontrava o que eriçar. 

Por falar em dissabor, me veio à memória 
um caso pessoal, envolvendo um chato, 
o Inimigo Público nº 1 de quem oferece 
aquilo que não pode dar.

Corria o tempo de namoro e univer-
sidade. Após uma tarde de inúteis teorias 
da comunicação, convidei a futura senho-
ra Liane Costa, para saborearmos uma pi-
zza n’A Nutritiva, a “lanchonete do Tom”, 
na Feirinha de Tambaú, regada a um legí-
timo “boca larga”: o velho, bom e saudoso 
vinho branco “Bon Sol”.

Ansiávamos pelo prato, quando para 
bem em frente à nossa mesa um cara que, 
uma semana antes, nos fora apresentado, 
“an passant”, pelo meu cunhado Laerte 
Ramos, irmão de Liane. Por educação, caí 
na besteira de convidá-lo para sentar-se 
e tomar uma taça de vinho conosco, en-
quanto a pizza não chegava.

Ele não se fez de rogado. Sentou-se, 
acendeu um cigarro, pediu uma taça e, 
enquanto bebericávamos timidamente, 
ele entornava a sua de um gole só. Quinze 
minutos de conversa fiada do nosso outro 
legítimo, porém impertinente “boca lar-
ga”, e quatro garrafas de “Bon Sol” já dei-
tavam por terra.

Quando Tom serviu a pizza, não havia 
mais o que fazer. Escorado na mesa, per-
nas estendidas, nosso “comensal” carreou 
para si a travessa, devorando metade da 
“média”. Ao ver a conta, reclamou que 
devíamos ter pedido de presunto. - Não 
gosto de mussarela – justificou, antes de 
arrotar e ir embora.

  

“Não ofereça aquilo que você não pode dar”.  
Demorei a entender a extensão desse aforismo. 
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A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público rejeitou, nessa quarta-feira 
(15) , em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 
6813/10, do Senado, que prevê a redução 
da carga de trabalho dos técnicos e auxi-
liares de enfermagem de 44 horas para 40 
horas semanais. A proposta também fixa o 
piso salarial dos técnicos de enfermagem 
em R$ 782 e o de auxiliar em R$ 598.

Com pouco mais de 17 mil habitantes, a cidade de 
Juazeirinho,  na microrregião do Seridó Oriental 
da Paraíba, foi escolhida para receber a primeira 
etapa do projeto “UniverCidade”, desenvolvido 
pela Universidade Estadual da Paraíba em par-
ceria com a Prefeitura Municipal. A experiência 
piloto, realizada por meio do Mestrado de Desen-
volvimento Regional da Instituição.

UEPB NO SERIDÓ

GARANTIA SAFRA I

NA CÂMARA FEDERAL

UNInforme

GARANTIA SAFRA II FITOTERAPIA

INSCRIÇõES BOLSA ATLETA

A Secretaria de Desenvol-
vimento da Agropecuária e 
da Pesca, por meio da Coor-
denação do Garantia Safra e 
em parceria com o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), encerrou as capaci-
tações da primeira etapa do 
Programa  na cidade de Sumé. 
A etapa, que teve início no úl-
timo dia 7, capacitou cerca de 
240 técnicos dos 110 municí-
pios da Região I.

A Portaria 42 do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, MDA, 
que regulamenta o processo de 
verificação de plantio, colheita 
e perda, determina o prazo até 
30 de maio para solicitação de 
vistoria. 
Mesmo assim fique ligado pois  
a coordenação do Programa 
chama a atenção para que os 
municípios façam a solicitação 
até 29, que é o último dia útil 
do mês de maio.

A Secretaria de Estado da Saúde, 
em parceria com a Universidade Fe-
deral da Paraíba, está implantando 
um projeto fitoterápico nos hospi-
tais da rede estadual, que utilizam 
plantas medicinais para tratamen-
to de pacientes. 
Inicialmente, o projeto foi implanta-
do no Hospital Geral de Mamangua-
pe e será expandido para toda a 
rede hospitalar, a exemplo do Hos-
pital Geral de Itapororoca e Comple-
xo Pisquiátrico Juliano Moreira.

PT CONTRA O NEPOTISMO
Os dois Projetos de Lei (PLs) apresentados pelo vereador Lucas de Brito (DEM), que combatem o nepotis-
mo no âmbito da Administração Pública da capital paraibana, ganharam a aprovação de dois membros da 
Comissão de Constituição e Justiça  (CCJ) da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). Os vereadores Bira 
Pereira e Fuba, ambos do PT, declararam apoio à matéria  apresentada dia 9 no Legislativo pessoense.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) publicou 
na edição dessa sexta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE) edital de convocação para o Programa 
Bolsa Atleta 2015. A novidade é que este ano estarão disponíveis bolsas para modalidades não olímpicas. 
As inscrições estarão abertas no período de 4 a 15 de maio e deverão ser feitas junto ao Programa Bolsa 
Atleta, na Vila Olímpica Parahyba. Este chamamento está sendo feito por intermédio da Comissão do Bolsa 
Atleta (CBA), que convoca atletas, paratletas e técnicos para realizar inscrição. Os interessados deverão 
comparecer à Vila Olímpica Parahyba, localizada na Rua Desportista Aurélio Rocha, Bairro dos Estados, 
João Pessoa, no período de 4 a 15 de maio, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h.

J N Ângelo (interino)
josenapoleaoangelo@gmail.com

FOTO: Edson Matos
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Guarabira ganha nova Ciretran e 
rodovias do Brejo são restauradas
Obras serão entregues hoje 
pelo governador Ricardo 
Coutinho à população

O governador Ricardo 
Coutinho visita, hoje, a região 
de Guarabira, onde entrega 
a nova sede da 2ª Ciretran e 
restaurações de rodovias e 
participa da audiência pú-
blica do Orçamento Demo-
crático. A partir das 10h, ele 
entrega as restaurações das 
rodovias PB-085 (Duas Es-
tradas/Lagoa de Dentro/
Pedro Régis/Jacaraú), com 
9 km; PB-075 (Cuitegi/Ala-
goinha/Alagoa Grande), com 
21 km; e PB-069 (Duas Es-
tradas/Serra da Raiz), com 
4 km. Nas três rodovias, em 
um total de 34 km, foram in-
vestidos recursos próprios 
do Estado no valor de R$ 5,7 
milhões. As novas instalações 
da Ciretran de Guarabira se-
rão inauguradas às 16h.

As obras de restaura-
ção das três rodovias foram 
executadas entre maio de 
2014 e abril deste ano, con-
templando uma população 
de 145.316 habitantes dos 
municípios de Duas Estra-
das, Lagoa de Dentro, Pedro 
Régis, Jacaraú, Guarabira, 
Cuitegi, Alagoinha e Alagoa 
Grande. Foram feitos serviços 
de correção, recapeamento 
da pista de rolamento com 
microrrevestimento produ-

zido com asfalto de alta re-
sistência à ação do tráfego e 
às intempéries, limpeza dos 
acostamentos e do sistema 
de drenagem e sinalização 
horizontal e vertical.

São mais três rodovias 
restauradas pelo Governo Es-
tadual, visando proporcionar 
o desenvolvimento social e 
econômico das regiões con-
templadas, ampliando e mo-
dernizando a infraestrutura 
rodoviária do Estado, inte-
grando os municípios, ofertan-
do economia, conforto e segu-
rança aos seus usuários, com 
geração de mais emprego e 
renda e melhoria da qualidade 
de vida da população local.  

Ciretran
A nova sede da 2ª Ciretran 

do Município de Guarabira está 
instalada na Avenida Felicia-
no Batista de Amorim, s/nº, e 
passou a contar com salas mais 
amplas, climatizadas e comple-
tamente informatizadas e ain-
da com uma nova pista de pro-
vas práticas, a fim de garantir 
um ambiente confortável aos 
servidores e usuários.

“Além de oferecer uma 
melhor estrutura física, va-
mos duplicar a capacidade de 
atendimentos para candida-
tos na emissão da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
acabando com a demanda 
reprimida, pois as provas 
teóricas que eram aplicadas 

apenas uma vez por semana 
passarão a ser aplicadas duas 
vezes”, disse o superintenden-
te do Departamento Estadual 
de Trânsito da Paraíba (De-
tran-PB), Aristeu Chaves.  

De acordo com o supe-
rintendente, com a nova sede, 
os testes psicológicos que 
tinham seus atendimentos 
feitos nas clínicas do Municí-
pio agora serão realizados na 
nova Ciretran de Guarabira. 
“Teremos também uma pista 
de prova prática moderna e 
adequada à realidade”, res-
saltou Chaves.

Na 2ª Ciretran de Guara-
bira, o Detran conta com uma 
parceria junto à Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
no processo de habilitação de 
novos motoristas. Os profes-
sores da UEPB acompanharão 
os candidatos na aplicação 
das provas teóricas através do 
meio eletrônico.

Atualmente, a sede aten-
de aproximadamente 3 mil 
pessoas por mês. Com a nova 
estrutura, esse número de 
atendimentos deve dobrar. 
A 2ª Ciretran oferece todos 
os serviços disponibilizados 
pelo Detran para 13 municí-
pios da região. Contam com 
esse atendimento as cidades 
de Araçagi, Cuitegi, Pilões, 
Pilõezinhos, Belém, Caiçara, 
Logradouro, Lagoa de Den-
tro, Duas Estradas, Araruna, 
Dona Inês e Pirpirituba.

Mais de 200 pessoas, representan-
tes de Conselhos Municipais de Desen-
volvimento Rural Sustentável (CMDRS), 
secretários municipais, presidentes de 
associações de produtores rurais, entre 
outros, participaram de audiências pú-
blicas na última semana em João Pes-
soa, Areia, Campina Grande e Patos, 
organizadas pelo Projeto Cooperar, a 
fim de apresentar o Manual de Pro-
cedimentos Ambientais com as novas 
regras de proteção ao meio ambiente 
que deverão ser seguidas pelos próxi-
mos projetos a serem implantados no 
Projeto PB Rural Sustentável, previsto 
para ser executado ainda este ano.

De acordo com o engenheiro am-
biental e consultor Pedro Rogério Ro-
cha, agora a equipe técnica retorna 
os trabalhos de desenvolvimento dos 
manuais para incorporar as sugestões 
das audiências, como a inclusão de um 
programa de capacitação para utili-
zação de fertilizantes naturais, e para 
adequar as novas contribuições dos 
consultores do Banco Mundial. “O do-

cumento deve ser concluído ainda esse 
mês e avaliado pela missão do Bird 
que o Cooperar receberá no final de 
maio deste ano, para a partir daí ser 
disponibilizado para todos”, adiantou.

O gestor do Projeto Cooperar, Ro-
berto Vital, destacou que a finalidade 
do marco socioambiental, como o pró-
prio nome sugere, será a referência 
para a atuação de todos os agentes 
envolvidos no processo de implemen-
tação do PB Rural Sustentável. Para 
isso, paralelamente à sua elaboração 
contratada junto à Fundação de Apoio 
ao IFPB (Funetec-PB), o Cooperar está 
formalizando parcerias com os Centros 
de Pesquisas da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), uni-
versidades e institutos tecnológicos.

“Essas parcerias visam à aplica-
ção massiva de tecnologias de redu-
ção de vulnerabilidade agroclimática 
nos primeiros 100 municípios, onde a 
situação, cientificamente comprova-
da, esteja mais crítica”, lembrou Ro-
berto Vital.

Cooperar fecha audiências 
com participação expressiva

EM 4 MEsorrEgiõEs da Pb

FOTO: Secom-PB

Audiências do Projeto Cooperar serviram para apresentar o Manual de Procedimentos Ambientais

Os 131 anos de nasci-
mento do poeta Augusto dos 
Anjos estão sendo celebra-
dos pela Prefeitura Munici-
pal de Sapé, com apoio do 
Governo do Estado, com uma 
série de eventos que está 
acontecendo até esta segun-
da-feira (20), no Memorial 
Augusto dos Anjos, como 
várias intervenções poéti-
cas, assinatura de ordem de 
serviço e entrega de uma tela 

pintada pelo artista plástico 
Tônio, do jornal A União, re-
tratando a infância de Augus-
to dos Anjos.

O “Celebrando os Anjos 
de Augusto” é um evento que, 
além de prestar uma justa ho-
menagem ao poeta Augusto 
dos Anjos, pretende consoli-
dar a cidade como referência 
na preservação da memória 
deste que é considerado um 
dos maiores poetas do Brasil, 

contando com a parceria do 
Governo do Estado.

A celebração do ani-
versário do poeta Augusto 
dos Anjos configura-se não 
apenas como um evento de 
cunho artístico - que visa res-
gatar a memória cultural de 
nosso Estado - mas também 
de divulgação turística, com 
o objetivo de gerar empre-
go, renda e desenvolvimento 
para o Município de Sapé.

Poeta Augusto dos Anjos 
recebe homenagem em Sapé

Rafael Oliveira 
pode ir para o RJ  

O atacante Rafael Oliveira do 
Botafogo-PB pode defender o Botafogo-
RJ no Campeonato Brasileiro da Série B. 
Após a derrota do Alvinegro pessoense 
para o xará carioca no jogo de volta (4 
a 2), pela Copa do Brasil, quarta-feira, 
no Engenhão, o vice de futebol, Antônio 
Carlos Mantuano conversou com o 
artilheiro do Estadual, com 12 gols. Ele 
se mostrou interessado por uma possível 
transferência, porém, pretende discutir 
ainda mais o assunto. 

Curtas

Ação educativa 
em Areia Vermelha

Com o objetivo de repassar 
orientações sobre o combate a princípios 
de incêndio em embarcações, o Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba realiza, em 
conjunto com a Capitania dos Portos da 
Paraíba, uma ação educativa na Praia 
de Areia Vermelha, que é acessível pelo 
bairro de Camboinha, em Cabedelo. 
O trabalho preventivo acontece hoje, 
com início por volta das 9h, quando já 
é registrado um grande movimento de 
barcos e pessoas na ilha.

Aesa prevê sábado 
com nebulosidade

A previsão do tempo para hoje 
é de céu com nebulosidade variável e 
possibilidade de chuva no Litoral. De acordo 
com a Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba (Aesa), as 
temperaturas irão variar entre a mínima de 
23º C e a máxima de  31º C. As chuvas na 
faixa litorânea devem ocorrer principalmente 
no final da tarde e início da noite. Também 
pode chover em pontos isolados do Alto 
Sertão, onde os termômetros vão oscilar 
entre  21º C e 34º C.

Cruzeiro (BH) busca 
talentos na capital

Se tornar um jogador de futebol 
e ainda vestindo a camisa de uma das 
maiores equipes do país. Esse é um 
sonho para mais de 250 crianças da 
capital, na faixa dos 13 aos 15 anos. 
Até amanhã, algumas delas poderão 
ficar mais perto de realizar esse sonho, 
caso sejam aprovadas em uma avaliação 
técnica de observadores do Cruzeiro 
de Belo Horizonte, que estão em João 
Pessoa em busca de novos talentos para 
o clube mineiro.

O Governo do Es-
tado, por intermédio 
da  Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur), 
participa do Adventu-
re Tour PB, evento que 
está reunindo esportis-
tas, turistas e nativos 
na prática de caminha-
das, trilhas de bike, 
moto, 4X4, e cavalga-
da. A organização é 
do Sebrae/PB e envolve 
sete cidades do Litoral 
e Brejo paraibano: Lu-
cena, Pilões, Areia, Ba-
naneiras, Boqueirão, 
Cabaceiras e Conde até 
o dia 24 de maio.

A presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, 
disse que a realização 
das atividades e vivên-
cias e experiências do 
Adventure Tour PB fa-
zem  parte de uma es-
tratégia de dar maior 

visibilidade às modali-
dades dos esportes de 
aventuras no Estado. 
“É importante tornar 
a Paraíba uma refe-
rência esportiva e con-
solidar um roteiro de 
esportes de aventuras 
por todo o Estado”, 
completou Ruth.

Durante todo o 
evento, a PBTur estará 
com um estante, onde 
técnicos estarão dis-
tribuindo material de 
divulgação institucio-
nal em DVD, folder e 
revistas, além de  pres-
tar informações sobre 
os principais atrativos 
turísticos do Estado aos 
turistas e participantes 
do evento. O Adven-
ture Tour PB foi aberto 
ontem, no Centro Cul-
tural Caiçara, em Luce-
na (50 km da capital).

PBTur apoia evento 
em sete cidades

advEnturE tour Pb

Cerca de 300 pessoas 
foram atendidas, ontem, du-
rante a realização da ação 
social ‘Saúde sem Fronteiras’, 
promovida pelo Hospital Esta-
dual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena e 
a Cruz Vermelha Brasileira, 
no Ginásio Poliesportivo Gua-
rany, localizado no Baixo Ró-
ger, em João Pessoa.

Durante a realização da 
ação social, registrou-se a 
procura por todos os serviços 
oferecidos, como por exemplo, 
aferição da pressão arterial, 
testes de glicemia, tipagem 
sanguínea, orientação jurídi-
ca, como também avaliação 
física e nutricional. 

De acordo com a coorde-
nadora no Núcleo de Estágios, 
Capacitação e Eventos – Nece, 
Efigênia Lino, a ação serve 
para aproximar a comunida-
de das pessoas que trabalham 
no Trauma, além de ser um 
momento de partilha, volun-
tariado e doação. “Ao  doar 
um pouco do nosso tempo, 

trabalho e talento de maneira 
espontânea, para causas de 
interesse social e comunitário, 
estamos respondendo a um 
impulso humano básico, que é 
o desejo de ajudar e de aliviar 
sofrimentos”, disse.

Para a voluntária da Cruz 
Vermelha Brasileira, Sandra 
de Sousa, levar o ‘Saúde sem 
Fronteira’ aos bairros da Gran-
de João Pessoa é muito grati-
ficante. “Sinto-me realizada 
todas as vezes que venho par-
ticipar das ações, pois levar 
um pouquinho do que eu sei 
para outras pessoas é muito 
valoroso para mim como pes-
soa e como cristão”, enfatiza.

Para José Carvalho dos 
Santos, 60 anos, morador do 
bairro, esse tipo de iniciativa 
por parte do Hospital de Trau-
ma traz muitos benefícios: “É 
muito bom podermos contar 
com esses serviços no nosso 
bairro. Num momento desses, 
pode-se até descobrir que a 
pessoa tem pressão alta ou é 
diabética”, afirmou.

‘Saúde sem Fronteiras’ 
atende o Baixo Róger

trauMa E Cruz vErMElha



João Pessoa > Paraíba > sábado, 18 de abril de 2015Publicidade
4 A UNIÃO 



Criado por um grupo de 
moradores com o objetivo 
de provocar uma verda-
deira “revolução” na edu-
cação de sua própria cida-
de, o Grupo Atitude, que 
desenvolve suas ativida-
des em Caiçara, município 

localizado na região Agreste da Paraí-
ba, completa, hoje, 10 anos de existên-
cia. A data - que também celebra o Dia 
Nacional do Livro Infantil, instituído 
para marcar o nascimento do escri-
tor e editor paulista Monteiro Lobato 
(1882-1948) - será comemorada com 
uma extensa programação, que se es-
tenderá até a próxima sexta. Ao longo 
da década que passou, o idealizador 
do projeto, o professor Jocelino Tomaz 
de Lima - que o viabilizou convidando 
para a parceria, na época, 16 amigos 
- já demonstrou estar consolidado. 
“Estamos na nossa melhor forma e 
no nosso melhor momento”, disse ele 
para o jornal A União. E, a propósito, 
a prova mais recente de que todos 
tomaram o caminho certo aconteceu 
em dezembro de 2014, quando ga-
nharam - e consideram, pelo menos 
até agora, como a “conquista maior” 
- R$ 25 mil, na categoria Promotor de 
Leitura, com o projeto “Grupo Atitude, 
por uma Cidade Leitora” na 7ª edi-
ção do Prêmio Vivaleitura, realizado 
conjuntamente pela Organização dos 
Estados Íberoamericanos e o Minis-
tério da Cultura. Outro ponto que 
merece destaque é que, com isso, pela 
primeira vez uma iniciativa da Paraíba 
foi campeã no evento. 

A programação - que é total-
mente apoiada pela Secretaria de 
Educação de Caiçara, em parceria 
com as escolas da rede municipal - 
começa a ser cumprida a partir das 
6h de hoje, com a estreia da “Barra-
ca de Leitura” na feira livre. Às 11h, 
início do programa Atitude Especial 
na FM Cidade Marquesa. À tarde, às 
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Pereira homenageia a 
sua filha Liana com 
texto sobre as rosas
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Lucy Alves grava o seu 
primeiro DVD hoje no 
Espaço Cultural
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MÚSICA

O Grupo Atitude, de Caiçara, celebra hoje 10 anos com 
ampla e diversificada programação que valoriza a leitura 

e se estenderá até a próxima sexta-feira
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Fã de Roberto Carlos  
celebra o aniversário 
do Rei com festa

HOMENAGEM

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

15h, será lançado, na cadeia pública 
de Belém (PB), o projeto Leitura em 
Cadeia. E, às 20h, o Grupo Atitude 
receberá homenagem durante show 
de cantoria, repentes e canções com 
Antônio Costa e Zé Viola, na sede da 
Fundação Waldemir Miranda. 

As atividades comemorativas 
prosseguirão amanhã, quando o 
Grupo Atitude participará, às 6h, do 
programa Turma do Barulho, trans-
mitido pela Rádio Talismã de Belém. 
Logo depois, já em Caiçara, vai ser 
servido, a partir das 7h30, café da 
manhã durante encontro do projeto 
Leitura em Cadeia, que ocorrerá nas 
dependências da cadeia pública da 
cidade. Às 10h, membros do Atitude 
participarão do programa Sem Fron-
teiras, transmitido pela Rádio Rural, 
em Guarabira. E, às 14h, o projeto 
Leitura em Cadeia será lançado, tam-
bém, na cadeia pública da cidade de 
Serraria. Além disso, durante os dias 
de visitação às bibliotecas, também 
estará aberta exposição sobre a vida 
e a obra do ator caiçarense Rafael de 
Carvalho (1918 - 1981). 

 A celebração que marca os 10 

anos de existência do Grupo Atitu-
de ainda continuará no decorrer da 
próxima semana. Na segunda-feira, 
por exemplo, será inaugurado, às 8h, 
o Espaço Leitura na Biblioteca Novos 
Horizontes. Na terça, haverá, a partir 
das 19h, na Fundação Waldemir Mi-
randa, o lançamento do DVD intitulado 
Grupo Atitude & Caiçara na TV, além da 
exibição do filme Tiradentes, marcan-
do, assim, a abertura da videolocadora 
JG Vídeo com Atitude. Na quarta, às 8h, 
se iniciará a comemoração de uma dé-
cada do grupo na Lanchoteca Atitude, 
com participação da escritora de livros 
infantis convidada Socorro Barbosa. 
Na quinta - que é o Dia Internacional 
do Livro - ocorrerá a inauguração, às 
8h, das novas instalações da Casa da 
Leitura, com presença da escritora 
convidada Neide Medeiros, represen-
tante da Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil. E, na sexta, encerran-
do a programação festiva, acontecerá, 
às 8h, a reabertura da biblioteca da 
Escola João Alves, iniciativa que conta 
com a parceria do Grupo Atitude.

Jocelino Tomaz lembrou que o 
grupo foi criado na cidade de Caiça-

Década 
cultural

Rodas de leitura, debates e 
programa de rádio  movimentam a 

cidade durante toda a semana, numa 
clara demonstração de compromisso 

com a cultura assumido pelo grupo 
de fomento à cultura

ra em 2005. “Ciente da importância 
da leitura e indignado por não ver o 
poder público fazer sua parte, resolvi 
tomar uma atitude. Porém, sozinho, 
poderia fazer pouca coisa. Convidei 
16 amigos com ideais em comum e as-
sim surgiu o Grupo Atitude”, disse ele. 
No entanto, não imaginou que esse 
projeto viria a se tornar referência, 
na área cultural. “Fomos muito mais 
longe”, admitiu o professor, que, hoje, 
conta com o apoio de cerca de 50 
voluntários - a maioria estudantes do 
Ensino Médio, universitários e, tam-
bém, professores - para desenvolver 
as atividades. 

Ao longo dos últimos 10 anos, 
o Grupo Atitude desenvolveu diver-
sas ações. A primeira foi a Casa da 
Leitura, uma biblioteca comunitária 
que aposta na diversidade de títulos 
para conquistar leitores. “Há muita 
isca para fisgar”, comentou Jocelino 
Tomaz, referindo-se ao fato de que, 
além do acervo convencional, a enti-
dade dispõe, por exemplo, de gibiteca, 
cordelteca, romances, best-sellers 
atuais e revistas. “A cidade não dis-
punha de uma biblioteca pública em 
funcionamento e até hoje não dispõe. 
Assim, adquiri um imóvel e formei 
essa biblioteca comunitária”, disse ele, 
lembrando que, agora, são três desse 
gênero em funcionamento. 

Além disso, outras iniciativas 
podem ser enumeradas, a exemplo de 
eventos de leitura; o Programa Atitu-
de, transmitido semanalmente desde 
2007 pela rádio comunitária; o Natal 
Rural; o Escola Leitora, que leva a lei-
tura às salas de aula, e, ainda, a Lan-
choteca Atitude, um novo espaço de 
leitura surgido por intermédio de par-
ceria com uma lanchonete da cidade. 
“Os projetos mostram que a sociedade 
organizada faz muita diferença, que 
não devemos apenas esperar pelas 
autoridades, devemos agir e também 
cobrar”, disse Jocelino Tomaz, lem-
brando que o grupo atua sob o lema 
de que “Sonho que se sonha junto é 
realidade”. 

FOtO: Divulgação
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De Bananeiras 
a Barcelona

Ramalho
LeiteLilian, a mais nova rosa  de abril

A guerrilha do jardim

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Rachel repetiu 
o gesto das 
moças, que 
naquele tempo não 
dançavam com 
militares nem 
com policiais

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Chegou às minhas mãos um exemplar de 
“Conegundes, operário da liberdade e da cidada-
nia” publicado sob os auspícios da Fundação 
Ulisses Guimarães, e que trata da trajetória 
política do bananeirense Manoel Conegundes da 
Silva, que pelos idos de 1950 largou o Colégio Pio 
XI em Campina Grande e partiu para as Minas 
Gerais onde terminou o colegial e graduou-se em 
matemática. Imiscuiu-se na política estudantil 
e recebeu do seu colega Sebastião Nery esse 
depoimento: “...de 1952 a 1954, na Faculdade 
de Filosofia de Belo Horizonte, se tivéssemos 
feito uma eleição para escolher o bom, o mel-
hor entre nós, ninguém ganharia dele. Tinha 
uma cabeça, uma vocação, um amadurecimento 
político surpreendente”.

Conegundes, ao deixar Bananeiras, onde 
nascera em 1930, deixou a cidade  dominada 
pelos Rocha, herdeiros de Estevam José da Ro-
cha - O Barão de Araruna, que depois acolheram 
os Bezerra Cavalcanti em seu seio e passaram 
a dominar a cidade. Na Constituinte de 1934 o 
representante de Bananeiras era o coronel José 
Antônio da Rocha. Na de 1947, dois deputados 
constituintes foram eleitos: Clóvis Bezerra Caval-
canti e Pedro de Almeida, este casado com uma 
Rocha. Sem esquecer o pedaço que pertencia aos 
Coutinho e aos Lucena, que no frigir dos ovos, 
mesmo desunidos politicamente, formavam 
um mesmo bloco familiar. Havia até um ditado 
popular: “aqui, quem não é Coutinho, é coitado; 
quem não é Cavalcanti é cavalgado; quem não 
é Bezerra é boi!” Eram rapadura do mesmo 
tacho...

O movimento militar de 1964 já encontrou 
Conegundes professor de matemática da Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar em  Barbacena, 
cidade dominada desde seus primórdios por 
duas famílias, Bias Fortes e Andradas, os últi-
mos, descendentes do Patriarca da Independên-
cia. Eles se revezavam no comando da política 
local e deram até governadores a Minas. A vez 
de um Andrada, contudo,  na Presidência da 
República, dentro do esquema “café com leite”, 
foi tolhida pela Revolução de 30. Nesse clima de 
acirrada disputa foram arrancar Conegundes 
da sua cátedra para organizar o MDB na região 
e enfrentar as duas famílias, agora sob o manto 
do mesmo partido, a Arena, utilizando-se do 
artifício da sublegenda. Para enfrentar esse 
poderio econômico e político, Conegundes se 
valeu das regras impostas pelo regime e iniciou 
sua participação na política.

Seria alvo de perseguição e prisões. Em 
uma delas,  seu “carcereiro” mandou que ditasse 
o que quisesse para o escrivão e fosse para casa. 
A decisão do delegado não foi acatada pelo 
comandante da PM local, e junto a outras autor-
idades de Barbacena, foi levado para o Quartel 
do Exército. O ex-governador Bias Fortes ligou 
para o general Mourão Filho e reclamou que 
“em Barbacena só vão presos os amigos de 
Bias Fortes”. Em função dos companheiros de 
cárcere, Conegundes recebeu  alvará de soltura 
e seu nome  começou a ganhar as ruas e a sim-
patia dos mineiros.

A partir de 1970 Conegundes participou 
de todas as eleições, sendo o mais votado para 
deputado estadual em Barbacena, derrotan-
do os maiorais da terra, mas não logrando a 
conquista do mandato. Essa vitória ocorreria 
em dose dupla, em 1982, com a sua eleição 
para deputado e a conquista da prefeitura 
local por um seu correligionário e companhei-
ro dos revezes anteriores. O cenário político 
de Barbacena e a história de Conegundes ao 
enfrentar oligarquias fortes política e eco-
nomicamente, em muito se assemelham com a 
que travei na sua cidade natal. Se Conegundes 
tivesse exercitado seus predicados em Ba-
naneiras, talvez eu tivesse lhe cedido o espaço 
que conquistei a duras penas. Mas ele preferiu 
a Serra da Mantiqueira e se tornou “um parai-
bano que orgulha Minas Gerais”, para repetir 
Sebastião Nery.

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

Foi a música, foi o verso do poeta ou foi o perfu-
me da flor?

De sã consciência, confesso que não sei respon-
der à minha própria indagação. E permaneço no 
mundo do imaginário, das perguntas sem resposta: 
Por que a rosa não sai do meu pensamento? E por 
que o meu pensamento não consegue construir uma 
rosa, umazinha somente por inteiro?

 Sei da minha sabida e proclamada incompe-
tência para lidar com determinados assuntos, o que  
acaba por me levar a esta melancólica conclusão: 
afinal quem sou eu para falar sobre as rosas?

De teimoso continuo no mesmo tema, embora 
as limitações me pareçam bem claras.  Queria dizer 
coisas bonitas, queria escrever palavras românticas 
e bem dispostas sobre o perfume das rosas, sobre a 
beleza das rosas, sobre as rosas enfim e não consigo 
sair do canto.

Reconheço a minha incapacidade de formular 
uma frase, por pouco poética que seja. Então, que  
me permitam pensar pois imagino pedir ao mestre  
Cartola que  repita por mim que “as rosas não falam, 
simplesmente exalam o perfume que roubam de ti”. 
Mas se as rosas não falam, e  eu – réu confesso – não 
sei falar sobre elas, somente me atrevo a dizer,  com 
certo cuidado, dando tantas voltas e evitando um 
vexame maior,  que hoje amanheci o dia pensando 
nas rosas e até agora não consegui mudar o pensa-
mento.

Serão as rosas de abril a que se referia o mes-
tre Caymmi, que já estão  chegando junto com as 
últimas chuvas de março fechando o verão ou serão 
apenas devaneios de um amador das poesias um dia 

frustrado por não completar o  fecho de  um simples 
soneto?

Nesse emaranhado de dúvidas busco a rosa-
dos-ventos para localizar o meu norte, e na  confu-
são de pontos cardeais em que me meti,  passo a ha-
bitar um mundo onde não consigo distinguir sequer 
a cor da rosa-choque. Talvez seja preciso recorrer 
às “rosas-cruzes” e assim, quem sabe, finalmente 
sentir o perfume da rosa que, um dia, embelezou os 
cabelos de Laura – aquela formosa Laura da canção 
que um dia o cantor Yvon Cury imortalizou.

E, se nesse baú de recordações não consigo as 
respostas que preciso,  se  não tenho como cons-
truir versos românticos para cantar os botões de 
rosa – como belas meninas-moças -  desabrocha-
dos em flor,  só me resta o encantamento de ver 
as rosas, todas elas, vermelhas, amarelas, bran-
cas, chá – de qualquer cor e sobre elas derramar 
o meu olhar no mais romântico que ele possa se 
apresentar.

E, embora o seu nome não seja Rosa, hoje   ho-
menageio (por que não?) uma flor do meu jardim, 
a minha   filha caçula Liana, que fez aniversário 
ontem, dia 17.  Ela que,  para mim, continua sendo a 
mais bela rosa de abril, me deu de presente na ma-
drugada do dia 10, há uma semana, a minha netinha 
Lilian, bela e com uma cabecinha cheia de cabelos, 
plena  de vida e de saúde - o que me  deixou mais 
velho e cada vez mais orgulhoso de ser  pai e avô 
coruja, mais uma vez.

Vida longa, com muita saúde, paz e felicidades 
para essas duas rosas de abril que enfeitam o meu 
jardim feito de emoções! 

Sem querer, a menina foi 
protagonista de um dos mo-
mentos notáveis da resistência 
à Ditadura Militar de 64/88 no 
Brasil. O fato ocorreu em setem-
bro de 1979, em Belo Horizonte. 
Pesavam os anos de chumbo da 
Ditadura autodenominada de Re-
volução Redentora. Uma que não 
foi revolução, mas golpe; outra 
que não redimiu ninguém, mas 
inflacionou a inflação e corrom-
peu a corrupção. A justiça nada 
valia, a imprensa nada dizia, 
ninguém nada sabia.

Mas estáva-
mos falando na 
menina de Belo 
Horizonte, Rachel 
Clemens Coelho. 
Ela pediu à mãe 
para ir ver o pre-
sidente da Repú-
blica (era assim 
que se chamavam 
os ditadores), com 
quem o pai ia al-
moçar no Palácio 
do Governo, o da 
Liberdade. O pai 
de Rachel era do 
stablishment, almoçava nos palá-
cios com os donos do poder. Aí a 
menina passou pelos seguranças 
e se aproximou do general-presi-
dente João Baptista Figueiredo. 
O gorila estendeu a mão para 
Rachel, mas a menina não cor-
respondeu ao gesto. O ditador 
ficou com a manopla estendida 
no vazio.

A foto de Guinaldo Nicolaevsky 
(+ 2008) mundo, publicada em 
vários jornais e revistas, e o 
gesto (ou não gesto) da menina 
foi interpretado como manifes-
tação de desobediência civil e de 

resistência à Ditadura. Rachel 
Clemens tinha apenas cinco anos 
e já fazia par a outras revolucio-
nárias, como a também mineira 
Dilma Rousseff. Era o tempo 
das guerrilhas urbana e rural, e 
surgia uma nova forma de resis-
tência: a do jardim de infância, 
onde militava a camarada Rachel. 
Via-se isso na foto da menina 
burguesa deixando o ditador em-
pulhado. Rachel repetiu o gesto 
das moças, que naquele tempo 
não dançavam com militares 
nem com policiais.

Criança 
tem dessas 
coisas. O fla-
grante lembra 
um filme de 
propaganda 
comemorativo 
do centenário 
da imigração 
italiana no Bra-
sil, produzido 
mais ou menos 
na época. A 
locução, em off, 
dizia qualquer 
coisa sobre o 

evento, enquanto a câmara fo-
cava um homem e um garoto. Aí 
o pai assumia o discurso e dizia 
que o menino sabia falar italia-
no. E mandava o pirralho falar. 
Mas o garoto não abria a boca. 
“Fala italiano”, dizia o pai, “fala 
italiano”. O menino emburrava, 
não falava italiano nem portu-
guês, nada. “Ele não fala porque 
não quer, mas fala italiano”. 
Corte. 

Não sei se o filme do cente-
nário da imigração italiana e seu 
menino emburrado foi inspirado 
no episódio de Belo Horizonte, 

em que Rachel bateu o pé, mes-
mo diante da forca, digo, força. 
Pode ter sido coincidência, mas 
também pode ter sido resistên-
cia. Não só da menina, mas do 
roteirista do filme. Era um tempo 
em que não se podia falar, nem 
português nem italiano, como na 
ditadura de Mussolini. O meni-
no não falou, nem tampouco a 
menina, e Fig (era esse o apelido 
do general) ficou com a mão da 
espada no ar. 

Já fiz isso uma vez, com um 
governador. Eu não era mais 
menino. Estávamos num restau-
rante, e ele vinha de mesa em 
mesa, dando a mão aos eleitores. 
Estirou a mão para mim, a mão 
da banana e da caneta. Ficou 
sobrando. Faltou um fotógrafo, 
quem sabe o de Palácio.“Burra 
Preta”, eu já lhe disse que não ti-
rasse retrato quando eu estives-
se de copo na mão”, recomendou 
Excelência. “Assim, Governador, 
eu não vou tirar seu retrato nun-
ca”, ripostou o atrevido.

Rachel Clemens cresceu e se 
formou em Comércio Exterior. 
Casou-se, teve filha, fez Pós-Gra-
duação no Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica. Trabalhou em di-
versos países. Mulher inteligente, 
pois é difícil entrar no ITA. Esta 
semana sentiu-se mal, foi para o 
hospital, mas não sobreviveu à 
parada cardíaca. A guerrilheira 
do jardim era mulher bonita, 
Minas é rica de guerrilheiras 
bonitas. Está numa trincheira do 
Parque da Saudade, em Juiz de 
Fora. Continua lutando, a revolu-
ção é permanente.

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)
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Roteiro

Música

FotoS: Divulgação

Splendor sine occasu*
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

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

     Humor 
Cristovam tadeu

A Série Divergente: 
Insurgente

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 es-
colhas, o casal enfrentará inimagináveis desafios enquanto tentam 
descobrir a verdade sobre o mundo em que vivem.

BARtoLo

Justiça seja feita. E está sendo: sob acusação dos 
crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, a 
Justiça Federal em São Paulo condenou o ex-juiz federal 
João Carlos da Rocha Mattos a 17 anos, 5 meses e 10 dias 
de prisão. Ele foi a figura principal da célebre Operação 
Anaconda, deflagrada em outubro de 2003 para combate 
a uma organização que vendia sentenças judiciais. Em 
consequência da condenação de Rocha Mattos, a Suíça 
garantiu devolver ao Brasil US$ 19,4 milhões (R$ 59,7 
milhões) relativos ao desvio promovido pelo ex-juiz e ou-
tros envolvidos na Operação Anaconda. Esta é a segunda 
devolução de dinheiro que a Suíça anuncia neste ano ao 
Brasil. A primeira ocorreu em março, com a restituição de 
US$ 120 milhões por conta da Operação Lava Jato.

Surpresa, mas prevista. A cúpula do PT se disse sur-
presa com a prisão do tesoureiro do partido, João Vaccari 
Neto, ocorrida quarta-feira passada. O que se comenta é 
que, internamente, integrantes da direção petista lamentam 
o fato de Vaccari não ter sido afastado quando o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, admi-
tiu a saída do tesoureiro. Filiado ao PT há 25 anos, Vaccari 
é suspeito de ter negociado com o ex-diretor da Petrobras, 
Renato Duque, os valores de propinas que seriam transferi-
dos ao PT, por meio de doações. O Ministério Público Fe-
deral tem registro de 24 doações no total de R$ 26 milhões. 
Na CPI da Petrobras da Câmara Federal, Vaccari depôs 
desobrigado de dizer a verdade, amparado por habeas cor-
pus concedido pelo Supremo Tribunal Federal.

A cara do povo do jeito que ela é. As manifestações 
de rua em diversas cidades brasileiras, pró Dilma ou contra 
Dilma, ocorridas na sexta-feira da semana passada e no 
domingo último, não tiveram as mesmas frequências das 
ocorridas anteriormente. A do dia 12, mais expressiva por ser 
contestória, mereceu mais os olhares das mídias e dos cien-
tistas políticos, que buscam explicações para o fenômeno. 
Houve quem dissesse que, no dia 12, tinham ido protestar 
somente os ricos e a classe alta, e que a classe trabalhadora 
tinha ficado em casa. Por incrível que pareça, houve até 
quem buscasse caracterização física nos manifestantes, argu-
mentando que suas aparências não eram de gente do povo. 
Então, a cara do povo como é que ela é? Será que não existe 
algum tipo de preconceito racial em tal avaliação, como 
se fossem a cor da pele ou dos olhos, os cabelos lisos ou 
encaracolados, pretos, louros ou ruivos, que definam o que 
é povo. Para o cientista político José Álvaro Moisés, coor-
denador do grupo de pesquisa Qualidade da Democracia 
da USP, no entanto, os movimentos, espalhados por várias 
cidades do país, continuaram sendo expressivos, mantendo o 
governo numa situação delicada: “Eles foram menores, mas 
a ocorrência sucessiva de manifestações, com tantas pessoas, 
é um indicativo de deslegitimação que preocupa qualquer 
governo”. Considerando-se os cálculos das PMs estaduais, as 
marchas de domingo passado levaram às ruas cerca de 500 
mil pessoas, contra mais de 1 milhão em 15 de março. 

*Expressão latina que significa, em tradução livre, 
“O espetáculo continua”.

A cantora paraibana Lucy Alves faz 
show de gravação, com seu autêntico forró, 
do seu novo DVD hoje, em João Pessoa. A 
apresentação acontecerá no Teatro Paulo 
Pontes, no Espaço Cultural, a partir das 
21h. Os ingressos antecipados custam R$ 
30 (meia) e R$ 60 (inteira) e podem ser 
adquiridos na loja Furtacor, localizada no 
Mag Shopping, em Manaíra; e na bilheteria 
do Espaço Cultural. Mais informações pelo 
telefone (83) 9985-1652.

A paraibana ganhou destaque nacional 
após ser finalista da segunda edição do The 
Voice Brasil, exibido pela Rede Globo. No 
show, ela contará com participação especial 
de Khrystal – que também participou do 
programa – e do Forró Balancê.

Lucy Alves ficou conhecida em todo o 
país por suas apresentações com a sanfona. 
Dona de uma beleza exuberante, voz suave e 
aos 29 anos, a dama da sanfona conquistou 
o público e é uma das atrações mais requisi-
tadas em eventos do gênero por todo o país. 
Após todo o sucesso, a artista já participou do 
Programa Encontro, com Fátima Bernardes 
(Rede Globo) e Programas culturais locais, 
a exemplo do Programa Cantos & Contos 
(TV Correio) e Programa Sala de Reboco (TV 
Tambaú). Com agenda cheia, a musicista foi 
uma das principais atrações do Bloco Muri-
çocas do Miramar no Carnaval de João Pessoa 
este ano. Cantora e instrumentista, a sanfona 
sempre foi sua marca registrada. Lucy é uma 
artista bastante conhecida pelo público pa-
raibano. Ela começou a subir no palco muito 
cedo, se apresentado no Clã Brasil, grupo 
formado por ela e sua família. 

A artista tem nas veias uma mistura de 

Cantora Lucy Alves faz show de gravação 
do seu DVD, hoje, no Teatro Paulo Pontes

tradição, cultura popular e muita harmonia, 
acrescentado de uma família (pai, mãe e 
irmãs) unida, festeira e ainda muito conscien-
te da música nordestina de raiz. Esta é a base 
musical da família, da cidade de Itaporanga 
– PB. A cantora tem como produtor musical e 
cultural, seu pai José Hilton.

Vida e obra
Lucy começou sua vida artística aos 

quatro anos de idade, tocando violino no 
Conservatório Musical da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Foi também na 
UFPB que ela fez graduação em música, após 
participações em orquestras pelo Estado. A 
artista gravou e tocou com grandes nomes 
da música brasileira, a exemplo de Domin-
guinhos, Sivuca, Pinto do Acordeon, Marinês, 
Quinteto Violado, Oswaldinho do Acordeon, 
Alceu Valença, Chico César, entre outros. 
Desde 2002, ela estava entre as integrantes 
do Clã Brasil, onde atuou como vocalista 

A paraibana é reconhecida em todo o Brasil e internacionalmente pela sua musicalidade

e multi-instrumentista, tocando além do 
acordeon, bandolim, escaleta, fole de oito 
baixos, violino, contra-baixo, guitarra baiana, 
cavaquinho, violão e piano. Em 2013, após o 
reconhecimento nacional por parte do públi-
co, a paraibana se lançou em carreira solo e 
tem conseguido conquistar novos admirado-
res por onde passa.

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 

Lucas Duarte 
Especial para A União

n Evento: Show de gravação do DVD Lucy Alves 

n Dia: Hoje

n Horário: às 21h

n Local: Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural, 

em João Pessoa

n Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

n Pontos de venda: Furtacor (Mag Shopping) e 

bilheteria do Espaço Cultural

Serviço

Produção tem direção do cineasta Robert Schwentke
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Diversidade

Banda Calhambeque celebra os 74 anos de Roberto Carlos com 
show e participações de Polyana Resende e Xisto Medeiros

Fã do cantor Roberto Carlos, promove festa 
em comemoração ao aniversário do ídolo

São tantas emoções recomendaUNIÃO  A

A longa 
trajetória do 
renomado 
fotógrafo 
brasileiro 
Sebastião 
Salgado é 
retratada no 
documentário 
que traz à tona 
as artérias 
e feridas 
causadas na 
humanidade 
pela guerra, 
pela fome ou 
simplesmente 
pela omissão dos governantes em várias 
partes do mundo. O trabalho duro da 
multidão que invadiu a Serra Pelada 
também ganha espaço no filme, que faz 
um contraponto entre chagas sociais e o 
ambicioso projeto que recuperou a floresta 
natural da fazenda dos Salgado, em 
Aimorés, Minas Gerais. Vale a pena conferir!

Alexandre Macedo

O filme “A Vida é Bela” (1997) é uma 
protagonização do improvável, do 
insuspeito e da exceção. Guido (Roberto 
Benigni - também diretor) transborda 
esperança e humor. Consegue transformar 
um bombardeio, um holocausto 
generalizado, maus tratos constantes e 
uma vida regada a pão dormido de dias 
passados, em um jogo onde, de fato, a 
esperança é a última que morre. Diferente 
dos filmes de guerras mais recorrentes, 
A Vida é Bela é particular. A inocência e o 
resguardo de seu filho (Giosué), o futuro 
de um mundo que estava se destruindo 
em guerra, era mais importante do que 
tentar sobreviver ao caos. Ficar vivo era 
consequência. 

Dani Fechine 

O amor fora de época 
de Felipe Flores

O Sal da Terra

A Vida é Bela

Um dos melhores antídotos para aquele 
tipo de tédio que costuma florescer nas 
tardes de domingo é ler um bom livro. E os 
contos de O amor fora de época de Felipe 
Flores (Bagaço, 2014), de Demétrio Diniz, 
são desses elixires imaginados que cortam 
o amargo do real. Expõem a face insólita, 
sórdida, irônica, da vida, como também as 
possibilidades de final feliz que ela – acredi-
te! – oferece. 

William Costa

Obra aborda o imaginário e instiga o leitor

Filme traz imagens fortes

A arte da capa do filme de Roberto Benigni

Um dos maiores 
fãs de Roberto 
Carlos, Carlos 
Roberto Freire 
comemora 
anualmente o 
aniversário do 
ídolo e este 
ano não vai ser 
diferente 

Os músicos Mazinho Bandeira, Sadah, Hercílio Antunes, Dilson Carlos, Costa Filho e Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de abril de 2015  

O Rei Roberto Carlos completa-
rá, amanhã, 74 anos de vida. 
No intuito de celebrar - em 
caráter de homenagem -  mais 
um aniversário do cantor e 
compositor capixaba, a Banda 
Calhambeque, acompanhada 
pela primeira vez - em partici-

pação especial - da cantora Polyana Resende, 
e, também, do músico Xisto Medeiros,  reali-
zará na mesma data, a partir das 14h, o show 
intitulado RC-74 na sede social do Sindicato 
dos Trabalhadores em Ensino Superior do 
Estado da Paraíba (Sintespb), localizada 
na Praia da Penha, em João Pessoa. Outra A 
outra atração do evento é o cantor Niel, que 
se apresentará com a Banda Shock Laser, cujo 
repertório é de música da Jovem Guarda e dos 
anos 1980. O preço do ingresso individual 
é R$ 10, mas os sócios da própria entidade 
- com direito a um acompanhante - podem 
entrar gratuitamente. No entanto, as fãs 
terão a devida atenção, pois haverá karaokê 
para concorrer a camisas e CDs do Rei, bem 
como a um exemplar do livro Meu Coração 
de Leão, escrito pelo jornalista Costa Filho. 

“O repertório é um apanhado das mú-
sicas gravadas por Roberto Carlos ao longo 
de todas as fases de sua carreira, ou seja, 
desde o começo até o atual momento. Mas 
também queremos apresentar canções não 
tão conhecidas das pessoas, a exemplo da 
que se intitula ‘Fiquei Tão Triste’, composta 
por Helena dos Santos e gravada por ele em 
sua fase inicial como artista. Nós a estamos 
ensaiando e acho que o público vai se sur-
preender”, comentou para o jornal A União 
o vocalista da Banda Calhambeque, Costa 
Filho, admitindo ser, sempre, uma tarefa 
complicada fazer a escolha. “Por um lado, te-
mos uma gama de músicas, eternos hits que 
continuam encantando gerações. Por outro 
lado, a dificuldade em selecioná-las, em deli-
mitá-las. Assim, procuramos mesclar músi-
cas quase que obrigatórias, como ‘Detalhes’ 
e ‘Emoções’, e algumas não tão badaladas, 
como ‘Do outro lado da cidade’”, disse ele. 

Fã de carteirinha de Roberto Carlos, ao 

FOTO: Evandro Pereira

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

ponto de ter batizado seu único filho ho-
mem - que hoje tem 20 anos de idade - com 
o nome do artista, Costa Filho comentou que 
o show “é uma justa homenagem” a quem ele 
considera “o maior ídolo da história da músi-
ca popular brasileira”. O vocalista ainda disse 
que lhe emociona saber que este evento, 
realizado em parceria com o Sintespb, é mais 
um entre tantos outros que acontecerão pelo 
resto do Brasil. “Com um detalhe: o home-
nageado recebe todo esse carinho ainda em 
vida”, fez questão de ressaltar o jornalista. 

Além do vocalista Costa Filho, a Ban-
da Calhambeque é formada por seu irmão, 
Hercílio Antunes (contrabaixo), Dilson 
Carlos (guitarra), Joaquim Ideão (guitarra
-base), Sadah (bateria), Mazinho Bandeira 
(percussão e bateria) e Pepeu (teclados). 
Os músicos são amigos de longa data, pois 
comemoram o aniversário do Rei da Jovem 
Guarda desde os anos 1980. 

“Às vezes não sei se admiro Roberto 
Carlos por ser um grande artista ou se pelo 
fato de ser a figura humana de conduta 
moral ilibada”, confessou Costa Filho, que 
gosta do artista desde criança, mas passou a 
homenageá-lo com os amigos desde quando 
eram adolescentes, época em que celebra-
vam a data na casa da sua própria mãe, dona 
Adeniza, que, conforme também fez questão 

Em comemoração a passagem de ani-
versário do Rei Roberto Carlos, o jornalis-
ta ilustrador Carlos Roberto Freire promo-
ve uma festa amanhã, a partir do meio dia 
em sua residência localizada na Rua Josefa 
Macena de Sousa, nº 54 no bairro Funcio-
nários II em João Pessoa – PB com entrada 
gratuita.

A festa, que é realizada todo ano, 
contará com churrasco, bebida, bolo 
(onde serão cantados os parabéns), uma 
seleção de músicas do Rei Roberto Carlos, 
fãs, cartazes com fotos e história de vida 
do cantor e uma coleção de vinil que o fã 
possui do Rei.

Carlos Roberto é fã do cantor Ro-
berto Carlos desde criança e já teve a 
oportunidade de ficar cara a cara com 
ídolo em 1971 em um show que o ar-
tista fez no Astrea, na oportunidade ele 
entregou em mãos uma ilustração que 
fez do Rei. Desde então, nas oportuni-
dades que tem, não perde um show do 
cantor.

De acordo com Carlos Roberto, é 
muito importante para ele este momen-
to, mesmo ausente no local o Rei está na 
mente e nos corações dos fãs “Roberto 
Carlos é literalmente um Rei para mim, em 
sua homenagem coloquei o nome do meu 
filho mais novo Roberto Carlos, sua popu-
laridade o tornou conhecido no Brasil e 
na América Latina como O Rei, contando 
com um dos maiores fã-clubes do mundo.”, 
disse.

Filme

de garantir, “é fã ardorosa de Roberto”. Ele 
ainda lembrou que já esteve quatro vezes no 
camarim do Rei, ocasiões nas quais sempre 
o colocava a par das comemorações do ani-
versário que vinham sendo realizadas. “Na 
oportunidade, Roberto muito nos agradeceu 
por essas homenagens, que, palavras dele, 
são verdadeiras demonstrações de amor 
recíproco e verdadeiro”, relatou o vocalista 
da Banda Calhambeque.

Costa Filho elogiou as duas atrações que 
estarão participando do show. “Dona de uma 
voz agradabilíssima, Polyana Resende repre-
sentará, no palco, a legião de brasileiras fãs 
de Roberto Carlos. O músico Xisto Medeiros 
também participará do evento com o som 
inconfundível do seu contrabaixo e os dois 
vão se juntar a nós, da Banda Calhambeque, 
nesta homenagem a RC”, disse ele.   

O presidente do Sintespb, Severino 
Ramos, destacou que o show de amanhã será 
mais uma oportunidade para que o sindicato 
proporcione um momento para a congratu-
lação do seu quadro social. “Para coroar este 
mês de abril, nada melhor do que reveren-
ciar Roberto Carlos. Nós, sócios da entidade, 
e o público em geral, teremos a oportuni-
dade de homenageá-lo, bem como curtir os 
eternos hits deste artista singular da nossa 
música”, destacou ele. 

FOTO: Divulgação

Lucas Duarte
Especial para A União

Livros 

Sobre o homenageado
Roberto Carlos Braga nasceu em Cachoeiro 

de Itapemirim em 19 de abril de 1941 e é um 
cantor e compositor brasileiro. Embora tives-
se iniciado a carreira sob influência da Bossa 
Nova, no início da década de 60, Roberto mu-
dou seu repertório para o rock. Com composi-
ções próprias, geralmente feitas em parceria 
com o amigo Erasmo Carlos, e versões de su-
cessos do então recente gênero musical, fun-
dando as bases para o primeiro movimento 
de rock feito no Brasil. Com a fama, estrelou ao 
lado de Erasmo Carlos e Wanderléa um progra-
ma na TV Record chamado Jovem Guarda, que 
daria nome ao primeiro movimento musical 
do rock brasileiro. Na virada para década de 
070, reformulou seu repertório rock’n roll e 
se tornou um cantor e compositor basicamen-

te romântico, que não modificou desde então. 
Logo também mudava seu público-alvo, que 
deixou de ser o jovem e passou a ser o adulto. 
Atualmente continua se apresentando com 
frequência e produz anualmente um especial 
que vai ao ar na semana do Natal pela Rede 
Globo, mesma época em que costumavam 
serem lançados seus discos anuais. Segundo 
a ABPD, Roberto Carlos é o artista solo com 
mais álbuns vendidos na história da música 
popular brasileira. Seus discos já venderam 
mais de 120 milhões de cópias e bateram 
recordes de vendagem, quando em 1994 che-
gou a marca de 70 milhões de discos vendidos 
(incluindo gravações em espanhol, inglês e 
italiano) em diversos países, tendo realizado 
milhares de shows em centenas de cidades no 
Brasil e no exterior.
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Governo e UFPB implantam 
projeto fitoterápico em 
hospitais da rede estadual

UFCG oferece 60 vagas no campus de Sumé
Pré-Vestibular Solidário

FotoS: Divulgação CDSA

Encontram-se abertas, 
no Centro de Desenvolvimen-
to Sustentável do Semiári-
do (CDSA), da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), campus de Sumé, as 
inscrições do Curso Pré-Ves-
tibular Solidário (PVS). Os 
jovens e adultos que estão 
concluindo ou já concluíram 
o Ensino Médio na rede públi-
ca de Sumé e região, poderão 
realizar as inscrições até o dia 
24 de abril, na Gerência de 
Assuntos Estudantis locali-
zada no prédio da direção do 
CDSA. O CDSA tem como ob-
jetivo contribuir para a cons-
trução de um novo paradigma 
científico-tecnológico para o 
desenvolvimento sustentável 
do Semiárido, abrindo novas 
perspectivas econômicas, 
produtivas e educacionais 
para o seu povo e para a po-
pulação que habita o Bioma 
Caatinga como um todo.

Ao todo, serão 60 vagas 
destinadas aos jovens e adul-
tos da microrregião do Cariri 
Ocidental, que serão preen-
chidas por ordem de chegada 
e, caso o número de inscritos 
chegue a ultrapassar a quan-
tidade de vagas disponíveis, 
será realizado um sorteio no 
dia 29 de abril.

Podem concorrer às 
vagas, jovens e adultos que 
tenham concluído ou estão 
concluindo o Ensino Médio 
em 2015, oriundos de esco-
las públicas, bem como alu-
nos de escolas particulares 
que tenham sido bolsistas 
integrais, filhos de servido-
res do CDSA e de professores 
do PVS.

A lista dos selecionados 
será divulgada nos sites da 
UFCG e do CDSA no dia 30 de 
abril, tendo os selecionados 
que confirmar a sua matrí-
cula no período de 4 a 7 de 
maio próximo, na Gerência 
de Assuntos Estudantis. O 
início das atividades será no 
dia 11 de maio e o término 
no dia 30 de outubro. As au-
las serão ministradas no es-
paço físico do CDSA, no turno 
da noite, de segunda a sexta 
das 18h30min às 22h.

 O coordenador do Cur-
so Pré-Vestibular Solidário, 
professor Nahum Isaque dos 
S. Cavalcante, convida jovens 
e adultos da cidade de Sumé 
e cidades vizinhas para usu-
fruírem dessa oportunidade 
de nivelamento de conhe-
cimentos para a entrada na 
universidade.

 
Documentação
Para a inscrição, os jo-

vens e adultos interessados 
devem levar os seguintes do-
cumentos: Ficha de inscrição 
preenchida (estará dispo-
nível em breve no portal do 
CDSA); Se tiver sido bolsista 
integral em escola particu-
lar, apresentar Declaração da 
escola de origem; Se for filho 
de servidor do CDSA ou de 
professor do PVS, apresentar 
documento comprobatório; 
1 foto 3X4; Cópia da identi-
dade e do CPF; Cópia do His-
tórico do Ensino Médio (para 
os candidatos que já concluí-
ram o Ensino Médio); Decla-
ração de Concluinte (para os 
candidatos que irão concluir 
o Ensino Médio em 2015) e; 
comprovante de residência. 
Não serão aceitas inscrições 
quando faltar algum dos 
itens acima.

A reitora da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), Margare-
th Diniz, disse ontem que já está 
em andamento a elaboração do 
edital do concurso que terá vali-
dade de dois anos, podendo ser 
prorrogado por mais dois, e que 
poderá oferecer até 200 vagas.

“A expectativa é duplicar esse 
quantitativo de chamamento das 
pessoas, esperamos suprir as ne-
cessidades dos departamentos 
e coordenações da instituição”, 
continuou a reitora. Segundo ela, 
em princípio o edital será inter-
no para saber quem é dos outros 
campi e quem quer vir para a capi-
tal, depois faremos o edital maior 
para as pessoas saberem o cargo 
e para onde deverão ir,” afirmou 
Margareth Diniz.

O próximo passo então será 
a realização do processo de licita-
ção da empresa que vai organizar 
o concurso, tendo em vista que o 
último ocorreu em 2012. “A Uni-
versidade cresceu, precisamos de 
servidores, pois estamos em defa-
sagem, somos uma universidade 

ponta em pesquisa e o que eu pos-
so dizer é que nossa gestão busca 
qualidade”, informou Margareth.

Ela disse também que uma 
das principais bandeiras de luta 
de sua gestão é investir em cur-
sos recém-criados pela instituição. 
Atualmente a UFPB possui cinco 
campus, 4 mil servidores técnicos 
administrativos, 38 mil estudantes 
e 2.800 professores qualificados, 
sendo 70% com Doutorado. 

Margareth afirmou que, ao 
assumir em 2012 a UFPB, o obje-
tivo foi de fato levar a universi-
dade a um ápice de qualidade de 
excelência. Ela destacou que atu-
almente a UFPB tem um número 
muito pequeno de servidores e 
ressalta que o quadro precisa ser 
fortalecido. 

Número de servidores
A expansão do número de 

servidores da instituição foi pac-
tuada no Reuni (Programa de 
Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais), mas não 
está sendo consolidada. “Conta-
mos hoje com o programa Reuni 
do Governo Federal, ele quantifi-
cou os cursos da UFPB, saindo de 

50 para mais de 100 cursos e com 
isso ela buscou reciprocidade qua-
litativa, pelo ranking da folha de 
São Paulo a UFPB é a melhor do 
Nordeste”, relatou.

Evasão escolar
Margareth Diniz informou 

ainda as ações e obras que estão 
em execução na UFPB, durante a 
sua gestão, ressalta a questão do 
diálogo, que é essencial em sua 
administração. Ela disse que já 
está adotando mecanismos para 
manter os estudantes na univer-
sidade, para diminuir a evasão, 
que, segundo ela, é muito grande 
na instituição. 

“A universidade delega de 
que é preciso em um universo das 
diferenças que possamos demo-
craticamente encontrar todas as 
soluções, além do programa mui-
to forte de assistência estudantil, 
residência para todos os estu-
dantes carentes. E assim eles não 
podem dizer que ele não seja be-
neficiado com o passe estudantil, 
ou com bolsa moradia, ou bolsa 
alimentação. Hoje existem vários 
tipos de bolsa”, disse. Em relação 
às obras que estão em andamento 

na UFPB, Margareth afirmou que 
ao assumir encontrou cerca de 60 
obras inacabadas ou paralisadas 
e está dando continuidade: “Nós 
temos um quantitativo razoável, 
o grande problema das obras da 
UFPB, é que eram feitas só com 
projeto arquitetônico, tinha inter-
ruptor, mas a luz não acendia por-
que não tinha um fio. Aí temos 
que quebrar tudo de novo para 
refazer a obra. Não é justo fazer 
isso com o dinheiro público e nós 
decidimos que os processos licita-
tórios da nossa universidade de-
verão acontecer para novas obras 
em tudo com o projeto arquitetô-
nico em mãos”.

A reitora, está há dois anos e 
cinco meses no comando da UFPB, 
mas já passou pela instituição em 
outras épocas, como estudante, 
professora, pesquisadora, diretora 
do Centro de Ciência, diretora téc-
nica e diretora médica do Hospital 
Universitário (HU). E ter chegado 
à reitoria foi um “coroamento de 
um processo de vida acadêmica 
nestes 30 anos de vivência”, se 
tornando hoje professora titular, 
um nível maior da carreira acadê-
mica na universidade.

UFPB prepara concurso que oferecerá até 200 vagas
Lucas Duarte
Especial para A União

Estudante do Centro de 
Desenvolvimento 
Sustentável do 
Semiárido faz estudo 
sobre a Caatinga

Cisternas garantem água nas escolas do Semiárido
A insegurança alimen-

tar causada pela falta de água 
para consumo nas escolas é 
uma das maiores dificuldades 
enfrentadas pelos estudantes 
da região do Semiárido bra-
sileiro, que alterna ciclos de 
chuva e longos períodos de 
estiagem. Graças a ações do 
Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome 
(MDS), em parceria com Esta-
dos e Municípios, essa situa-
ção começa a mudar. O progra-
ma, orçado em R$ 69 milhões, 
prevê a construção de 5 mil 
cisternas em 254 municípios 
do Semiárido até 2016. 

A cisterna escolar é cons-
truída com placas de cimento 
e tem capacidade de armaze-
nar água por até oito meses. 
O sistema também permite o 
reabastecimento de água com 

carros-pipa.  As cisternas se-
rão construídas nos Estados 
de Alagoas, Bahia, Ceará, Mi-
nas Gerais, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe.

Oferta precária
“Nossa dificuldade com 

a falta de água era imensa. A 
gente tinha que pagar uma 
merendeira para buscar água 
fora da escola e mesmo assim 
nunca era suficiente. Ago-
ra, temos bastante água, não 
precisamos mais nos preocu-
par”, contou ao Portal Brasil 
Margarida Lopes de Souza, 
coordenadora da escola Fur-
tado Leite, situada na zona 
rural do município de Nova 
Russas, no Ceará. A escola é o 
primeiro centro de ensino da 
região do Semiárido a receber 

uma cisterna de 52 mil litros.  
A cisterna, inaugurada no dia 
14 de abril, faz parte do Pro-
grama Cisterna nas Escolas, 
uma parceria entre o MDS e 
a organização Articulação no 
Semiárido Brasileiro (ASA). 
O sistema permite a captação 
e armazenagem de água da 
chuva em regiões do Nordeste 
que enfrentam longos perío-
dos de seca.

 Para a escola Furtado 
Leite, a construção da cister-
na veio em boa hora. “Essa 
cisterna já está nos trazendo 
muita alegria porque a gente 
pode aproveitar as chuvas de 
abril. Os alunos podem estu-
dar sossegados. Isso deixa a 
gente muito mais tranquila”, 
diz Margarida. Segundo o ti-
tular da Secretaria Nacional 
de Segurança Alimentar e Nu-

tricional do MDS (Sesan), Ar-
noldo de Campos, as cisternas 
são fundamentais para garan-
tir a segurança alimentar dos 
alunos e a frequência escolar. 
“No caso das escolas, as crian-
ças poderão estudar todos os 
dias e não precisam mais vol-
tar para suas casas por falta de 
água”, afirmou o secretário ao 
Portal Brasil.

Estiagem
Segundo o secretário Ar-

noldo de Campos, as cisternas 
garantem a infraestrutura ne-
cessária para que a região te-
nha capacidade de lidar com 
os períodos de estiagem, ciclo 
comum no Semiárido. 

“O projeto é muito im-
portante dentro de um con-
junto abrangente de políticas 
públicas do Governo Federal 

para o Semiárido que passa 
pelo acesso à água, pela in-
clusão produtiva do pequeno 
agricultor e pela segurança 
alimentar”, disse. O processo 
de construção de uma cister-
na, que tem custo médio de 
R$ 13 mil, passa por três fases. 
Num primeiro momento, pro-
fessores são capacitados para 
a gestão da água armazenada, 
além de receberem noções 
de segurança alimentar e nu-
tricional e de temas de convi-
vência com o Semiárido para a 
educação infantil. 

A segunda fase passa pela 
implantação de uma bomba 
elétrica e a compra de filtros de 
barro para tratamento da água. 
Por fim a cisterna é construída 
em um prazo de duas semanas. 
O projeto faz parte do progra-
ma do MDS Água para Todos.

CoNVIVÊNCIA CoM A SECA
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Governo e UFPB implantam projeto
fitoterapia nos Hospitais estaduais

Paciente é beneficiado com 
tratamento natural; plano visa 
resgatar sabedoria popular

olimpíadas têm 
novas moedas

O Banco Central (BC) lançou 
ontem o segundo lote de moedas 
comemorativas dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos 2016, que serão dis-
putados no Rio de Janeiro. O primeiro 
conjunto foi lançado em novembro 
do ano passado. Ao todo, 36 moedas 
serão lançadas até o ano que vem. A 
série apresentada ontem inclui uma 
moeda de ouro, quatro de prata e 
quatro comuns. A moeda de ouro 
homenageia o Cristo Redentor, cartão 
postal do Rio, e também a modalidade 
olímpica salto com vara. As moedas de 
prata trazem paisagens conhecidas, 
onde os cariocas costumam praticar 
esportes, como a Lagoa Rodrigo de 
Freitas e a orla de Copacabana. Nelas, 
estão representadas as modalidades 
remo, corrida, ciclismo e vôlei de praia. 
O verso das moedas traz, ainda, as-
pectos da cultura e da natureza do Rio 
de Janeiro e do país. O valor de face da 
moeda de ouro é R$ 10, e seu preço 
para venda, R$ 1.180. 

representantes 
cobram políticas 

Após três dias reunidos em 
Brasília, no Fórum Dialoga Brasil, mais 
de 300 representantes de conselhos 
e comissões nacionais e de várias en-
tidades representativas da sociedade 
civil, centrais sindicais e confedera-
ções empresariais elaboraram um 
documento com os principais desa-
fios propostos para o Plano Plurianual 
(PPA) 2016-2019, instrumento que 
estabelece as diretrizes, objetivos e 
metas do governo em diversas áreas. 
Segundo o secretário de Planejamen-
to e Investimentos Estratégicos do 
Ministério do Planejamento, Gilson 
Bittencourt, houve grande evolução 
nos debates, que costumavam ser ter 
temas locais e, neste ano, passaram a 
abordar grandes questões nacionais.

Grupo inaugura 
fábrica da itaipava

O Grupo Petrópolis inaugura a 
sua segunda fábrica na região Nor-
deste, no município pernambucano de 
Itapissuma, distante 45km de Recife. 
A nova planta terá capacidade para 
produzir 600 milhões de litros por 
ano. Um investimento de R$ 600 mi-
lhões vai garantir a criação de 1.000 
empregos diretos. O investimento 
engloba infraestrutura, contratação 
e treinamento de pessoal, e a opera-
cionalização inicial da unidade.  Para o 
grupo, a localização da fábrica de Ita-
pissuma é estratégica: fica a menos 
de 50km de Recife, a pouco mais de 
800km de Salvador e a 700km de For-
taleza. “Planejamos esta fábrica, que 
é fundamental para estarmos presen-
tes em 100% do território nacional 
até o fim da década, porque acredi-
tamos no crescimento no Nordeste, 
explica Eliana Cassandre, gerente de 
Propaganda do Grupo Petrópolis.

Caatinga terá 
semente especial

Terminou ontem, na cidade de 
Ouricuri, Araripe Pernambucano, a 
Capacitação e Formação Regional de 
Equipes do Programa Sementes do 
Semiárido, desenvolvido pela Articu-
lação Semiárido Brasileiro (ASA), com o 
apoio do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome (MDS). Na 
ocasião, ele falou sobre a importância 
do Programa Sementes no contexto 
da convivência com o Semiárido e do 
envolvimento das famílias agriculto-
ras no processo: “É preciso romper 
com as adversidades encontradas e 
enfrentar os desafios na execução 
do programa. Apesar do modelo de 
disputa do agronegócio com a agri-
cultura familiar, devemos seguir na 
luta para fortalecer as iniciativas das 
comunidades rurais”.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), em par-
ceria com a Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), está 
implantando um projeto fito-
terápico nas unidades hospi-
talares da rede estadual, que 
utiliza plantas medicinais 
para tratamento de pacien-
tes. Inicialmente, o projeto 
foi implantado no Hospital 
Geral de Mamanguape e será 
expandido para toda a rede 
hospitalar, a exemplo do 
Hospital Geral de Itapororo-
ca e Complexo Pisquiátrico 
Juliano Moreira.

Por meio de uma horta 
de plantas medicinais, culti-
vada nas instalações do Hos-
pital Geral de Mamanguape 
(HGM), os pacientes da uni-
dade estão sendo beneficia-
dos com tratamento natural. 
A finalidade do projeto é im-
plementar a política de prá-
ticas integrativas de saúde, 
viabilizando estudos sobre 
plantas medicinais e fitote-

rapia, e, consequentemente, 
sua eficácia no tratamento 
de doenças. De acordo com a 
secretária de Estado da Saú-
de, Roberta Abath, o objeti-
vo é implementar a prática 
de políticas integrativas de 
saúde, viabilizando o em-
prego de plantas medicinais 
de fitoterapia e o resgate do 
conhecimento popular sobre 
plantas medicinais, além de 
fazer um diálogo mais próxi-
mo entre os profissionais, os 
estudantes e a comunidade.

A união da sabedoria 
popular com o saber científi-
co foi o mote para planejar e 
implantar no HGM a chamada 
“farmácia viva”. 

“Quando recebemos a 
proposta da secretária de Es-
tado da Saúde, Roberta Abath, 
ficamos muito felizes e en-
tusiasmados. Além de forta-
lecer as ações de extensão 
da UFPB, nas áreas de saúde 
e meio ambiente, podemos 
efetivamente contribuir com 
tratamentos alternativos, se-
guros e naturais para a saú-
de da população”, afirmou o 
assessor de extensão da Pro-
-Reitoria da UFPB, Emmanuel 
Fernandes Falcão.

foto: Ricardo Puppe

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande

Cultivo e aplicação de planta medicinal objetiva fazer diálogo entre profisisonais, estudantes e comunidade

Horta miniza gasto com remédios

Fitoterápicos têm várias funções

Mais do que uma alter-
nativa saudável para o cuida-
do dos pacientes, a horta mi-
nimiza gastos com remédios 
industrializados e humaniza 
o serviço de saúde, propor-
cionando um diálogo mais 
próximo entre os profissio-
nais e a comunidade. “Essa 
é uma forma de impulsionar 
a produção de plantas me-
dicinais na região e resgatar 
o conhecimento popular. A 
população precisa ter aces-
so a medicamentos naturais, 
mais baratos e, ainda assim, 
eficientes”, explicou  Emma-
nuel Falcão.

 “A ideia é também pro-
mover um verdadeiro ciclo 
produtivo que inclui estu-
dantes das áreas de Saúde, 
Biologia, Ecologia e Huma-
nas; profissionais de saúde 
e usuários dos serviços. “To-
dos saem ganhando. Os estu-
dantes aprendem, na prática 
e em campo, o que é visto 
na teoria nas salas de aula. 
Os profissionais, já no mer-
cado, aprendem, através da 
capacitação e contato direto 
com as plantas medicinais, a 
funcionalidade e os benefí-
cios que elas podem trazer à 
saúde. E a população recebe 
tratamento natural e eficaz, 
associando os princípios da 

educação popular ao saber 
científico”, frisou o assessor 
de extensão da Pro-Reitoria 
da UFPB.

Segundo a diretora-ge-
ral do HGM, Isis Unfer, ape-
sar da beleza e do aroma das 
flores e plantas, o importan-
te é que não se trata de um 
jardim comum. “É impossível 
não se encantar diante do 
visual das plantas na horta. 
Entretanto, é sua funcionali-
dade que o torna ainda mais 
especial. Ela existe para ser 
utilizada em favor dos nos-
sos usuários”, afirmou. Outro 
diferencial é a escolha dos 
elementos que compõem a 
horta. “Há uma mistura de 
plantas medicinais, aromáti-
cas e ornamentais”, ressaltou 
a diretora.

De acordo com a dire-
tora-geral do Hospital de 
Itapororoca, Tássia Mendes, 
uma equipe da UFPB rea-
lizou uma visita à unidade, 
que deu início à implantação 
do projeto. “O terreno já está 
sendo preparado para plan-
tação da horta. Um dos fato-
res mais interessantes são 
as plantas medicinais, pois, 
de acordo com o projeto, vai 
trabalhar em conjunto com 
os medicamentos farmacêu-
ticos”, disse Tássia.

Segundo o Ministério da 
Saúde, os fitoterápicos são 
medicamentos que desem-
penham um papel importan-
te em cuidados contra dores, 
inflamações, disfunções e 
outros incômodos, amplian-
do as alternativas de trata-
mento seguras e eficazes.

Indicado para o alívio 
sintomático de doenças de 
baixa gravidade e por cur-
tos períodos de tempo, esse 
tipo de remédio pode ser 
produzido a partir de plan-
tas frescas ou secas e de 
seus derivados e têm várias 
formas farmacêuticas, como 
xaropes, soluções, comprimi-
dos, pomadas, géis e cremes. 
Como todo medicamento, o 
fitoterápico deve ser utiliza-
do conforme orientação mé-
dica. 

 A unidade conta com 70 
leitos, sendo 10 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
10 de pediatria, 20 em clíni-
ca médica, 15 em clínica ci-
rúrgica e 15 maternos. 

A unidade é referência 
no atendimento de urgência 
e emergência clínica adulto e 
infantil, materno (partos de 
risco habitual), além de ci-
rurgias eletivas. Realiza exa-
mes de raios-X, laboratorial e 
eletrocardiograma. Mensal-
mente, o hospital efetua uma 
média de 4,9 mil atendimen-
tos, 100 cirurgias e chega a 
fazer até 104 partos, entre 
cesáreas e naturais. O HGM 
está localizado em Maman-
guape, na Rua Walfredo de 
Almeida, Bairro Areal, s/nº. 
Telefones: (083) 3090-9052 
/ 3292-9050.

Começa na próxima se-
gunda feira (20) o recadas-
tramento de ambulantes que 
pretendem comercializar 
produtos diversos na área do 
Parque do Povo, em Campina 
Grande, durante os 30 dias 
do Maior São João do Mundo. 
O atendimento será realiza-
do nos dias 20, 22, 23 e 24, 
no horário das 10 às 16h, no 
Teatro Rosil Cavalcante do 
Centro Cultural, sob a super-
visão da Coordenadoria de 
Turismo (Codemtur).

 Nos dois primeiros dias, 
serão atendidos os ambulan-
tes que desejam comerciali-
zar bebidas (água, cerveja e 
refrigerante) dos patrocina-
dores do evento. Na quinta e 
sexta-feira, dias 23 e 24, o re-
cadastramento será destina-
do aos ambulantes que vão 
vender produtos diversos, 
a exemplo de brinquedos e 
milho.

No ato do recadastra-
mento, os comerciantes 
devem apresentar cópia 
dos seguintes documen-
tos: identidade (RG), CPF, 

certidão negativa de ante-
cedentes criminais, com-
provante de residência ou 
contrato de aluguel com 
no mínimo seis meses de 
locação e comprovante de 
pagamento da taxa especí-
fica do ano de 2014. Tam-
bém será exigida uma foto 
3x4 e um número de tele-
fone para possível contato 
com o comerciante. A Co-
ordenadoria de Turismo 
destaca que este processo 
é destinado apenas a quem 
já comercializou produtos 
no Parque do Povo no ano 
passado, e que não estão 
sendo abertas vagas para 
novos ambulantes. 

Após o término do pra-
zo, a Codemtur divulgará um 
novo edital com a lista dos 
comerciantes recadastrados 
e o valor da taxa a ser co-
brada. Durante a realização 
do evento, técnicos da Co-
demtur farão inspeções no 
Parque do Povo para confe-
rir se os ambulantes estão 
cumprindo o que estabelece 
o edital, que é a comerciali-
zação exclusiva de bebidas 
das marcas patrocinadoras 
do São João.

Codemtur recadastra 
ambulantes em Campina

Maior são João do Mundo

Saiba maiS

Cronograma de atendimento a comerciantes de bebidas:
Segunda-feira: Comerciantes cujo primeiro nome comece 

com as letras de a até L. 
Quarta-feira: Comerciantes com nomes iniciados pelas 

letras de m a Z.
Endereço do local de inscrição
R. Paulino Raposo, S/N, centro. 
mais informações: Telefone: (83) 3310-6311 Coordenadoria 

de Turismo

Anvisa proíbe 
produção e venda 
de suplementos 
vitamínicos

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
proibiu a fabricação e a venda 
de quatro marcas de suple-
mentos vitamínicos. A decisão 
foi publicada ontem no Diário 
Oficial da União.

No caso do suplemento 
de creatinina para atletas In-
sane, fabricado pela Neonu-
tri Suplementos Nutricionais 
Ltda., o produto apresenta em 
sua composição zinco arginina 
quelato e magnésio arginina 
quelato, substâncias cuja se-
gurança não está comprovada 
perante a Anvisa.

Já o suplemento vitamí-
nico e mineral Anabol Pack, 
fabricado pela Midway Inter-
national Labs Ltda., apresenta 
em sua composição bisgli-
cinato de cromo, substância 
cuja segurança também não 
está comprovada perante a 
agência. Outra proibição tra-
ta do suplemento vitamínico 
mineral Akg Fury, também 
fabricado pela Midway In-
ternational Labs Ltda., que 
apresenta em sua composi-
ção zinco arginina quelato e 
manganês arginina quelato, 
substâncias cuja segurança 
não está comprovada peran-
te a Anvisa. O quarto produto 
proibido é o pó para preparo 
do composto líquido Redway 
3D, também fabricado pela 
Midway International Labs 
Ltda., que apresenta em sua 
composição zinco arginina 
quelato, substância cuja se-
gurança não está comprova-
da perante a agência.
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Pedro Nehme responde curiosidades no Twitter

1º civil a ir ao espaço
No dia de ontem, Pedro 

Nehme, primeiro brasileiro 
civil a ir ao espaço,  recebeu 
saudações e respondeu a 
curiosidades de internautas 
que acessaram o perfil do 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI) no 
Twitter (www.twitter.com/
mcti). A presidente Dilma 
Rousseff e o ministro Aldo 
Rebelo também usaram a 
rede social para ressaltar o 
feito do estudante. 

A hashtag #PedroNoMC-
TI chegou aos trending topics 
do Twitter, ficando entre os 
assuntos mais comentados 
ontem. Um serviço de moni-
toramento apurou que mais 
de 12 milhões de internautas 
visualizaram essa hashtag no 
Twitter.

“Gostaria de parabeni-
zar pela conquista de ser o 
primeiro brasileiro civil a ir 
ao espaço”, afirmou a presi-
dente. “O Pedro Nehme foi da 
primeira turma do Ciência 
sem Fronteiras, estagiou na 
Nasa e está na nossa Agên-
cia Espacial Brasileira. Ele 
venceu um concurso com 
outros 129 mil concorren-
tes e fará um voo suborbital 
levando um experimento de 
uma escola pública brasi-
leira. Parabéns e boa sorte”, 
acrescentou Dilma Rousse-
ff. “Parabéns, desejo uma 
missão espacial vitoriosa”, 
ressaltou o ministro Aldo 
Rebelo.

O estudante de Enge-
nharia Elétrica da Univer-
sidade de Brasília (UnB) e 
bolsista da Agência Espacial 
Brasileira (AEB/MCTI), Pe-
dro Nehme, será o primeiro 
brasileiro civil a ir ao espaço 
e relatou a internautas um 
pouco sobre a sua viagem e 
sobre a preparação necessá-
ria para a experiência.  Abor-
dou também os possíveis 
efeitos fisiológicos durante o 
período de 45 a 60 minutos 
previstos para o percurso. 
Questões como o objetivo 
científico da viagem, expec-

tativas e dicas para quem 
pretende seguir a carreira 
na área espacial fizeram par-
te dos questionamentos. “O 
principal é dedicação, foco 
e curiosidade. Sempre fui 
curioso e isso fez com que 
eu aprendesse muito”, res-
pondeu Nehme à internauta 
Paulinha. “Um dos objeti-
vos da viagem é divulgar a 
importância das atividades 
espaciais”, disse a outro par-
ticipante.

O jovem, que tem mui-
tas experiências inéditas 
para vivenciar ainda, des-
creveu a oportunidade de 
conversar com internautas 
de diferentes perfis como 
“desafiadora”. “Escrever es-
sas respostas em poucos 
caracteres é bastante com-
plicado, mas acho uma ex-
periência fantástica ter essa 
interatividade com o públi-
co e saber que têm pessoas 
também querendo saber so-
bre a viagem”, afirmou.

A interação pelas redes 
sociais faz parte da série 
promovida pelo MCTI com 
o objetivo de aproximar 
personalidades do mundo 
científico da população. A 
ação integra as comemora-
ções dos 30 anos de criação 
do Ministério, completados 
este ano. Por meio de ini-
ciativas como essa, a ideia 
é inspirar e despertar o in-
teresse de jovens brasileiros 
pela área de CT&I.

FOTO: Reprodução/MCTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PML/SAF Nº 036/2010
A Prefeitura de Livramento/PB, e a Secretaria de Administração e Finanças de Livramento/PB, há por 

bem rescindir unilateralmente o Contrato PML/SAF Nº 0036/2010, firmado com a Construtora da Obra 
Ltda, CNPJ Nº 10.482.566/0001-50, em 25/05/2010, objeto: Pavimentação em paralelepípedos (CR: 
0255742-56/2008). Notificada, através do oficio OBR-Nº 01/2013, de 15/05/2013, e por não haver reiniciado 
a execução dos serviços, e não apresentando qualquer justificativa para tanto. Fundamento na Tomada 
de Preços Nº 003/2010, e no art. 77, incisos I e IV do art. 78, inciso I do art. 79, todos da Lei nº 8.666/93. 

Livramento/PB, 30 de março de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PML/SAF Nº 038/2011
A Prefeitura de Livramento/PB, e a Secretaria de Administração e Finanças de Livramento/PB, há por 

bem rescindir unilateralmente o Contrato PML/SAF Nº 0038/2011, firmado com a Cofem Construções, 
Serviços e Tecnologia Ltda, CNPJ: 11.602.733/0001-12, em 03/06/2011, objeto: Pavimentação das 
Ruas Severino Pereira Barbosa e outras (CR: 0309353-03/2009). Notificada, através do oficio OBR-
-Nº 01/2013, de 15/05/2013, e por não haver reiniciado a execução dos serviços, e não apresentando 
qualquer justificativa para tanto. Fundamento na Tomada de Preços Nº 002/2011, e no art. 77, incisos I 
e IV do art. 78, inciso I do art. 79, todos da Lei nº 8.666/93. 

Livramento/PB, 30 de março de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que fará realizar a 

Tomada de Preço Nº 002/2015. Objeto: Pavimentação de 03 (três) Ruas: Severino Olinto Campos, Pro-
jetada “C”, e Arnaldo Morais Guilherme, todas na sede, através do Pró-Infra-Ministério do Turismo (CR: 
0255742-56/2008/CAIXA). Data da Abertura: 08/05/2015. Horário: 08h00min (oito horas), Local: Sala da 
CPL, Rua José Américo de Almeida, nº 386, Centro, Livramento/PB, Fone: (83)-3477-1042, Suporte legal: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Será adquirida 
por cópia ou CD virgem, no horário de expediente das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 17 de abril de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que fará realizar a 

Tomada de Preço Nº 003/2015. Objeto: Pavimentação de 05 (cinco) Ruas: Severino Pereira Barbosa, 
Travessa Teodomiro Ferreira, Projetada “A”, Projetada “B”, e Projetada “C”, todas na sede, através do 
Pró-Infra-Ministério do Turismo (CR: 0309353-03/2009/CAIXA). Data da Abertura: 08/05/2015. Horário: 
14h30min (quatorze horas e trinta minutos), Local: Sala da CPL, Rua José Américo de Almeida, nº 386, 
Centro, Livramento/PB, Fone: (83)-3477-1042, Suporte legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Será adquirida por cópia ou CD virgem, no horário de 
expediente das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 17 de abril de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os interessados o 

julgamento da habilitação da Tomada de Preço Nº 001/2015. Licitantes habilitados: Não houve. Licitantes 
Inabilitados: Ravy Construções, Serviços e Projetos Ltda (Itens: 10.2.1, letra (b), 10.2.4 (Motivo: Cópia 
ilegível a CPL solicitar outra cópia) e 10.2.7, letra (d)., e Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP 
(Itens:  10.2.1, letra (b)., 10.2.7, letra (a) e (b) (Motivo: Cópia ilegível a CPL solicitar outra cópia). Fica 
concedido para os licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis, para regularizarem suas pendencias (item 
14.12 do edital), e ainda notificar os licitantes para as 14:h:00mn (quatorze horas) do dia 30 de abril de 
2015, para a 2ª Sessão Publicado para julgamento da habilitação. 

Livramento/PB, 17 de abril de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Janeiro 

de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015, 
cujo objeto é CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA A REALIZACAO E EXAMES 
LABORATORIAIS DO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO..

VENCEDOR:
AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA, com CNPJ 10.906.080/0001-00
115.890,00(Cento e Quinze Mil, Oitocentos e Noventa Reais)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 31 de Março de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro Oficial

“FUTURA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME - CNPJ: 15.072.104/0001-89 torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO nº 551/2015 em João Pessoa, 31 de março de 2015 – Prazo: 420 dias. Para 
atividade de: EDF. MULTIFAMILIAR com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico 
e sumidouro.  Na(o) PROFESSORA LUIZA FERNANDES VIEIRA, S/N, QD 41, LT 50. Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-000456/TEC/LI-3813.”

CONSTRUTORA EVEREST LTDA – CNPJ 00.282.606/0001-67  torna público que requereu à SE-
MAM – Secretaria de Meio Ambiente a LICENÇA PRÉVIA E A LICENÇA DE INSTALAÇÃO para o 
Flat Residencial Multifamiliar Lorenzo Di Credi situado na Rua Silvino Lopes, Bairro Tambaú, JP-PB.

CONSTRUTORA EVEREST LTDA – CNPJ 00.282.606/0001-67  torna público que requereu à 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a LICENÇA PRÉVIA E A LICENÇA DE INSTALAÇÃO para 
o Flat Residencial Multifamiliar Villaggio Cabo Branco situado na Rua Dr. Gilvan Muribeca, Bairro 
Cabo Branco, JP-PB.

LICENÇA DA SUDEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS – CNPJ/CPF Nº 08.702.862/0001-78 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 579/2015 em João Pessoa, 8 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de 
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem pluviais nas seguintes ruas: Fernando Cunha Lima 
(Trecho I e II), Arquelau da Costa Guimarães, Raul A. Dinoá, Julia de Araújo Lima, Mario de Castro 
Lima. Na(o) – EM DIVERSAS RUAS – CENTRO Município: CABACEIRAS – UF: PB. Processo: 
20115-001864-TEC/LI-3961.

WERLENA MARIA DE FRANÇA QUERINO – CNPJ/CPF Nº 033.066.044-61 – Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 458/2015 em João Pessoa, 17 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR – DOTADO DO SISTEMA DE FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO. 
Na (o) – Rua Projetada, Qd: 09, LT: 277, Lot. Plano de Vida, Município: UF: PB. Processo: 2015-
000547/TEC/LO-9335.

BORBOREMA ENERGETICA S.A – CNPJ/CPF Nº 09.036.424/0001-80 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº C10/2015 em João Pessoa, 16 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Geração 
de Enérgia Terméletrica c com capacidade de 169 MW/H. Na (o) – Rua José Paulino da Rocha nº 
2055 – Distrito Industrial Velame – Município: Campina Grande – UF: PB. Processo: 2014-002037/
TEC/LO-7339.

BORBOREMA ENERGETICA S.A – CNPJ/CPF Nº 09.036.424/0001-80 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  emitiu a Licença de Operação 
nº  637/2015 em João Pessoa, 15 de abril de 2015 – prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Via de 
acesso a Usina Termelétrica Campina Grande I Na (o) – Rua José Paulino da Rocha – nº 2055 – 
Dist. Industrial do Valame – Campina Grande – Município: Campina Grande – UF: PB. Processo: 
2014-005291/TEC/LO-8209.

YTAUNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 15.203.735/0001-90 – Torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 617/2015 em João Pessoa, 15 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PRODUTOS. Na (o) Rua Flodoaldo 
Peixoto Filho, nº 798 – Município: João Pessoa – UF:PB. Processo: 2015-000973/TEC/LO-9472.

ANB CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA –ME – Torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – EDF. Multifamiliar 
com 16 apts=IT:700mil = AC: 1031,83m² = NE:10=L/ATV: Rua Aposentado Benedito Manoel Inácio. 
ST – 56, Qd- 148, LT- 122, Gramame, João Pessoa/PB. Processo nº 2015-002014/TEC/LO-9666.

ANB CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA –ME  - Torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente,a Licença Prévia – EDF. Multifamiliar com 
16 aparts. = IT: 500mil = AC: 947,76m²=NE:06=L/ATV: Rua Carlos Alberto da Silva. ST-56.QD-148. 
LT-0370. Gramame. João Pessoa – PB. Processo nº 2015-002013/TEC/LP-2407

CIAGRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIO LTDA – Torna público que requereu 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  a Licença de Operação – 
Edificação de uso misto – Comercial e residencial = AC: 1.025M²= INV.700.000 = Emp. 10 – Loc. 
ATV. Rua João Maria de Araújo, setor 56. Qd.78 . Lt 491 – Gramame – JP-PB. Processo nº 2015-
001992/TEC/LO-9657.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N088/2015
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 08/05/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de ração peletizada para equinos, destinado a Policia Militar 
do Estado da Paraíba - PMPB, 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 - 15-00314-6
João Pessoa, 17 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

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014/SEIE
REGISTRO CGE N° 14.01906-8

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL-SERHMACT, designada pela Portaria GAB 

nº 06/2015, em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, torna público 
o resultado do julgamento das propostas da licitação em epígrafe. EMPRESAS DESCLASSIFICA-
DAS: CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME- R$ 194.885,42 (cento e noventa 
e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos);   CONSTRUTORA 
BRTEC LTDA- R$ 233.850,26 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e cinqüenta reais e vinte e 
seis centavos), SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - R$ 239.479,47( duzentos 
e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos); LK CONSTRU-
ÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP - R$ 240.633,33 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e 
trinta e três reais e trinta e três centavos).  Foram desclassificadas por apresentarem propostas de 
preços consideradas inexeqüíveis. EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1º lugar: CONSTRUDANTAS 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, R$ 246.614,42 (duzentos e quarenta e seis mil, seis-
centos e quatorze reais e quarenta e dois centavos); 2º lugar: LVR - CONSTRUÇÕES LTDA,  R$ 
279.918,94 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos);  
3° lugar: RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP,  R$ 283.561,55 (duzentos 
e oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinqüenta e cinco centavos); 4º lugar:  
INPREL – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,  R$  295.386,70 (duzentos e noventa e cinco mil, 
trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos); 5º lugar: VIGA ENGENHARIA EIRRELI – EPP,  
R$ 324.382,19 (trezentos e vinte quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos 
e 6º lugar: EDIFIC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA,  R$ 333.824,97 (trezentos e trinta 
e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos).

João Pessoa, 14 de Abril de 2015.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente

ARENA DOS PARADOES RESTAURANTE BAR E EVENTOS LTDA –EPP -  CNPJ Nº 
17.829.415/0001-75 - Torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Licença de Operação = Bar e restaurante com som mecânico= IT: 
50mil= área:500m²=NE:03=L/ATV: Granja Santa Maria – Zona Rural – Sapé – PB. Processo nº 
2015-002362/TEC/LO-9755.

DISTRIBUIDORA DE GÁS SÃO FRANCISCO LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.434.537/0001-74 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autori-
zação Ambiental nº 2338/2014 em João Pessoa, 6 de agosto de 2014 – prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: TRANSPORTE DE GLP DE SERRA BRANCA A CABEDELO, placa MMO-8005/PB. Na 
(o) – Percurso: Cabedelo/Serra Branca – Municipio: UF:PB. Processo: 2014-003658/TEC/AA-2289.

Uma tecnologia 
alternativa e inova-
dora de refino de 
combustíveis veicu-
lares, testada inicial-
mente com óleo die-
sel, tem se mostrado 
eficiente na redução 
do teor de poluentes, 
principalmente enxo-
fre e nitrogênio. 

Os experimen-
tos vêm sendo rea-
lizados desde 2008, 
por pesquisadores do 
Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucle-
ares (Ipen), sob a co-
ordenação de Sumair 
Gouveia de Araújo.

Os estudos têm 
como objetivo ava-
liar a tecnologia de 
micro-ondas para tra-
tamento de petróleo 
após o refino, a fim 
de tentar reduzir os 
custos de processos, 
normalmente utiliza-
dos em refinarias atu-
almente. A principal 
vantagem dessa téc-
nica é o aquecimento 
mais rápido de deter-
minados materiais.

Normalmente, as 
frações de óleo diesel 
e gasolina são tratadas 
nas refinarias sob condi-
ções severas de pressão 
de hidrogênio e alta 
temperatura, processo 
chamado de hidrotra-
tamento (HDT), usando 
aquecimento conven-
cional e na presença 
de catalisadores.

Ipen cria  
tecnologia 
para refino

COMBUSTÍVEL

Pedro venceu concurso com outros 129 mil concorrentes e fará voo suborbital levando experimento

A experiência inédita foi conquista-
da quando Pedro Nehme tinha apenas 
21 anos de idade e venceu o concurso 
promovido em 2013 pela companhia 
aérea KLM, da Holanda. Hoje com 23 
anos, Pedro cursa o último semestre de 
Engenharia Elétrica na Universidade de 
Brasília (UnB) e se prepara para embar-
car para o voo suborbital na espaçonave 
Lynx Mark II, da empresa XCOR Space 
Expeditions.

A viagem deve ocorrer no final de 
2015 e a série de treinamentos e ca-
pacitação é financiada pelo Programa 
Microgravidade da Agência Espacial 
Brasileira (AEB) – unidade vinculada ao 
MInistério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI). 

Quando ganhou a competição, Pe-
dro era estagiário na AEB e hoje, como 
bolsista da agência, auxilia no desenvol-
vimento dos programas da Instituição. 
Pedro terá a missão de levar um experi-
mento, selecionado pela AEB, capaz de 
avaliar os diversos aspectos fisiológicos 
relacionados à exposição do corpo hu-
mano ao ambiente de microgravidade 
e hipergravidade, decorrentes de um 
voo suborbital tripulado. A seleção do 

experimento para a viagem está sendo 
feita por meio do 5º Anúncio de Oportu-
nidade (5º AO), do Programa Microgra-
vidade da AEB. O edital é direcionado a 
escolas públicas de educação básica em 
parceria com Instituições de Ensino Su-
perior (IES). Os interessados têm até 27 
deste mês para fazer a inscrição. A divul-
gação do resultado está prevista para o 
dia 2 de maio.

A presidente Dilma Rousseff para-
benizou e desejou ontem boa sorte a 
Pedro Nehme.“ Ele venceu um concurso 
com outros 129 mil concorrentes e fará 
um voo suborbital, levando um experi-
mento de uma escola pública brasilei-
ra”, esclareceu Dilma na rede social. O 
concurso foi promovido em 2013, pela 
companhia aérea KLM. 

Ele já iniciou os treinamentos na 
AEB para o voo na espaçonave Lynx 
Mark II, da empresa XCOR Space Expedi-
tions. Aos 23 anos, Pedro Nehme cursa o 
último semestre de Engenharia Elétrica 
na Universidade de Brasília. Em 2006, o 
tenente-coronel da Força Aérea Brasilei-
ra Marcos Pontes entrou para a história 
como primeiro militar brasileiro a viajar 
à Estação Espacial Internacional.

Conquista da experiência aos 21 anos

Estudante 
foi do Ciência 
sem Fronteiras 
e integra 
a Agência 
Espacial Brasil 
e estagiou 
na Nasa
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Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Feijão Amigo

O CLUBE do Fei-
jão Amigo da Paraíba, 
que tem à frente 
Onaldo Mendes, pro-
move hoje mais uma 
animada confrater-
nização.

Será com um 
passeio à bordo do 
Catamarã 100% Lazer 
VII até as piscinas 
naturais do Seixas, 
com direito a camise-
ta, almoço oferecido 
pelo restaurante 
Al Primo Canto, de 
George Jales, e drin-
ques da cachaça 
Volúpia.

Estilista Saulo Hen-
riques, empresários 
Alberto Nascimento, 
Fernando Santiago, 
José Carlos Teixeira de 
Carvalho e Romualdo 
Farias de Araújo, Sras. 
Eulina Almeida Nóbrega, 
Auridéia Stropp, Mariza 
Amorim e Messina Pal-
meira, jornalista Mozart 
Montenegro, promotor 
de moda Naldo Barbosa, 
professor Pedro Coutinho 
de Almeida.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O executivo Marcelo Jardelino é anfitrião de amigos vindos de Maceió neste 
final de semana. Com ele estarão Kalina Bezerra, que atualmente reside em Miami, EUA, a 
crítica literária e teatróloga  Maria Beatriz Brandão de Sá Vilela e o arquiteto Alex Barbosa.

Jovens tardes 
de domingo, 
tantas 
alegrias... 
Em 2011 na 
outrora 
aprazível (hoje 
a ser 
transformada 
em mais um 
edifício de 
grandes 
proporções) 
residência de 
Carmen e José 
Carlos Teixeira, 
com a escritora 
Ângela Bezerra 
de Castro. Ele é 
o aniversariante 
deste sábado.

FOTO: Goretti Zenaide

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Eulina Maia, Leda Rodrigues e Lúcia Bezerra no restaurante Appetito Trattoria

  O Clube do Samba volta a 
agitar a noite de hoje no Vila do 
Porto, localizado no Varadouro, 
em João Pessoa.
 Unindo o samba de raiz 
e o pagode, o Clube apresenta 
Sambamuleki, com clássicos do 
pagode romântico da década de 
90, tendo no show de abertura 
perfomance da  DJ Luh.

FOTO: Dalva Rocha

O MINISTÉRIO do Desenvolvimento Agrário na Paraíba 
e a Secretaria Estadual de Cultura firmaram parceria para 
fazer uma distribuição de bibliotecas rurais e dar início à 
formação e capacitação de agentes de leitura através do 
Programa Arca das Letras.

A intenção do secretário de Cultura, Lau Siqueira é 
de incluir o referido programa no Plano Estadual do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas, que tem por objetivo 
democratizar o acesso ao livro.

Arca das Letras

Ceres Leão, Humberto Arruda, Hélia Botelho, Ricardo Castro e Messina Palmeira que 
está hoje aniversariando

FOTO: Dalva Rocha

“A liberdade é um 
luxo a que nem todos se 
podem permitir”

“Minhas desequilibradas 
palavras são o luxo de 
meu silêncio”

OTTO VON BISMARCK CLARICE LISPECTOR

ALUNOS DO Curso Técnico em Mineração da Escola 
Estadual Padre Jerônimo Lauwen, em Santa Luzia, vão 
apresentar trabalho, coordenado pelo professor Antônio 
de Pádua Sobrinho, no 3o Fórum Mundial de Educação Pro-
fissional e Tecnológica.

O evento vai acontecer dias 26 a 19 de maio no Centro 
de Convenções de Pernambuco.

Natação
A RECÉM-inau-

gurada Vila Olímpica 
Parahyba está se-
diando desde ontem 
o “Troféu Sérgio Silva 
de Natação”, reunindo 
400 atletas de todos 
os estados do Nordes-
te até este domingo.

A competição é 
disputada nas cate-
gorias infantil, juvenil, 
júnior e sênior.

Mineração paraibana

José Francisco e Eulina Nóbrega, ela é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

    O  jantar dançante de hoje no restaurante Panorâmico, do Esporte Clube 
Cabo Branco terá animação musical da banda Beleza Pura. Para o Dia das Mães, o 
empresário José Ruy prepara a comemoração para o dia 9, na véspera, com Almir 
Santana e Banda.

   Vanja e Arthur Mesquita festejaram esta semana 42 anos de casadas.  
Ao lado deles, na comemoração, as filhas Mariana e Maria Helena.

Artes visuais

ESTÃO abertas até 
este sábado as inscrições 
gratuitas para o Edital de 
Ocupação de Artes Visu-
ais da Galeria da Usina 
Cultural Energisa para o 
período de 2015/2016.

Poderão se inscre-
ver  artistas ou coletivo 
de artistas paraibanos 
ou radicados no Estado 
há mais de dois anos e 
responsável pela cria-
ção e execução de suas 
obras.

O cabeleireiro Gera Pereira entre suas clientes especiais Marletti Assis e Ruth Moura

ESPECIALISTAS ligados à UFPB e ao Projeto Extremo 
Oriental apresentaram, esta semana à Secretaria Executiva 
do Meio Ambiente, sugestões de proteção aos corais e 
naufrágios existentes no trecho que vai desde o Farol da 
Pedra Seca, em Cabedelo, até as piscinas naturais da Praia 
do Seixas, em João Pessoa.

Foi a primeira reunião de trabalho da comissão esti-
pulada pelo governador Ricardo Coutinho, coordenada pelo 
secretário Fabiano Lucena para criação desta Unidade de 
Conservação Marinha.

Proteção aos corais

Axé com forró

O CANTOR baiano 
Bell Marques, ex-vocalis-
ta da banda Chiclete com 
Banana, é atração de 
hoje, a partir das 22h na 
Domus Hall, no Manaíra 
Shopping.

No palco daquela 
casa de espetáculos e 
revezando com Bell Mar-
ques, estarão o artista 
Gabriel Diniz e o grupo 
Forró do Chefe numa noi-
te que vai misturar muito 
axé com forró.

Liderança
APÓS temporada 

em São Paulo, com 
formação no Meta-
fórum Internacional, 
a coach e sócia da 
Della´s Iluminação, 
Anne K. vai ministrar 
o novo curso “Lide-
rança Sistêmica”,nos 
dias 29 e 30 de maio. 
Informações no site 
www.annek.com.br.



Operação Ares prende 
nove pessoas em Patos, 
Santa Luzia e Junco
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Demora na entrega e 
publicidade enganosa 
estão entre as queixas

COMPRAS PELA INTERNET
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Cobrança de taxas lidera reclamações
13

No período de janeiro 
até este mês de abril, o Pro-
con de João Pessoa recebeu 
11 reclamações referentes a 
compras realizadas pelos si-
tes disponíveis na internet. 
As principais queixas dos 
consumidores diz respeito a 
cobranças indevidas de ta-
xas, demora na entrega do 
produto, publicidade abusi-
va e enganosa, ausência de 
resposta às reclamações ou 
informações.

De acordo com o Pro-
con-JP, o artigo 49 da lei de-
termina que o consumidor 
que fizer a compra fora do 
estabelecimento comercial 
pode desistir no prazo de 
sete dias após a assinatura 
do contrato ou recebimento 
da mercadoria. Mesmo as-
sim, o órgão recomenda que 
é preciso analisar a oferta 
com calma e pensar se real-
mente precisa do produto.

Com a proximidade do 
Dia das Mães, muitas pes-
soas devem fazer compras 
pela internet, principalmen-
te aquelas que estão distante 
de casa e optam por cesta de 
café da manhã ou flores, que 
são entregues no endereço 
e destino solicitado. A advo-
gada Kátia Farias, assessora 
jurídica do Procon-JP, orienta 
ao consumidor que é impor-

tante verificar se há infor-
mações suficientes para não 
adquirir nada errado e verifi-
car se não vai comprometer o 
orçamento.

Ela também recomenda 
que os documentos relacio-
nados à compra sejam guar-
dados, como as mensagens 
de confirmação do pedido, 
comprovante de pagamento, 
contrato e o anúncio da em-
presa. Outra dica ao consu-
midor é que cheque também 
qual a garantia, prazo de va-
lidade, dados do fabricante, 
voltagem dos equipamentos 
eletrônicos e até possíveis 
riscos.

Em relação às compras 
coletivas, o Procon alerta que 
se o consumidor tiver pro-
blemas com a mercadoria 
ou serviço adquirido, tanto o 
fornecedor quanto o site que 
mediou a venda são respon-
sáveis para resolver a queixa. 
Para garantir isso, é impor-
tante procurar informações 
de identificação do site e dos 
fornecedores envolvidos. É 
necessário também verificar 
a razão social, endereço, tele-
fone e outras formas de con-
tato além do e-mail.

Outra dica do órgão é 
buscar referência das empre-
sas envolvidas, perguntando 
às pessoas que já efetuaram 
compras se enfrentaram al-
gum problema. O consumi-
dor pode pesquisar na inter-
net se existem reclamações 
contra a empresa e, inclusive, 
entrar em contato com o Pro-
con para saber se existem de-
núncias contra o site.

Saiba mais

Dicas do Procon-JP para comprar com segurança pela internet
 
- Normalmente os sites seguros são aqueles consolidados, mais 
conhecidos do público. Não é recomendável comprar em sites desco-
nhecidos, mas ao fazê-lo, deve-se ter maior cuidado e ficar atento 
às mensagens de alerta.

 - Ofertas muito abaixo do padrão de mercado, em especial em 
sites novos ou desconhecidos, devem ser objeto de desconfiança. 
Sempre desconfie de um preço muito abaixo no praticado pelo 
resto do mercado.

 - O consumidor deve olhar se o endereço eletrônico que aparece na 
barra de navegação se refere verdadeiramente ao site daquela loja, 
pois alguns piratas eletrônicos usam "clones" de sites conhecidos 
para aplicar golpes.

 - Procure em sites de reclamação, como o consumidor.gov e outros, 
bem como em redes sociais com comentários de consumidores sobre 
a empresa (desconfie se só encontrar elogios recentes ou se não 
encontrar nada), pois a cada dia são criados vários sites apenas 
com a finalidade de aplicar golpes.

- O consumidor também pode entrar em contato com qualquer 
Procon para saber se existe reclamação contra aquela empresa 
(o Procon de São Paulo publica em seu site a lista negativa das 
empresas eletrônicas).

- Não comprar em lojas que exijam o pagamento através de depósitos 
bancários, em especial em nome de pessoas físicas.

- Tente conferir a existência da empresa no endereço físico que 
indica e a regularidade de seu CNPJ (no site da Receita Federal)

 - Se desconfiar que caiu em um golpe, entrar imediatamente em 
contato com o Procon-JP ou o Procon da cidade onde se localizava 
a empresa.
            
- Em caso de atraso ou não efetivação da entrega, entrar em con-
tato com a empresa, em especial por escrito (e-mail, site) e caso 
não encontre sucesso pode entrar em contato com o Procon-JP.

 - Os consumidores da internet são regidos por uma lei especial (Lei 
do Comércio Eletrônico), onde consta a obrigação dos sites darem 
plenas informações tanto do produto quanto do serviço e dos 
próprios estabelecimentos, de forma clara e ostensiva, bem como 
é garantido o direito ao arrependimento da compra em sete dias 
por parte do consumidor. 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

O prefeito de João Pes-
soa, Luciano Cartaxo, assi-
nou Medida Provisória (MP) 
concedendo o desconto de 
25% no pagamento do Im-
posto sobre a Transmissão 
Inter-Vivos de Bens Imóveis 
e de Direitos a ele Relativos 
(ITBI) até o próximo dia 11 
de maio.  A medida vai bene-
ficiar todos os compradores 
de imóveis e os contribuin-
tes que já tiveram os boletos 
lançados. Com o desconto, 
a PMJP aumenta as receitas 
próprias para investimento 
em obras na cidade sem ele-
var a carga tributária exis-
tente.

A concessão do descon-
to está prevista para quem 
efetuar o pagamento em 
parcela única, permitindo a 
regularização da titularidade 
dos imóveis, com a escritura-
ção e registro. Com a renún-
cia da receita, estimada em 
R$ 1.792.953,59 (calculado 
a partir da arrecadação do 
imposto nos dois primeiros 
meses deste ano), a prefei-

tura espera um crescimento 
da receita. Conforme a medi-
da provisória, este aumento 
gera a “consequente amplia-
ção da capacidade de investi-
mento do poder público mu-
nicipal em obras, serviços, 
mobilidade urbana e melho-
ria da qualidade de vida da 
população”.

O secretário da Receita 
Municipal, Adenilson Olivei-
ra, explica que os contribuin-
tes já pagam o ITBI com 25% 
em até 120 dias após a emis-
são do Habite-se e este des-
conto concedido a partir da 
Medida Provisória é cumu-
lativo. “A MP trouxe a possi-
bilidade de acumular os des-
contos, sendo de 25% sobre 
o valor total que já é instituí-
do a quem paga o ITBI e mais 
25% deste desconto ofere-
cido, agora incidido sobre o 
valor que fica a ser pago, to-
talizando aproximadamente 
43% total em desconto”. 

O desconto também se 
aplica aos contribuintes que 
optaram por pagar o ITBI 

parcelado em até 10 vezes 
e já iniciaram o pagamen-
to das parcelas. Neste caso, 
o valor do desconto é apli-
cado sobre as prestações 
que ainda faltam ser pagas. 
Conforme disciplina o Códi-
go Tributário Municipal, so-
mente após o pagamento da 
última parcela do imposto é 
que o contribuinte recebe a 
guia do ITBI necessária para 
a escrituração do imóvel em 
cartório.

O benefício do desconto 
de 25% também se estende 
para os imóveis novos ainda 
em construção (na planta). 
Os contribuintes que esti-
verem com o pagamento do 
ITBI em atraso e quiserem 
pagá-los à vista, terão direi-
to ao perdão de 100% dos 
juros de mora, sendo incluí-
dos apenas os acréscimos 
legais. O valor do pagamento 
do ITBI corresponde a 3% do 
valor venal do imóvel. A base 
de cálculo é feita através de 
pesquisas e se aproxima da 
realidade do mercado.

ITBI pode ser pago em JP até 11 
de maio com desconto de 25% 

BENS IMÓVEIS

A Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) re-
alizou, entre os dias 13 e 17 
desde mês, pesquisa de pre-
ços de hortifrutigranjeiros 
em oito estabelecimentos 
de João Pessoa. Segundo o 
levantamento, a maior va-
riação de preços ficou com 
o melão espanhol, 286,36%, 
com o quilo do produto cus-
tando entre R$ 1,98 e R$ 
7,65, uma diferença de R$ 
5,67. A menor variação foi da 
uva itália, 16,69%, com valo-
res entre R$ 5,99 e R$ 6,99, 
uma diferença de R$ 1,00.

De acordo com o secre-
tário-adjunto do Procon-JP, 
Marcos Santos, em relação à 

pesquisa realizada em março, 
houve um aumento na média 
total dos preços dos produ-
tos de R$ 2,03. “Na pesquisa 
anterior, a soma de todos os 
produtos chegava a R$ 97,96.

No levantamento de pre-
ços deste mês, a soma foi de 
R$ 99,99. Por isso, é importan-
te o consumidor ficar atento e 
pesquisar os preços antes de 
comprar os produtos hortifru-
tigranjeiros”.

Outros produtos que 
apresentaram grandes va-
riações foram o inhame 
(142,86%), goiaba (119,78), 
batata inglesa (114,94%), 
tomate (109,03%) e banana 
prata (103,27%). De todos os 
27 itens pesquisados, o que 

apresentou o menor valor 
foi o quilo do alface crespo, 
R$ 1,35. O maior valor ficou 
com os quilos do maracujá e 
do inhame, R$ 7,99.

A pesquisa foi realizada 
nos estabelecimentos Su-
permercado Santiago (Tor-
re), Supermercado Latorre 
(Torre), Carrefour (Bessa), 
Supermercado Manaíra (Ma-
naíra), Supermercado Pão 
de Açúcar (Avenida Epitácio 
Pessoa), Supermercado Ex-
tra (Avenida Epitácio Pes-
soa), Hiper Bompreço (Bes-
sa), Super Box Brasil (Geisel).

Para acessar a pesquisa 
completa, acesse o portal da 
prefeitura de João Pessoa: 
http://goo.gl/ztEG8T 

Pesquisa constata variação de 
preços de até 286% na capital

HORTIFRUTIGRANJEIROS Consumidor 
pode cancelar  
contratos com 
letras miúdas

Todo e qualquer contrato 
deve ser elaborado de maneira 
clara, tanto em forma quanto 
em conteúdo, com letra em ta-
manho de fácil leitura (no mí-
nimo fonte 12), de forma que 
as pessoas possam ver com 
clareza o que está escrito  e 
quais são as suas responsabili-
dades. É o que assegura o Có-
digo de Defesa do Consumidor 
- CDC (Lei 11.785/2008).

De acordo com o secretá-
rio adjunto do Procon-JP, Mar-
cos José dos Santos, contratos 
com letras miúdas, com fonte 
menor que seis, onde escon-
dem as obrigações e as vanta-
gens que uma empresa terá na 
compra de seu produto, está 
incorrendo em contravenção. 
“Este tipo de prática descum-
pre o que determina o Código 
de Defesa do Consumidor, ou 
seja, o contrato deve ser claro, 
transparente, afixado em letras 
visíveis de forma que o consu-
midor não tenha dúvidas da-
quilo que ele está comprando”.

Segundo Marcos Santos, o 
Procon-JP tem atendido recla-
mações de consumidores prin-
cipalmente em relação às ope-
radoras de telefonia que usam 
esse tipo de prática nos contra-
tos de adesão. “Já tivemos reu-
niões aqui com as operadoras e 
avisamos que vamos multar as 
operadoras que mantiverem o 
tipo de procedimento chama-
do de cláusulas leoninas, que 
são as cláusulas escondidas 
como forma de enganar o con-
sumidor no seu formato. Isso 
é coibido pelo CDC e o Procon 
tem multado as empresas que 
agem dessa forma”, disse. 

O consumidor  que for 
assinar um contrato e não con-
seguir ler integralmente deve 
procurar o Procon-JP para 
uma análise do contrato. “Além 
de multar a empresa iremos 
orientar o consumidor se ele 
deve ou não fazer aquele ne-
gócio. Por isso, sempre infor-
mamos os consumidores que 
no caso de dúvidas eles devem 
nos procurar”, ressaltou Mar-
cos Santos. 

Procon recomenda que os consumidores guardem documentos relacionados às compras e verifiquem garantia e prazos de validade

FOTO: Edson Matos
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Polícia registra 22 ocorrências 
de golpes por telefone este ano
Número representa 42% 
do total do ano passado, 
que chegou a 52 casos

Nos primeiros quatro 
meses deste ano, já foram 
registradas 22 ocorrências 
por golpes de telefone na 
Paraíba. Este número repre-
senta 42% do total sobre 
todo o ano passado, quando 
foram registrados 52 casos. 
As principais fraudes são a 
premiação, o sequestro e o 
carro quebrado. O sentimen-
to de vergonha por parte da 
vítima faz com que não haja 
uma denúncia e esse é um 
dos principais fatores que 
atrapalham as investigações.

Em um contexto geral, 
as ligações são baseadas em 
situações falsas que exigem 
um imediatismo por parte 
das vítimas, dificultando a 
apuração das informações 
para que o crime seja evita-
do. O depósito exigido acaba 
sendo efetuado.

Quando há uma denún-
cia e a vítima informa a conta 
em que o dinheiro foi depo-
sitado, a polícia pede uma 
quebra de sigilo para que as 
investigações sejam feitas e o 
suspeito seja acusado de es-
telionato. Sem informações 
básicas para que se prossiga 
uma investigação, o caso é 
arquivado até que se consiga 
algo novo.

No caso das premiações, 
o suspeito informa à vítima 
que ela ganhou um sorteio 

Janielle Ventura
Especial para A União

saiba mais

COmO EViTaR

as ocorrências podem ser denunciadas através do Disk Denún-
cia, ligando para o 197. mas o ideal é que seja feita presencial-
mente em qualquer delegacia, para que a vítima passe todas 
as informações possíveis, principalmente a conta bancária 
para o qual o dinheiro foi depositado. além de nome, número 
de telefone, nome da suposta empresa e outras informações 
que facilitem a investigação.

l Não passe informações pessoais na rua;
l mantenha a calma;
l Durante a ligação faça perguntas para confirmar as infor-
mações;
l Não responda perguntas pessoais feitas por telefone;
l Procure apurar os dados passados, sobre o “sequestrado”, 
por exemplo;
l Cuidado para quem você fornece seu número celular;
l Desconfie de prêmios que você não se inscreveu para ganhar.

e pede para que ela se diri-
ja ao banco. Chegando lá, a 
orientação é de que ela deve 
pagar uma suposta taxa para 
que o valor do prêmio seja 
liberado e com as informa-
ções do extrato falar para a 
"empresa" todos os seus da-
dos bancários. "É difícil você 
ser premiado se você não se 
inscreveu para ganhar algo; é 
no mínimo suspeito", relata o 
delegado Lucas Sá.

O golpe do seques-
tro terá sucesso a partir do 
transtorno psicológico da ví-
tima sob pressão. Os suspei-
tos pensam em tudo. Ligam, 
pressionam, colocam até um 
falso parente na linha telefô-
nica para que seja feita uma 
dramatização. Ameaçam e 
exigem o depósito de um va-
lor na conta bancária deles 

para que o parente será libe-
rado sem mais torturas.

O golpe do carro quebra-
do é mais simples. A ligação 
é feita e a vítima é informada 
que um parente dele está em 
algum ponto da cidade com o 
carro quebrado e o golpista 
pede para que um depósito 
seja feito imediatamente.

O delegado Lucas in-
forma que a maioria das li-
gações é feita de dentro de 
presídios e, pela facilidade 
em cair no golpe, as pessoas 
sentem-se envergonhadas e 
não denunciam. "As pessoas 
que caem nesse tipo de golpe 
entram em desespero. Quan-
do percebem o que aconte-
ceu, sentem vergonha e não 
contam para ninguém. Isso 
dificulta a ação da polícia", 
explica.

O cultivo de uva itália no Sertão 
da Paraíba já é uma realidade e surge 
como mais uma alternativa de renda 
para o agricultor familiar. O agricultor 
Valmir Alves de Sousa, do Sitio Capi-
vara, na zona rural do município de 
Joca Claudino, a 460 quilômetros de 
João Pessoa, se prepara para ampliar 
seu parreiral e, com isso, conquistar 
novos mercados, inclusive Fortaleza, 
no Ceará. O Governo do Estado, por 
meio da Emater-PB, empresa da Ges-
tão Unificada Emater/Emepa/Interpa, 
vinculada à Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da Pesca, 
com acompanhamento do escritório 
regional em Sousa, está estimulando 
a produção desta cultura na região.

Orientado pelos extensionistas 
e acompanhado pelo chefe do escri-
tório da Emater em Sousa, Francisco 
de Assis Bernardino, Valmir obteve fi-
nanciamento do Pronaf Semiárido no 
valor de R$ 2.600,00, que possibilitou 
implantar a área de cultivo. Antes ele 
trabalhava com culturas de sequeiros 
e criava animais de pequeno porte, o 
que garantia o sustento da família. O 
cultivo de uva, que já apresenta bons 
resultados, passará a ser mais uma 
alternativa de renda deste agricultor 
familiar.

Toda a área plantada pelo agri-
cultor é de 0,2 hectares, com estima-
tiva de produção e colheita de 3.500 
quilos por safra e a possibilidade de 
renda de R$ 7.700,00. Deduzindo 
30% com os gastos de manutenção 
da plantação, terá um lucro líquido 
de R$ 5.500,00 em cada colheita. Le-
vando em conta duas colheitas ao 
ano, serão comercializados 14 mil 
quilos de uvas e vendido a R$ 2,20 o 
quilo no preço atual, proporcionan-
do uma renda de R$ 30.800,00, mas, 
reduzindo os custos, o agricultor terá 
uma renda de R$ 21.500,00.

Ele está sendo preparado para 
fornecer seus produtos para o Progra-
ma Nacional de Aquisição de Alimen-
to (Pnae). Trabalha com o sistema de 
irrigação, utilizando água que vem da 
represa Capivara, que foi inaugurada 
em 2008 e conta com capacidade para 
37,5 milhões de metros cúbicos, res-
ponsável pelo abastecimento d’água 
de oito cidades e dezenas de comuni-
dades rurais, informou o secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente de Joca 
Claudino, Messias Júnior.

A disponibilidade e usos da água 
na região Nordeste do Brasil, particu-

larmente na Semiárida, continuam a 
ser uma questão crucial no que con-
cerne ao seu desenvolvimento. A falta 
de água para irrigar o parreiral é um 
dos principais e mais graves proble-
mas relatados por Valmir.

Um parreiral possui vida útil de 40 
anos e a tendência da produção é cres-
cer cada vez mais, obedecendo-se os 
critérios técnicos de poda e de repouso 
das plantas. No Sitio Capivara, há con-
dições de se conseguir até três colhei-
tas por ano, rendendo algo em torno 
de 45 mil quilos de uva por hectare, 
totalizando 125 mil quilos por ano.

“De qualquer modo, a ampliação 
e o fortalecimento da infraestrutu-
ra hídrica, com uma gestão adequa-
da, constituem requisitos essenciais 
para a solução do problema, servindo 
como elemento básico para minimizar 
o êxodo rural e promover a interio-
rização do desenvolvimento”, infor-
mou o tecnólogo em cooperativismo 
da Emater-PB, Fábio Pereira de Sousa.

Expansão do PAA
Também na semana passada, na 

Unidade Operativa da Emater de Joca 
Claudino, o técnico local Geraldo João 
e o secretário de Agricultura do Municí-
pio, Messias Júnior, finalizaram o cadas-
tro dos agricultores do município que 
vão fornecer produtos ao PAA – Paraí-
ba, outro importante programa de co-
mercialização da produção agrícola. 

O mercado institucional ganhou 
importância neste cenário, conside-
rando que possui um elevado poten-
cial para emergência de novos atores 
sociais, uma vez que sua operação 
exige uma significativa concentração 
social, advinda da necessidade da efe-
tiva participação de todos os implica-
dos (agricultores, cooperativas, líderes 
comunitários, gestores públicos, etc). 

Este mercado pode e já repre-
senta uma excelente alternativa para 
conciliar os objetivos de viabilizar a 
melhoria das condições de reprodu-
ção social na agricultura familiar, pro-
mover ações estratégicas de desenvol-
vimento rural voltada à valorização 
dos modos de vida tradicionais, bem 
como produzir alimentos de qualida-
de em sistemas sustentáveis de produ-
ção. A implementação bem sucedida 
dos programas e políticas públicas 
requer qualificação maior da atuação 
das organizações econômicas da agri-
cultura familiar, no apoio à produção 
e à comercialização.

Produção de uva é alternativa 
de renda no sertão paraibano

AGRICULTURA FAMILIAR

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde, lançou na quinta-feira 
(16), campanha de aleitamento 
materno para a região do Vale 
do Mamanguape, que tem por 
objetivo divulgar o serviço que 
será oferecido pelo Hospital 
Geral de Mamanguape com a 
inauguração do posto de coleta 
de leite materno, em maio. 

Para que a população faça 
sua parte também neste traba-
lho de doação de leite mater-
no, a equipe do posto de coleta 
de leite já iniciou uma cam-
panha junto ao comércio de 
Mamanguape para arrecadar 
vidros com tampa de plástico 
rosqueável. 

A secretária de Estado 
da Saúde, Roberta Abath, afir-
mou que a campanha de alei-
tamento materno precisa ser 
um trabalho contínuo. “O leite 
materno é essencial para os 
seis primeiros meses de vida 
do bebê, pois nutre e protege 
a criança, aumenta a intera-
ção entre binômio mãe e filho, 
além de contribuir para a recu-
peração pós-parto”, observou.

De acordo com a direto-
ra do Banco de Leite Humano 
Anita Cabral, Thaise Ribeiro, 
além da campanha dos frascos, 
estão sendo promovidas vá-
rias ações para divulgar o pos-
to de coleta. No início do mês 
de maio serão realizadas reu-
niões nas aldeias com as equi-
pes de saúde dos municípios 
de Baía da Traição, Rio Tinto 
e Marcação, junto à população 

indígena, para divulgar o tra-
balho a política de promoção, 
proteção e apoio ao aleita-
mento materno, bem como na 
captação de doadoras, já que o 
leite ajuda na recuperação do 
quadro clínico de crianças pre-
maturas ou recém-nascidas.

Durante a campanha de 
incentivo ao aleitamento ma-
terno, as coordenações de 
Atenção Básica dos 12 mu-
nicípios do Vale do Maman-
guape (Mamanguape, Baía da 
Traição, Jacaraú, Marcação, 
Rio Tinto, Itapororoca, Duas 
Estradas, Pedro Régis, Cuité 
de Mamanguape, Mataraca, 
Curral de Cima e Capim) se-
rão visitadas pelas equipes do 
posto para programar as capa-
citações com os profissionais 
de saúde de cada localidade e 
ainda terá a divulgação do ser-
viço na mídia local, a exemplo 
de rádio, portais, blogs, etc, se-
gundo informou Thaíse. 

Com isso, as mães que ne-
cessitarem do serviço devem 
entrar em contato pelo telefo-
ne 3292-9072, que o atendi-
mento será realizado na pró-
pria unidade, 24 horas, ou a 
domicílio, de segunda a sexta, 
das 7h às 17h, nas urgências 
mamárias, a exemplo de “pei-
to pedrado” (apresentação de 
febre, devido ao peito cheio). 
Para o atendimento são ne-
cessários apenas os cartões do 
SUS e da gestante. 

A meta é coletar 40 litros 
de leite por mês. “Este leite 
servirá para os bebês que re-

cebem prescrição médica, a 
exemplo dos que nascem com 
risco de hipoglicemia ou quan-
do as mães, no período de 48 
horas de internação, apre-
sentarem demora na descida 
do colostro (denominação do 
leite nos primeiros sete dias 
de lactação)”, explicou Thaise 
Ribeiro. 

O posto de coleta de leite 
do Hospital Geral de Maman-
guape já é o 20º no Estado, 
além dos seis Bancos de Leite. 
Com isso, a Paraíba é o Estado 
com a maior rede de coleta 
de leite materno de toda re-
gião Nordeste. Além de reali-
zar a coleta e orientar mães e 
profissionais de saúde sobre 
aleitamento materno, a equi-
pe, formada por enfermeiros, 
nutricionistas e técnicos, ainda 
oferece os frascos esterilizados 
para que as mães coloquem o 
leite que, dependendo na ne-
cessidade, são recolhidos, se-
manalmente. 

O posto será inaugurado 
durante as atividades da III Se-
mana Estadual de Doação de 
Leite Materno, em maio deste 
ano, no Hospital Geral de Ma-
manguape, que faz parte da 
Rede Hospitalar do Estado. 

Doação
Para ser doadora basta a 

mulher estar amamentando, 
ser saudável e ter produção 
de leite maior que a necessi-
dade do seu bebê. Para doar é 
só procurar uma das unidades 
distribuídas em todo o Estado.

Lançada campanha de aleitamento 
materno no Vale do Mamanguape

SAÚDE DO BEBÊ

Foto: Secom-PB
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Paraíba
15

Operação Ares prende 9 pessoas 
em Patos, Santa Luzia e Junco
Grupo que realizava 
assaltos e homicídios agia 
em vários Estados do NE Pela cidade

Ambulantes
Na próxima semana, começa o 

recadastramento dos ambulantes que 
comercializam produtos na área do Parque do 
Povo durante o São João. O atendimento será de 22 
a 24 de abril, no horário das 10h às 16h, no Teatro 
Rosil Cavalcante do Centro Cultural.

l AberturA
Após alardear que estabelecimentos como 

bancos, supermercados e shoppings são proibidos, 
por lei municipal de cobrar estacionamento, a Câmara 
Municipal de Campina Grande avisou em nota que “está 
aberta ao diálogo” com os empresários.

l JustiçA
Mas, tudo indica que empresários que possuem 

estabelecimentos com estacionamento não estão 
muito dispostos ao tal diálogo com os vereadores. A 
informação, inclusive, é que o segmento está em busca 
de recursos judiciais para derrubar a lei municipal.

Água e vídeo 
A UEPB, em parceria com a Waterlat-Gobacit, 

entidade de ensino, pesquisa e intervenção no campo 
da política e da gestão da água e dos serviços baseados 
no uso da água, está com inscrições abertas até o dia 
30/06 para o concurso de curta-metragem sobre o tema 
da água. Podem ser inscritos vídeos com até 15 minutos 
que abordem os seguintes temas: “Água e violência”, 
“A água e as políticas de desenvolvimento” e “Arte, 
Comunicação, Cultura e Educação em relação à política 
e à gestão da água”.

seleção
A Coordenação Geral de Extensão da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Extensão da UFCG divulgou o resultado 
da seleção do Programa Bolsas de Extensão (Probex). 
Foram contemplados 87 projetos individuais e dez 
programas que obtiveram nota igual ou superior a 
sete.

inscrição
Os coordenadores de programas e projetos 

contemplados com bolsa deverão, de 20 a 24 deste mês, 
inscrever os alunos candidatos às bolsas, nos respectivos 
centros de Ensino. Segundo a UFCG, os critérios 
de seleção estão estabelecidos no edital do Propex 
2015.

Pressão
O vereador Murilo Galdino (PSB) convocou líderes 

comunitários e a população campinense para cobrar 
dos seus representantes no Legislativo a aprovação 
do “Orçamento Impositivo”, na próxima quarta, 22. O 
projeto foi retirado da pauta esperando uma decisão do 
Congresso Nacional, que no início deste ano conseguiu 
aprová-lo e motivou o vereador a desarquivar o projeto 
na Câmara Municipal de Campina Grande.

Defesa
Segundo Murilo, autor da matéria junto ao 

hoje deputado estadual Bruno Cunha Lima (PSDB) 
e Pimentel Filho (PROS), e assinado por todos os 
vereadores, o Orçamento Impositivo beneficia 
diretamente a população, no atendimento às demandas 
urgentes que poderão ser resolvidas pelos seus 
representantes. Prevista para o dia 15, a votação foi 
adiada porque o vereador Olímpio Oliveira (PMDB) 
pediu prazo para analisar a matéria.

são João 
A programação do palco principal do Maior São 

João do Mundo 2015, que começará no dia 5 de junho, 
deverá ser divulgada no próximo dia 28. De acordo com 
as informações já divulgadas extraoficialmente, boa 
parte da programação 2015 já estaria definida. 

Limite
A Prefeitura de Campina Grande teria estabelecido 

um teto para os cachês das bandas e artistas. Esse limite 
seria de R$ 150 mil, o que, na prática, deve inviabilizar, 
por exemplo, a participação de bandas caras, como o 
grupo Aviões do Forró e Calypso.

Uma operação deflagra-
da na manhã de ontem pelas 
Polícias Civil e Militar, nas ci-
dades de Patos, Santa Luzia e 
Junco do Seridó prendeu um 
grupo suspeito da prática de 
homicídios, assaltos a casas 
lotéricas, porte ilegal de ar-
mas, dentre outros crimes, 
com atuação em várias cida-
des do interior dos Estados 
da Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará e Pernambuco.

A operação, denomina-
da de “Ares”, em alusão ao 
Deus da Guerra na mitologia 
grega, teve início por volta 
das 5h e contou com cerca de 
150 policiais militares e civis. 
De acordo com o delegado 
seccional de Polícia Civil de 
Patos, Sílvio Rabello, foram 
presas nove pessoas durante 
a operação: Florêncio Jusce-
lino Emiliano, Paulo Sérgio 
Ferreira dos Santos, Ramiro 
Silva Araújo, Zezito Carlos 
dos Santos, José Alberto de 
Araújo Silva, Fábio Bruno de 
Araújo da Silva, Leandro Fa-
rias da Silva, José Wellington 
Roque e Maciel Henrique.

Entre os presos, dois são 

acusados de um homicídio em 
Patos e dois de um assalto a 
uma casa lotérica da cidade 
de Juazerinho, no início de 
janeiro deste ano, de onde foi 
subtraída a quantia de aproxi-
madamente R$ 20 mil. Além 
das prisões, foram apreen-
didas nove espingardas ca-
libres 12, .40 e 9.1, cinco ar-
mas brancas (faca, punhais 
e facões), quatro cartões do 
bolsa família, duas toucas 
ninjas, uma máscara, uma 
peruca, além de munições 
de vários calibres e 10.640 
carteiras de cigarros. Uma 

das espingardas apreendi-
das foi utilizada na prática 
de um homicídio em Patos e 
um exame de balística será 
feito para confrontar com os 
fragmentos encontrados no 
corpo da vítima.

O delegado Sílvio Rabel-
lo informou que as investiga-
ções em torno da quadrilha, 
que vinha atuando há cer-
ca de seis meses na região, 
foi fruto de um trabalho em 
parceria com as polícias dos 
Estados da Paraíba, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, 
Ceará e São Paulo, que visa 

diminuir o potencial finan-
ceiro desses grupos crimi-
nosos. “Muitos deles não 
tinham antecedentes e esta-
vam em liberdade, mas ago-
ra vão responder pelos seus 
respectivos crimes na pri-
são”, afirmou Rabello.

Os presos da “Ares”, que 
constitui a terceira operação 
desencadeada na região de 
Patos este ano, serão levados 
para as cadeias das cidades 
de Santa Luzia, Juazeirinho e 
para o presídio de segurança 
máxima de Patos, Procura-
dor Romero Nóbrega.

Ação teve início por volta das 5h de ontem e contou com cerca de 150 policiais militares e civis

Envolvidos são detidos em João Pessoa
Policiais Civis do Gru-

po de Operações Especiais 
(GOE), em parceria com o 
Núcleo de Inteligência da Se-
cretaria de Administração 
Penitenciária (SEAP), pren-
deram na última quinta-feira 
(16) cinco pessoas suspeitas 
de envolvimento com o homi-
cídio do agente penitenciário 
Ivonilton Wanderley Coriola-
no Júnior, de 38 anos, ocorri-
do no mês de março. A vítima 
teve o corpo encontrado no 
Rio Jaguaribe, no bairro do 
Cristo Redentor. 

As prisões aconteceram 
na Comunidade Vale das 
Palmeiras, em João Pessoa, 
e foram realizadas por for-
ça de mandados de prisão 
temporária expedidos pela 
Justiça local, com o apoio da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária.  Foram presos: 
Alcione Araújo da Silva, de 33 
anos; José Adailton Matias da 
Silva, Silas Freitas Calado, de 
21 anos, Ewerton Freitas Ca-
lado, de 20 anos; e José Edson 
dos Santos, de 18 anos. 

De acordo com o dele-
gado titular do GOE, Allan 
Terruel, logo após a prisão, 
Alcione Araújo confessou o 
crime e disse como tudo tinha 
acontecido. “Essa investigação 

foi bem precisa. Recebemos 
muitas informações da popu-
lação via o número 197- Dis-
que Denúncia da Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social 
(Seds) e aos poucos fomos 
identificando os envolvidos. 
No caso da Alcione, ela con-
fessou em depoimento e disse 
que ela e outra moça, que já foi 
identificada, encontraram o 
agente em um bar e atraíram 
a vítima até o apartamento 
dela, colocaram uma substân-
cia na bebida dele e, após o 
agente ser dopado, elas cha-
maram os outros envolvidos 
no homicídio, que agrediram 
a vítima, roubaram a pistola, 
dinheiro e celular e depois de 
amarrarem as pernas dele co-
locaram o agente em um car-
rinho de mão e o jogaram no 
rio. Ivonilton ainda estava vivo 
e provavelmente morreu por 
afogamento”, disse o delegado. 

Ainda segundo a autori-
dade policial, a ação foi arti-
culada dentro de uma peni-
tenciária do Estado e indicava 
que o grupo deveria roubar 
a pistola do agente peniten-
ciário. “A ordem era roubar 
a pistola, que ainda não foi 
encontrada, e como a vítima 
era um servidor da área de 
Segurança Pública, o bando 

decidiu pelo assassinato. Mas 
as investigações desse caso 
continuam, já que identifica-
mos que mais três pessoas es-
tão envolvidas. Ao todo, nove 
pessoas estão ligadas a este 
homicídio. Cinco foram pre-
sas ontem, um já se encontra 
dentro de uma Unidade Pri-
sional do Estado e outras três 
estão foragidas. No momento 
do espancamento do agente 
penitenciário, que aconteceu 
durante o dia e em um local 
movimentado, na parte de 
baixo do prédio onde Alcione 
morava, muita gente presen-
ciou a cena e repassou infor-
mações para a polícia. Esses 
dados chegaram via o Disque 
Denúncia, da Seds, o que só 
reforça a importância desse 
canal para a prisão de crimi-
nosos. Contamos sempre com 
o apoio da sociedade para a 
solução de casos como este”, 
ressaltou Terruel. 

Para o secretário da Se-
gurança e da Defesa Social, 
Cláudio Lima, a investigação 
bem feita e a prisão dos cri-
minosos mostram a impor-
tância da integração entre as 
Forças de Segurança do Esta-
do. “O GOE e o Núcleo de In-
teligência da Seap mostraram 
na prática a importância de 

um trabalho integrado bem 
feito. O Grupo de Operações 
Especiais fez um levantamen-
to rigoroso de informações e 
conseguiu desvendar todos 
os envolvidos nesse caso, que 
terminou de forma tão brutal. 
A polícia deu uma resposta à 
sociedade e esse é o papel das 
forças de segurança: comba-
ter a criminalidade no Esta-
do”, frisou Cláudio Lima.  

Já o secretário de Ad-
ministração Penitenciária, 
Wagner Dorta, ressaltou que 
as duas secretarias estavam 
empenhadas em solucio-
nar o crime. “Um homicídio 
com requintes de crueldade, 
Ivonilton Coriolano era um 
cidadão de bem e precisáva-
mos esclarecer como tudo ti-
nha ocorrido, além de punir 
os envolvidos neste homicí-
dio e conseguimos. Estamos 
atentos aos crimes, e nosso 
papel é investigar de onde 
partem e como são articu-
lados até resultar na prisão 
de criminosos. E frisamos 
que ações delituosas serão 
combatidas em qualquer 
lugar do Estado. Estamos 
preparados para a repres-
são qualificada ao crime e a 
sociedade é nossa parceira”, 
finalizou o secretário. 

AssAssiNAtO De AGeNte PeNiteNCiÁriO

Suspeitos de invadir agência são presos
Policias da 1ª Companhia 

de Choque do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) 
prenderam em flagrante, 
na madrugada de ontem, os 
quatro suspeitos de invadir a 
agência do Bradesco de Cruz 
das Armas, em João Pessoa, 
onde levaram duas armas de 
fogo e ainda tentaram violar 
os caixas eletrônicos do banco. 
A ação foi frustrada pela che-
gada das viaturas do Patrulha-
mento Tático Móvel (Patamo), 

especializada no atendimento 
deste tipo de ocorrência.

De acordo com o capitão 
Bruno Rodrigues, comandan-
te do Choque, os bandidos 
entraram por uma janela que 
fica na parte de trás do ban-
co. “Eles foram direto ao cofre 
onde os seguranças deixam as 
armas e os coletes após o ex-
pediente, arrombaram e sub-
traíram dois revólveres. Em 
seguida, foram até os caixas 
eletrônicos, onde já estavam 

colocando ferramentas para 
tentar abri-los, momento em 
que as viaturas do choque 
chegaram”, disse.

Ainda segundo o oficial, 
os suspeitos deixaram as fer-
ramentas no banco e na fuga 
invadiram uma casa na Rua 
Porfírio Costa, que fica próxi-
ma à agência, onde foram pre-
sos após diligências realizadas 
pelas equipes do choque. “As 
armas estavam escondidas 
dentro da privada da residên-

cia e no banco foi apreendido 
um maçarico e outros obje-
tos”, completou.

Os acusados foram iden-
tificados como Anderson Luís 
Gonçalves da Silva, de 28 anos; 
Tiago Siqueira da Silva, 30 
anos; Antônio Inácio de Olivei-
ra Santos, 27; e Ageu Emanuel 
Morais Correia, 27 anos.   Eles 
foram autuados por furto qua-
lificado e formação de quadri-
lha na 12ª Delegacia Distrital, 
no bairro de Manaíra. 

brADesCO

Foto: Divulgação
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Governador confirma 
presença na inauguração 
da fábrica da Fiat
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DIVIsão De Icms Para comércIo eletrônIco

Paraíba é pioneira na mobilização
Aprovação da proposta
vem sendo defendida por 
Ricardo Coutinho desde 2011

O secretário de Estado 
da Receita, Marialvo Lau-
reano, disse ontem, em en-
trevista concedida ao jornal 
A União, que  a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 7/15 aprovada, na 
quarta-feira, 15, e promul-
gada na quinta-feira, 16, 
pelo Senado, é uma luta de 
todos os Estados, em es-
pecial da região Nordeste. 
Marialvo lembra que quem 
primeiro levantou esta ban-
deira para que esta propos-
ta fosse aprovada foi o go-
vernador Ricardo Coutinho, 
em 2011, início de sua pri-
meira gestão. 

A PEC 7/15 traz a parti-
lha entre Estados de origem 
e destino da arrecadação do 
Imposto sobre Circulação  
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) quando uma venda 
for não presencial, como 
através da Internet, por 
exemplo.

Ele explicou que, ape-
sar de os Estados virem 
insistindo em criar esta 
emenda há bastante tem-
po, era necessário haver um 
acordo com o Conselho de 
Política Fazendária (Con-
faz), cujas decisões têm que 
ser unânimes, e por ser uma 
emenda constitucional pre-
cisaria passar em dois tur-
nos nas duas Casas: Câmara 
dos Deputados e Senado. 

O secretário lembrou 
que  durante três anos essa 
proposta foi bastante tra-

balhada até que os Estados 
chegaram a um consenso. 
“Após várias reuniões do 
Conselho chegou-se a este 
acordo. Se houvesse um 
confronto, certamente, fi-
caria muito mais difícil con-
seguir a aprovação. Tanto 
é assim que quando foi vo-
tada no Senado houve um 
acordo de liderança que não 
precisou nem passar pelas 
outras comissões, mas so-
mente pela de Constituição 
e Justiça [CCJ]”, comentou. 

Essa partilha será pro-
gressiva para não prejudi-
car os Estados onde são co-
mercializados os produtos, 
os chamados Estados de 
origem. Hoje, quem compra 
um produto pela Internet 
ou por qualquer outro meio 
que não seja presencial, 
todo o ICMS fica para o Es-
tado que originou a venda. 

Com a aprovação da 
emenda, esta partilha será 
como a que já existe quando 
se compra de empresa para 
empresa. Ou seja, uma ven-
da efetuada cujo imposto é 
17%, 7% fica na origem e 
10% é partilhado. É exata-
mente o que vai acontecer 
agora quando for vendido 
ao consumidor final que 
compra diretamente pela 
Internet, ficando 7% na ori-
gem e 10% no destino. En-
tretanto, como é progressi-
vo seria 20% desses 10%. 

Esta medida deveria 
entrar em vigor desde o iní-
cio de 2015, mas não houve 
tempo hábil para ser apro-
vado no ano passado. De-
verá entrar em vigência no 
próximo ano já com 40 por 
cento. “Em vez de ficarmos 
com 2%, ficaremos com 
4%, que é 40% de 10%. Em 

2017, serão 60%,  em 2018, 
80%, em 2019, 100%, exa-
tamente o total dos 10% 
que ficariam na Paraíba”, 
explicou.

Em termos reais, Marial-
vo disse que a expectativa do 
Governo é que, em 2016, a 
Paraíba tenha uma arrecada-
ção extra na ordem de R$ 50 
milhões, o que não quer dizer 
que a Paraíba vai estar numa 
situação confortável em com-
paração com os outros Es-
tados. Segundo explicou, a 
arrecadação mensal do ICMS 
na Paraíba gira em torno de 
R$ 370 a R$ 400 milhões 
de reais. “A nossa arrecada-
ção anual dá mais de R$ 4 
bilhões. Com essa arrecada-
ção extra a Paraíba teria um 
acréscimo de apenas 1% a 
1,5% na sua economia”, e 
prossegue na avaliação:

“Isso não deixa de ser 
bom para o Estado por-
que é um dado positivo. Na 
verdade, no nosso entendi-
mento, este é um recurso 
que deveria vir para cá, só 
que quando foi feito o Códi-
go Tributário Nacional não 
existia Internet e dificil-
mente se adquiria um pro-
duto se a venda não fosse de 
maneira presencial. Hoje, a 
venda e compra através da 
rede de computadores se 
tornou muito comum, prin-
cipalmente para quem é da 
classe média. Não tem sen-
tido nenhum esse imposto 
ficar na origem. Na verdade, 
esses são recursos da Paraí-
ba saindo para outros Esta-
dos”, acrescentou. 

É importante ressaltar 
que essa parcela de consu-
midores que compram pela 
Internet, não terá nenhum 
prejuízo, porque o valor será 

A FAMILÍA DE FLÁVIO, POR SEUS 
PAIS, RAMALHO LEITE E MARTA; SUA 
ESPOSA KARLLA, E FILHAS  FLÁVIA, 
GABRIELLA E NATÁLIA; SEUS 
IRMÃOS RICARDO SÉRGIO 
e MARCILEIDE, ANTONIO 
AUGUSTO E ANDREA, E 
VIVIANNE,  CONVIDAM 
parentes e amigos para a 
missa de mandam celebrar 
às 17 horas  desta segunda 
feira, dia 20, na Igreja 
de Nossa Senhora de 
Fátima, no Miramar.

MISSA DE PRIMEIRO ANIVERSÁRIO
FLÁVIO ROGÉRIO 

DE ARAGÃO RAMALHO

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

Imposto representará 1,5% a mais na economia, explica Marialvo

exatamente o mesmo. O que 
vai acontecer é que uma 
parte do imposto que ficava 
na origem, com a aprovação 
e promulgação dessa lei, 
agora vai para o destino.

O correto mesmo, de 
acordo com o secretário, 
era que entrasse em vigor 
agora e que fosse os 100 
por cento, ou seja, a parti-
lha fosse os 10% e os 7%, 
e não essa “progressivida-
de, essa modulação”. “Mas 
tudo se precisa de uma ne-

gociação para se conseguir 
e eu acredito que os Esta-
dos do Nordeste podem 
até ter conversado com a 
bancada nordestina para 
agilizar esse processo. Eu 
fui um dos que conversou 
com o senador José Mara-
nhão (PMDB), que apesar 
de estar convalescendo de 
uma enfermidade, se em-
penhou e deu celeridade no 
andamento na Comissão de 
Comissão e Justiça da qual é 
presidente”, concluiu.

FOTO: Marcos Russo

Magistrados, integrantes 
da Comissão para cumpri-
mento da Meta 7, estiveram 
reunidos, na manhã de on-
tem, na sede administrativa 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, para discutir pontos 
decisivos e pôr em prática a 
referida Meta, que é determi-
nada pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), e também 
conhecida por “Gestão das 
Demandas Repetitivas e dos 
grandes Litigantes”.

Conforme explicou o ges-
tor da Meta, desembargador 
João Benedito da Silva, foram 
debatidas várias ações, den-
tre elas, a definição dos meses 
de maio, junho e julho, deste 
ano para realização de muti-
rões nas Turmas Recursais, a 
implantação de um programa 
pela Diretoria de Tecnologia 
da Informação (Ditec), e a se-
paração de processos físicos 
sobrestados (suspensos por 
determinação do STJ e STF) 
pela Diretoria Jurídica.

“O encontro serviu tam-
bém para avaliação do que já 
foi feito, o que pode ser me-
lhorado e o que mais se pode 
fazer para pontuar na Meta”, 
explicou o desembargador 
João Benedito.

O magistrado acrescen-
tou que depois da primeira 
reunião, ocorrida no mês pas-

Magistrados e servidores se 
reúnem para cumprir meta

conselHo nacIonal De JUstIÇa

sado, alguns pontos ficaram 
em aberto, e o novo encontro 
permitiu então que estes pon-
tos fossem melhor definidos. 
Um deles foi a realização de 
mutirões nas Turmas Recur-
sais dos Juizados Especiais 
para dar vazão aos processos 
que estão congestionados.

“São muitos processos 
represados por falta de apoio 
logístico, de servidores e as-
sessores. E há a necessidade 
de se dar vazão a essa quan-
tidade de processos, para que 

possamos primeiro dar satis-
fação à sociedade e segundo 
pontuar na meta”, ressaltou 
João Benedito.

Desafio – A Meta 7 do 
CNJ, estabelecida para os tri-
bunais estaduais é tida como 
uma das mais desafiadoras 
para o Poder Judiciário. O ob-
jetivo é reduzir o acúmulo de 
processos relativos à litigân-
cia serial, advindos dos entes 
públicos, bancos, operadoras 
de telefonia, comércio, segu-
ros, entre outros.

murilo Galdino 
convoca população

O vereador Murilo Galdino 
(PSB) convocou líderes comunitários 
e a população campinense para co-
brar dos seus representantes no Le-
gislativo a aprovação do Orçamento 
Impositivo, na próxima quarta-feira, 
22. O projeto foi retirado da pauta 
esperando uma decisão do Congres-
so Nacional, que no início deste ano 
conseguiu aprová-lo e motivou o ve-
reador a desarquivar o projeto na Câ-
mara Municipal de Campina Grande.

De acordo com Murilo, autor da 
matéria, junto com os vereadores na 
época, Bruno Cunha Lima (PSDB), atual 
deputado estadual e Pimentel Filho, 
atualmente presidente do Legislativo 
campinense, e assinado por todos os 
vereadores, o orçamento impositivo 
beneficia diretamente a população, no 
atendimento às demandas urgentes 
que poderão ser resolvidas pelos seus 
representantes.

Prevista para o último dia 15, 
a aprovação do projeto foi adiada 
porque o vereador Olímpio Oliveira 
(PMDB) requisitou prazo para análi-
se, já que a pauta não foi entregue 
no prazo de 48 horas. “Eu queria 
aproveitar o prazo e pedir à popu-
lação que ligue para seus represen-
tantes comunitários e no Legislativo, 
a aprovação do orçamento”, disse.

Na prática, o orçamento vai 
garantir a autonomia do vereador em 
relação ao Executivo, no atendimento 
de apelos urgentes da comunidade, 
como o calçamento de ruas, reformas 
de escolas e unidades de saúde, entre 
outras demandas. “Os vereadores vão 
poder executar ações independente 
da autorização do prefeito e não 
terá desculpas para o não cumpri-
mento dos compromissos que fez 
com a comunidade”, disse.

Os dois Projetos de Lei (PLs) apre-
sentados pelo vereador Lucas de Brito 
(DEM), que combatem o nepotismo no 
âmbito da Administração Pública da 
capital paraibana, ganharam a aprova-
ção de dois membros da Comissão de 
Constituição e Justiça  (CCJ) da Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP). Os ve-
readores Bira Pereira e Fuba, ambos do 
PT, declararam apoio à matéria que foi 
apresentada no último dia 9. 

Lucas revelou que, desde a semana 
passada, quando apresentou a ideia na 
tribuna da Casa Napoleão Laureano, 
tem observado o bom acolhimento da 
iniciativa, tanto por parte dos parla-

mentares como da própria sociedade. 
Um dos PLs apresentados veda o nepo-
tismo no âmbito do Poder Legislativo 
Municipal e de todos os órgãos da ad-
ministração direta e indireta do Execu-
tivo Municipal, enquanto a outra maté-
ria proíbe a contratação de parentes de 
vereador na prefeitura de João Pessoa.

O democrata ressaltou que a 
aprovação dessas normas pode servir 
de exemplo para outras casas legis-
lativas e foi informado pelo verador 
Bira que o projeto já está sendo leva-
do para a Câmara Municipal de Cam-
pina Grande pelo vereador Napoleão 
Maracajá (PCdoB). 

Câmara de JP amplia apoio 
contra nepotismo cruzado

étIca no setor PÚBlIco

FOTO: Divulgação/CMJP

Vereadores Fuba (E) e Bira já aderiram ao projeto apresentado por Lucas de Brito
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Eterno Galeano

PB pode adotar modelo inovador 
para educação em tempo integral
Parceria público-privada 
já é adotada em 160 
escolas de Pernambuco

Nós, jovens sonhadores das pastorais dos anos 
1970, mal saídos das fraldas e descobrindo o mundo, 
tínhamos uma segunda Bíblia. Além da Bíblia do 
Antigo e Novo Testamento, carregávamos debaixo do 
braço As Veias Abertas da América Latina, o livro mais 
celebrado de Eduardo Galeano, presente dado pelo 
presidente Hugo Chávez ao presidente Obama anos 
atrás. Nos Cursos de Base da Pastoral da Juventude, 
nos Encontros das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs), nos embates das Oposições Sindicais, nos 
cursos de formação dos movimentos de bairro, 
Galeano era um companheiro que caminhava ao nosso 
lado, dizia as verdades com coragem (não por outro 
motivo, acabou exiliado do seu querido Uruguai), 
e nos fazia descobrir e conhecer a dura história da 
América Latina e de seu povo.

A América Latina, nossa América Latina, era 
nosso campo de batalha e de alegria. Nela travávamos 
todas as lutas, subíamos coxilhas e montanhas como 
guerrilheiros redivivos, nela investíamos o futuro 
e a esperança. Como no futebol, que Galeano tanto 
amava e de tantas belas páginas por ele escritas sobre 
os mistérios da bola e do gol (era apaixonado por 
Garrincha), queríamos ganhar. Ganhar era a libertação 
do jugo e da dominação históricas do continente 
latino-americano. Ganhar era caminhar de queixo 
erguido, sem submissão. Ganhar era poder dizer 
com orgulho: este chão é nosso, suas riquezas são 
nossas e não de quem as roubou ao longo do tempo. 
E poder cantar e proclamar que éramos parte deste 
povo pobre e sofrido, mas guerreiro e lutador, que a 
unidade latino-americana, como disse o Che na sua 
histórica viagem pela América do Sul nos anos 1950, 
sustentava nossos sonhos, nossa utopia, unidade que 
um dia haveria de acontecer, como vem acontecendo e 
se concretizando.

Não por outro motivo a presidenta Dilma 
Rousseff falou na VI Cúpula das Américas, cidade do 
Panamá, 11 de abril, dois dias antes do passamento 
de Galeano, em fala premonitora: “O século XXI tem 
que resgatar a esperança que um dia marcou nossa 
região. Região que, como disse Eduardo Galeano, ‘se 
encuentra al outro lado de la mar – magica mar que 
transfigura destinos –, la gran promessa de todos los 
tiempos’. A geografia nos legou um só continente onde 
vivemos juntos, separados do resto do mundo por 
dois oceanos. Estamos todos neste mesmo e imenso 
barco. Cabe a nós levá-lo a porto seguro e garantir que 
todos, que toda a sua população tenha uma vida digna 
com todos os direitos humanos, sociais, econômicos 
e, sobretudo, protegidos contra a discriminação de 
qualquer espécie.”

A utopia está, sim, no horizonte, Galeano, assim 
como a unidade latino-americana começa a tornar-se 
realidade. Mas como você chamou a atenção, muitos 
anos depois de escrever As Veias Abertas: “O sistema 
internacional de poder faz com que a riqueza continue 
se alimentando da pobreza alheia. Sim, as veias da 
América Latina ainda continuam abertas.”

Em 2015, nós os de esquerda, que continuamos 
de esquerda, que não temos vergonha de ser de 
esquerda, nós os latino-americanos que sonhávamos/
sonhamos com a revolução, que não nos distanciamos 
dos ideais da liberdade, da democracia em todos os 
níveis e fronteiras, da justiça, da igualdade, nós que 
acreditamos na solidariedade, estamos vivos.

O Uruguai, este paisinho de poucos milhões de 
habitantes, este hermanito que nos deu Pepe Mujica, 
os Tupas, Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, tantos 
escritores, lutadores, revolucionários, segue sendo 
referência. Continuaremos lutando, eterno Eduardo 
Galeano, para que as veias onde corre nosso sangue 
alimentem nosso próprio corpo, não o corpo dos 
outros, nossas pátrias e nosso continente, onde 
pulsam nossos corações de fé, nossas mentes pensam 
o mundo, onde nossos pés fazem gols e história, sejam 
de seu povo.

A utopia é nosso ponto de partida e nosso 
ponto de chegada. O horizonte está lá longe, mas 
a gente o perseguirá sempre, passo a passo, até a 
eternidade.

                       (Reproduzido de adital.org.br)

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, na tar-
de de quinta-feira, 16, na 
Granja Santana, o empre-
sário Marcos Magalhães, 
que apresentou o Progra-
ma Modelo ICE de Escola 
em Tempo Integral, o qual 
consiste na melhoria da 
qualidade da educação pú-
blica oferecendo aos jovens 
a elaboração e execução de 
seus projetos de vida. O se-
cretário de Estado da Edu-
cação, Aléssio Trindade, 
participou do encontro.

O foco do programa é 
a criação e o desenvolvi-
mento de um modelo de 
escola pública de qualida-
de replicável em escala nas 
redes públicas de ensino. A 
atuação direta do Institu-
to de Corresponsabilidade 
pela Educação (ICE) se dá 
no Ensino Médio, onde de-
senvolve o programa das 
Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral.

Atualmente, esse mo-
delo de escola se materia-
liza em cerca de 160 esco-
las em Pernambuco, 60 no 
Ceará e em outras redes de 
escolas nesse mesmo for-

Heck
Selvino  
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Programa do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação foi apresentado ao governador 

mato nos Estados do Piauí, 
Sergipe, Rio de Janeiro e 
São Paulo. Não apenas o 
desenho curricular des-
sas escolas é diferenciado, 
mas principalmente a sua 
metodologia e acompanha-
mento.

Parceria
Segundo Márcio Ma-

galhães, esse modelo de 
escola funciona através de 
uma parceria entre o setor 
público e o setor privado, 
em regime de colaboração 
e corresponsabilidade, na 

qual o Estado cuida da 
destinação de recursos 
físicos e financeiros e o 
setor privado, por meio 
do ICE, contribui com a 
implantação das metodo-
logias e tecnologias ge-
renciais.

O governador Ricardo Couti-
nho confirmou presença na inau-
guração da nova fábrica da Fiat, 
no município de Goiana, no Esta-
do de Pernambuco, que aconte-
cerá no próximo dia 28. O convite 
ao governador foi feito pelos re-
presentantes da empresa: diretor 
jurídico, Márcio Lima; diretor de 
recursos humanos, Adauto Du-
arte;  e pelo diretor de relações 
institucionais, Antônio Sérgio, 

durante encontro na Granja San-
tana, na tarde da quinta-feira, 16.  

A nova fábrica tem capacida-
de de produzir 250 mil veículos 
modelo Jeep Renegade ao ano, e 
parte de um projeto no qual foram 
investidos mais de R$ 7 bilhões. 
Além da planta, a mais moderna 
de todo o grupo, o investimento 
da FCA inclui um CPD (Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento) e a 
rápida multiplicação de conces-

sionárias da Jeep no país, o que 
transformará o Brasil em uma pe-
ça-chave da expansão mundial da 
marca.

 “A fábrica foi instalada no 
município de Goiana, a 40 quilô-
metros de João Pessoa, e nossa in-
tenção em convidar o governador 
Ricardo Coutinho, é porque ele é 
um grande incentivador do desen-
volvimento e do trabalho”, disse 
Antônio Sérgio.

Ricardo irá a inauguração da fábrica da Fiat

Alex Rodrigues e  
André Richter 
Repórteres da Agência Brasil

A cunhada do tesou-
reiro afastado do PT, João 
Vaccari Neto, Marice Cor-
reia de Lima, apresentou-
-se à Polícia Federal (PF), 
em Curitiba, por volta das 
14h de ontem. Marice é 
uma das pessoas investi-
gadas na Operação Lava 
Jato, que apura denúncias 
de desvio de dinheiro da 
Petrobras. 

Na última quarta-
-feira, 15, o juiz federal 
Sérgio Moro, responsável 
pelos processos decorren-
tes da operação, expediu 
mandado de prisão tem-
porária contra ela, mas os 
policiais federais que par-
ticiparam da décima se-
gunda etapa da Lava Jato 
não a localizaram. Segun-
do o advogado de Marice, 
Cláudio Pimentel, ela esta-

va no Panamá. De acordo 
com o juiz, Marice rece-
beu dinheiro enviado pelo 
doleiro Alberto Youssef, a 
pedido de empreiteiras. 
Além disso, ela é suspeita 
de ter renda e patrimônio 
incompatíveis com seus 
ganhos. Segundo as in-
vestigações, em 2013, ela 
comprou um apartamento 
por R$ 200 mil, desistiu da 
compra e vendeu o imóvel 
para a OAS por R$ 400 mil. 
A Justiça suspeita de frau-
de na operação.

A defesa de Marice 
afirmou que não há irre-
gularidade nas operações, 
que foram declaradas à 
Receita Federal. De acor-
do com os advogados, ela 
prestará todos os esclare-
cimentos aos investigado-
res.

Vaccari também foi 
preso na quarta-feira. 
Suspeito de corrupção 
passiva e lavagem de di-

nheiro, o tesoureiro afas-
tado do PT foi detido em 
sua casa, em São Paulo. 
Delatores disseram à Jus-
tiça que ele intermediou 
doações de propina em 
contratos com fornecedo-
res da Petrobras.

Horas após ser detido, 
Vaccari pediu afastamento 
do cargo de tesoureiro do 
PT e a solicitação foi acei-
ta pelo partido.

A defesa do tesourei-
ro afastado considerou 
injusta a prisão dele. Se-
gundo o advogado Luiz 
Flávio D’urso, o decreto 
de prisão foi fundamen-
tado em depoimentos de 
delatores, sem apresenta-
ção de provas.

“Vaccari repudia as re-
ferências feitas por crimi-
nosos delatores a seu res-
peito, pois as mesmas não 
correspondem à verdade. 
Ele não recebeu ou solici-
tou qualquer contribuição 

de origem ilícita destinada 
ao PT, e todas as doações 
ocorreram por via bancá-
ria, com transparência, e 
com a devida prestação 
de contas às autoridades 
transparentes”, disse o ad-
vogado, por meio de nota.

Cunhada de João Vaccari Neto 
se apresenta à Polícia Federal

oPERAÇÃo LAVA JAto

“Vaccari 
repudia as 
referências 
feitas por 
criminosos 
delatores a 
seu respeito, 
pois as mesmas 
não correspon-
dem à verdade.”
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Receita intima 80 mil pessoas 
acusadas de fraudar declarações

A Receita Federal inti-
mou 80 mil pessoas físicas 
com indícios de infrações 
cometidas na Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto de 
Renda da Pessoa Física (DIR-
PF). As investigações são 
relativas às declarações de 
2012, 2013 e 2014 (ano-ca-
lendário 2011, 2012 e 2013). 
Este ano, serão executados 
aproximadamente 280 mil 
procedimentos de fiscaliza-
ção de pessoas físicas, infor-
mou o subsecretário de Fis-
calização da Receita Federal, 
Iágaro Jung.

“Nossa capacidade de 
identificar fraudes aumen-
tou muito com os primeiros 
resultados do Laboratório de 
Lavagem de Dinheiro, que, 
associado a um trabalho de 
monitoramento e gerencia-
mento de risco dos contri-
buintes pela Secretaria de 
Fiscalização, tem potencia-
lizado o grau de acerto na 
identificação de operações 
irregulares”, disse Jung.

Com o laboratório, a 
Receita passou a contar 
com ferramentas capazes 
de identificar os computa-
dores de escritórios de con-
tabilidade responsáveis por 
irregularidades nas decla-
rações de clientes. Uma das 
ferramentas identifica, por 
exemplo, a origem das frau-
des. Para isso, o laboratório 
rastreia o Internet Protocol 
(IP), um protocolo de inter-
net que identifica qualquer 
dispositivo ou conexão na 
rede. As ferramentas da Re-
ceita detectam também o en-
dereço MAC – Mídia Access 
Control –, que é um código 
que permite o restreamento 
do endereço físico de cada 
dispositivo conectado à rede 
de computadores.

Iágaro Jung disse que, 
com o aprimoramento da 
fiscalização, a Receita iniciou 
em março a Operação Nacio-
nal de Fiscalização, destina-
da a combater fraudes nas 
declarações de ajuste anual 

do Imposto de Renda com as 
pensões alimentícias. Foram 
identificadas, no caso, 25 mil 
declarações com indícios de 
fraude.

“Encontramos um órgão 
público com contribuintes 
que se julgam espertos, que 
passavam a contar para os 
colegas do lado, que adota-
vam a mesma fraude. Houve 
um aumento exponencial de 
pedidos de abatimento de 
pensão alimentícia”, expli-
cou Iágaro. Segundo ele, com 
os sistemas informatizados 
mais inteligentes e com a 
evolução dos bancos de da-
dos, fraudar a receita passou 
a ser um “mau negócio”. Ele 
citou o caso de 502 contri-
buintes que declararam ter 
a mesma empregada domés-
tica. “Nesse caso estamos 
com uma operação de busca 
e apreensão em andamento.”

Também foi identifica-
do um profissional que fazia 
declarações em que todos os 
contribuintes passaram a ser 
identificados regularmente 
como divorciados e pleitea-
vam pensão alimentícia.site 
Receita Federal 

Em 2014, foram fisca-
lizadas 351.452 pessoas fí-
sicas com um montante de 
crédito tributário lançado 
em favor da União de R$ 6,74 
bilhões. Entre os autuados 
estão profissionais liberais, 
proprietários e dirigentes de 
empresas, profissionais de 
ensino técnico, funcionários 
públicos, aposentados e au-
tônomos.

O contribuinte pode 
consultar a situação da de-
claração do IRPF na página 
da Receita Federal e solici-
tar, online, um extrato após 
fazer um cadastro. Caso 
encontre alguma divergên-
cia, poderá fazer a autorre-
gularização. “Os profissio-
nais liberais que prestam 
serviços às pessoas físicas 
acham que não estão sen-
do vigiados pelos contro-
les da Receita, ao contrário 
dos assalariados que são 
controlados por meio da 
declaração prestada pelas 
empresas.” A correção não 
tem valor se o contribuinte 
já tiver sido notificado, ex-
plicou Iágaro.

As investigações são 
relativas às declarações 
de 2012, 2013 e 2014

Daniel Lima
Da Agência Brasil

Calendário de restituições 2015
As restituições do Im-

posto de Renda Pessoa Física 
2015 começam a ser pagas 
no dia 15 de junho. O Ato De-
claratório da Receita Federal 
com o calendário foi publi-
cado ontem no Diário Oficial 
da União. Como em todos os 
anos, serão sete lotes regula-
res ao longo de 2015.

Os recursos são progra-
mados para o dia 15 de cada 
mês, até dezembro. Nos me-
ses em que a data cair em um 
fim de semana ou feriado, o 
pagamento será feito no pri-
meiro dia útil subsequente. 
É o caso de agosto, quando o 
dinheiro será liberado no dia 
17, de setembro e novembro, 
no dia 16.

O valor a restituir será 
colocado à disposição do con-
tribuinte na agência bancária 
indicada na declaração.

As restituições terão 
prioridade de pagamento 
pela ordem de entrega. Tam-
bém terão prioridade no 

recebimento o contribuinte 
com idade igual ou superior a 
60 anos, a pessoa com neces-
sidades especiais e com doen-
ça grave.

O prazo para a entrega 
da declaração começou em 
março e termina no dia 30 de 
abril. A multa por atraso de 
entrega é estipulada em 1% 
ao mês-calendário, até 20%. 
O valor mínimo é R$ 165,74. 
Um passo a passo com cada 
etapa da entrega está dispo-
nível na página da Receita. 
Basta o usuário clicar em 
cada ponto da figura para ob-
ter mais detalhes.

A Receita Federal postou 
uma série de 11 vídeos no 
site Youtube para tirar dúvi-
das sobre o preenchimento e 
a entrega do Imposto de Ren-
da. Chamada de TV Receita 
Responde, a série tem como 
objetivo explicar de forma 
simples os principais assun-
tos relacionados à declaração 
do IRPF.

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
disse ontem que cabe ao 
Ministério Público Federal 
(MPF) definir a estratégia 
de investigação da Operação 
Lava Jato.  Em nota divul-
gada à imprensa, a PGR de-
clarou que é imprescindível 
que todas as diligências de-
terminadas à Polícia Federal 
sejam cumpridas conforme 
estabelecida pelo órgão.

A nota é a primeira 
manifestação oficial do 
procurador-geral sobre as 
divergências entre o MPF 
e a Polícia Federal na con-
dução dos inquéritos que 

investigam deputados e 
senadores citados na Lava 
Jato. 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 PGR alegou 
necessidade de realinhar a 
estratégia na condução da 
investigação.

Para os procuradores, 
os delegados não seguiram 
a ordem de depoimentos 
estabelecida pela PGR, con-
forme a estratégia da in-
vestigação. A procuradoria 
chegou a pedir aos delega-
dos o adiamento das oiti-
vas, mas a PF informou que 

era necessária uma decisão 
judicial.

Segundo Janot, a ordem 
estabelecida para a coleta 
de provas é fundamental 
para o sucesso da investi-
gação. “Para garantir a agi-
lidade, utilidade e eficiência 
das investigações, é absolu-
tamente imprescindível que 
toda e qualquer diligência 
seja realizada de acordo 
com a diretriz estabelecida 
pelo titular [MPF] da ação 
penal”, diz a nota.

Ao justificar o pedido 
de suspensão dos depoi-
mentos marcados para esta 
semana, a PGR disse que a 
medida foi necessária, por-
que seriam “mais proveito-
sas se realizadas de forma 

coordenada com outras di-
ligências já em curso”.

Em nota divulgada on-
tem, a Polícia Federal decla-
rou que as diligências são 
cumpridas integralmente, 
conforme determinação do 
Supremo. De acordo com 
a PF, os delegados não re-
ceberam do MPF nenhuma 
ordem de preferência para 
realização dos depoimen-
tos. A PF também ressaltou 
que as oitivas são acompa-
nhadas por procuradores.

Na última quinta-feira, 
a Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Fede-
ral (ADPF) criticou o pedido 
de adiamento e classificou a 
medida como interferência 
indevida no órgão.

Janot afirma que compete à PGR 
definir estratégia de investigação 

MP denuncia executivos de trens

OPERAÇÃO LAVA JATO

FORMAÇÃO DE CARTEL

André Richter 
Da Agência Brasil

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

O Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MP-
-SP) denunciou à Justiça 
11 executivos de empresas 
do setor ferroviário e um 
funcionário da Companhia 
Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM) por formação 
de cartel em contratos fir-
mados para o fornecimento 
de trens e materiais ferro-
viários na execução de três 
projetos da empresa, fir-
mados em 2007 e 2008. De 
acordo com a denúncia, as 
empresas dividiram entre si 
três contratos administrati-
vos, combinando as propos-
tas a serem apresentadas 
nas licitações.

“As empresas dividiram 
o mercado e o preço final 

superfaturado, direcionan-
do cada licitação e sabendo 
previamente qual empresa 
seria a vencedora de cada 
um dos contratos e quais os 
preços de cada uma, o que 
fazia com que as outras em-
presas que participavam do 
cartel ofertassem suas pro-
postas a preços superiores, 
ou simplesmente não par-
ticipassem da concorrência 
na referida licitação, deixan-
do de oferecer proposta”, diz 
a denúncia.

A acusação é resultado 
de investigação criminal feita 
a partir de documentos enca-
minhados pelo Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) e da análise 
das licitações, que demons-
tram práticas anticoncorren-
ciais nos procedimentos ins-
taurados pela CPTM.

Foram denunciados Da-
vid Lopes e Wilson Daré, exe-
cutivos da Temoinsa do Brasil 
Ltda.; César Ponce de Leon, 
Luiz Fernando Ferrari e Ruy 
Grieco, executivos da Alstom 
Transport S/A; José Manuel 
Uribe Regueiro, da CAF Bra-
sil – Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles S/A; Carlos 
Levy, executivo da Bombar-
dier Transportation Brasil 
Ltda/ DaimlerChryler Rail 
Systems (Brasil) Ltda.; Mau-
ricio Memoria; Manuel Carlos 
do Rio Filho e Telmo Giolito 
Porto, da Tejofran – Empresa 
Tejofran de Saneamento e Ser-
viços Ltda; Massimo Giavina-
-Bianchi, da T’Trans – Trans 
Sistemas de Transportes S/A; 
e Reynaldo Rangel Dinamarco, 
quer era presidente da Comis-
são de Licitações da CPTM.

Todas as empresas e 

a CPTM foram procuradas, 
mas, até a publicação da 
matéria, apenas a Tejofran 
respondeu. Em nota, a Te-
jofran informou que não foi 
notificada da denúncia, mas 
reitera que participou de 
consórcios conforme permi-
tido pela legislação. “A em-
presa obedeceu exatamente 
as disposições do edital e 
fez todos os serviços previs-
tos em contrato, com preços 
competitivos. 

Esclarece ainda que 
se trata da mesma matéria 
que tramita no Cade, para a 
qual a empresa já apresen-
tou defesa, ainda não julga-
da. E, conforme sua postura 
de seguir os mais rigorosos 
padrões éticos, coloca-se à 
disposição das autoridades 
para todos os esclarecimen-
tos necessários”.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot,  divulgou nota rebatendo declaração da Polícia Federal sobre diligências na Lava Jato

FOTO: José Cruz/Agência Brasil



Conflito deixou 800 
mortos e 2,7 mil feridos 
nas últimas semanas

Secretário-geral da ONU apela 
para trégua imediata no Iêmen
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Da Agência Lusa

O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), Ban Ki-moon, pediu um 
cessar-fogo imediato no Iêmen, 
país onde nas últimas semanas 
foram registrados mais de 800 
mortos e 2,7 mil feridos.

“O Iêmen está ardendo. 
Mesmo antes da última esca-
lada de violência, os iemeni-
tas já necessitavam de ajuda 
humanitária”, disse o secre-
tário-geral da ONU durante 
jantar do National Press Club, 
em Washington, realizado pa-
ralelamente às reuniões do 
Fundo Monetário Internacio-
nal e do Banco Mundial.

“Lanço apelo para um 
cessar-fogo imediato no Iê-
men, de todas as partes” no 
conflito, acrescentou Ban Ki-
moon. O secretário-geral da 
ONU defendeu que o proces-
so de paz diplomático apoia-
do pelas Nações Unidas é “o 
melhor meio para sair dessa 
guerra, que já dura muito 
tempo e tem consequências 
assustadoras para a estabili-
dade regional”.

Ban Ki-moon disse que 
a Arábia Saudita lhe garantiu 
que “entende a necessidade 

do processo de paz” e convo-
cou todos os iemenitas para 
participar do processo. Ele 
também se referiu à demis-
são apresentada ontem pelo 
enviado especial das Nações 
Unidas para o Iêmen, Jamal 
Benomar, e disse que está 
à procura de um substituto 
para o cargo. Benomar, diplo-
mata marroquino, era envia-
do especial de Ban Ki-moon 
para o Iêmen desde 2012.

Uma coligação liderada 
pela Arábia Saudita bombar-
deia posições dos rebeldes 
xiitas huthis há mais de três 
semanas. Os rebeldes xiitas e 
seus aliados, que conquista-
ram a capital Sanaa e várias 
regiões do Norte e do Oeste 
do Iêmen, lançaram, em mar-
ço, uma ofensiva sobre o Sul, 
em uma tentativa de tomar o 
controle de todo o país.

Em reação, a Arábia 
Saudita assumiu, em 26 de 
março, a liderança de uma 
coligação internacional que 
fez ataques aéreos contra 
os huthis e aliados. O Con-
selho de Segurança da ONU 
aprovou resolução terça-fei-
ra (14), que impõe embargo 
de armas às milícias xiitas 
huthis do Iêmen e exige sua 
retirada do território que 
conquistaram. Catorze, dos 
15 países-membros do con-
selho, votaram a favor e a 
Rússia absteve-se. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-mon, pede um cessar-fogo urgente no país, que mergulou numa onda de violência sem limites

A embaixadora da 
França em Jacarta, ca-
pital indonésia, aler-
tou para as possíveis 
“consequências”, caso 
o cidadão francês con-
denado à morte, por 
tráfico de droga, venha 
a ser fuzilado.

“Nossas relações 
vão ter consequências 
em caso de execução” 
disse a embaixadora 
Corinne Breuzé, em 
entrevista coletiva, des-
tacando que a França, 
que aboliu a pena de 
morte em 1981, opõe-
se à medida, seja qual 
for a circunstância.

Serge Atlaoui, de 
51 anos, foi preso em 
2005 em laboratório 
clandestino de produ-
ção de drogas sintéticas 
em um bairro de Jacar-
ta. Ele foi condenado à 
morte em 2007.

O cidadão francês 
afirma, desde o mo-
mento da detenção, 
que é inocente e que 
se encontrava no local 
instalando equipamen-
to que acreditava ser 
destinado ao funciona-
mento de uma unidade 
industrial de acrílico. 
Atlaoui recorreu da 
sentença e espera, a 
qualquer momento, a 
decisão.

Se o recurso con-
firmar a sentença, a 
execução é quase ime-
diata, mesmo para os 

estrangeiros. As autori-
dades indonésias estão 
preparando uma lista 
de condenados que de-
vem ser fuzilados em 
breve e que inclui cida-
dãos da Austrália, do 
Brasil, das Filipinas, da 
Nigéria e de Gana.

No caso em que o 
cidadão francês se en-
contra envolvido foram 
detidas mais oito pes-
soas, também conde-
nadas à morte. “O que 
nos parece chocante é 
que o nome do nosso 
compatriota é o úni-
co envolvido no caso e 
que figura na lista da-
queles que podem vir a 
ser executados”, acres-
centou a embaixadora.

A legislação anti-
droga na Indonésia é 
considerada uma das 
mais severas do mun-
do. Em 2014, o presi-
dente indonésio Joko 
Widodo, que termina o 
mandato em outubro, 
rejeitou todos os pedi-
dos de clemência apre-
sentados pelos conde-
nados à morte. Entre 
eles, está o brasileiro 
Rodrigo Gularte, preso 
em 2004 com 6 quilos 
de cocaína escondidos 
em pranchas de surfe e 
condenado em 2005.

Em janeiro, a In-
donésia executou seis 
traficantes, incluindo o 
brasileiro Marco Archer 
Cardoso Moreira, o que 
causou uma crise diplo-
mática entre os dois 
países.

França adverte o 
governo indonésio 

EXECuÇÕES

Talita Cavalcante
Da Agência Lusa

O Banco Mundial (Bird) 
anunciou, na última quinta-
feira, a criação de um fundo 
para combater a subnutri-
ção infantil, em parceria 
com organizações filantró-
picas privadas internacio-
nais. O fundo vai disponibi-
lizar 931,7 milhões de euros 
(em torno de R$ 3,1bilhões, 
a preços de hoje) para com-
bater a subnutrição na in-
fância, prioritariamente em 
países subdesenvolvidos.

A primeira etapa do 
fundo pretende liberar 1,9 
milhão de euros para a or-
ganização The Power of 
Nutrition (o poder da nutri-
ção, que ajuda a alimentar 
milhões de crianças des-
nutridas de países pobres. 
O comunicado divulgado 
pelo banco informa que 

atualmente 3 milhões de 
crianças morrem por ano 
no mundo, vítimas de des-
nutrição.

De acordo com a nota 
do Banco Mundial, a inicia-
tiva congrega recursos da 
instituição, do Fundo de In-
vestimento para Crianças, 
da Fundação UBS Optimus, 
do Departamento Britâni-
co para o Desenvolvimento 
Internacional e do Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef ), mas o 
fundo é aberto para novos 
investidores ou patrocina-
dores.

O Power of Nutrition 
é uma instituição filantró-
pica independente, criada 
no Reino Unido, que acei-
ta fundos provenientes 
de investidores privados 
e públicos, e trabalha em 
parceria com o Banco Mun-
dial e o Unicef para apoiar 

países com problemas de 
nutrição.

O Banco Mundial res-
salta no comunicado que, 
“sem os nutrientes certos, 
serviços de saúde e cuida-
dos nos primeiros três anos 
de vida, o cérebro e o corpo 
de uma criança não se de-
senvolvem adequadamen-
te”. Por isso, o novo fundo 
pretende “ajudar milhões 
de crianças a atingir o ple-
no potencial, garantindo 
que recebam os nutrientes 
certos no início da vida”.

O banco detalhou que 
as contribuições, até o mo-
mento, somam 51 milhões 
de euros da Fundação do 
Fundo de Investimento 
para Crianças, 44 milhões 
de euros do Departamento 
Britânico para o Desenvol-
vimento Internacional, e 24 
milhões de euros da Funda-
ção UBS Optimus.

Banco Mundial cria fundo para 
combater subnutrição infantil

SAÚdE PÚBLICA

Leandra Felipe
Da Agência Brasil

O portal WikiLeaks publi-
cou, na última quinta-feira, os 
documentos e e-mails da Sony 
Pictures que, no ano passado, 
foram supostamente piratea-
dos por hackers norte-corea-
nos. Na base de dados publi-
cada pelo WikiLeaks constam 
30.287 documentos, 173 mil 
mensagens de correio eletrôni-
co e 2.200 endereços de e-mail 

da Sony Pictures, a filial cine-
matográfica da multinacional 
japonesa. Os documentos po-
dem ser agora pesquisados por 
nomes e palavras-chave.

Em comunicado, o fun-
dador da WikiLeaks, Julian 
Assange, garantiu que os re-
gistros divulgados mostram 
o funcionamento de “uma in-
fluente multinacional”.

“Esses arquivos são dig-
nos de interesse e estão no cen-

tro de um conflito geopolítico. 
São do domínio público e o Wi-
kiLeaks vai garantir que assim 
continuem”, afirmou.

A Sony respondeu com 
outro comunicado, condenan-
do a divulgação do que consi-
dera serem informações priva-
das e não de domínio público. 
Para a empresa, o WikiLeaks 
continuou o trabalho de pira-
tas virtuais, que prejudicam os 
funcionários da empresa.

WikiLeaks divulga documentos
pirateados em ataque à Sony

VAZAMEnTo dE InFoRMAÇÕES

Uma equipe de 
peritos da Agência In-
ternacional da Ener-
gia Atômica (Aiea) 
iniciou ontem, no Ja-
pão, uma nova ava-
liação da situação na 
Central Nuclear de 
Fukushima sobre a 
gestão dos resíduos 
radioativos.

A missão vai con-
tinuar no país asiá-
tico até terça-feira 
(21) para analisar a 
forma como o go-
verno japonês e a 
operadora da fábri-
ca - a Tokyo Electric 
Power (Tepco) -  es-
tão lidando com os 
principais problemas 
do processo de des-
monte da central e 
da acumulação de 
água contaminada, 
informou a Aiea em 
comunicado.

A visita da mis-
são é a segunda feita 
este ano. A primeira 
ocorreu em feverei-
ro, a pedido do go-
verno japonês.

O Executivo so-
licitou à missão ex-
plicações adicionais 
sobre as medidas 
tomadas quanto à 
água contaminada, 
incluindo a da chu-
va, e sobre os esfor-
ços da Tepco para 
melhorar a comuni-
cação com o público, 
informou a agência.

Aiea vai 
analisar a 
situação de 
Fukushima

Da Agência Lusa

FOTO: Eskinder Debebe/UN

Da Agência Lusa
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AUTO ESPORTE

Desmonte por falta de salários
Em pleno campeonato, 
equipe perde o técnico e 
mais seis jogadores

Página 23

Botafogo e Fluminense 
decidem uma vaga na 
final do Carioca 2015

A Paraíba pode confirmar hoje mais 
um atleta no Campeonato Mundial 
de Atletismo, que ocorrerá no mês de 
agosto, em Pequim, na China. Se trata 
da velocista Jaílma Sales de Lima que 
disputa nos Estados Unidos as provas de 
400m e 4x400m feminino do Mt Sac Re-
lays, evento internacional que reúne os 
melhores atletas do mundo, todos em 
busca do índice para o Mundial. 

Até o momento, as atletas paraiba-
nas Andressa Oliveira de Morais (lança-
mento de disco) e Jucilene Sales de Lima 
(lançamento de dardo) já obtiveram o 
índice e estão confirmadas na delega-
ção brasileira que representará o país 
no Campeonato Mundial de Atletismo, 
programado para o período de 22 a 30 
de agosto.

Em recente competição esta sema-
na, nos Estados Unidos, Jaílma Sales por 

pouco não garantiu o índice na prova 
de 400m, ao marcar 53.54, porém, viu 
sua amiga Geisa Coutinho (51.82) asse-
gurar sua vaga para o Mundial. É neces-
sário fazer 51s na prova.

Por outro lado, quem continua fa-
zendo bonito, após assegurar a vaga 
para o Mundial, é a paraibana Andressa 
Oliveira de Morais. Na última quinta-fei-
ra, em Santiago, no Chile, o Brasil conse-
guiu medalhas no Grande Prêmio Cidade 
de Santiago, e o destaque verde-amare-
lo foi a paraibana. Ela venceu o lança-
mento de disco com a marca de 61,65m, 
superando o índice para o Mundial de 
Pequim (61m). Além do ouro de lança-
dora, os brasileiros conquistaram outras 
quatro medalhas de ouro, uma de prata 
e duas de bronze.

Recordista sul-americana com a 
marca de 64,21m que a levou para as 
Olimpíadas de Londres, em 2012, An-
dressa não superava os 61m desde abril 
de 2013. 

Jailma Sales poderá conquistar índice para Pequim
MUNDIAL DE ATLETISMO

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Andressa Morais, arremesso de disco e Jucilene Sales, no lança-
mento do dardo já garantiram vaga para representar o Brasil

A Confederação 
Brasileira de Despor-
tos Aquáticos, junta-
mente com a Fede-
ração Paraibana de 
Desportos Aquáticos 
vão homologar no fi-
nal da tarde de hoje 
os nomes de todos os 
campeões e vice-cam-
peões do Troféu Sér-
gio Silva de Natação, 
que teve início ontem 
no Parque Aquáti-
co da Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro 
dos Estados, em João 
Pessoa. Durante dois 
dias, mais de 400 na-
dadores, represen-
tante 26 clubes da 
região Nordeste, dis-
putaram o torneio. 
“Para se ter uma 
ideia, apenas ontem 
foram disputadas 40 
provas”, disse ontem 
Antônio Meira Leal, 
presidente da Fede-
ração de Esportes 
Aquáticos da Paraíba.

A competição que 
prossegue na manhã 
de hoje e no período 

vespertino (tarde), 
está sendo disputa-
da nas categorias in-
fantil, juvenil, júnior 
e sênior, nos naipes 
masculinos e femini-
nos, além de entrar 
para a história do 
novo Centro de Trei-
namento, por se tra-
tar do primeiro even-
to oficial que a Vila 
Olímpica Parahyba 
está sediando, após 
sua inauguração pelo 
Governo do Estado.

Da Paraíba estão 
participando atletas 
do Clube dos Oficiais 
da Polícia Militar, Es-
porte Clube Cabo 
Branco, Grêmio Cief,  
Sesi  e Atleta do Futu-
ro (Campina Grande). 
“O primeiro evento 
na nova Vila Olímpi-
ca está servindo para 
mostrar aos atletas 
dos outros Estados 
que a Paraíba tem um 
dos melhores comple-
xos do Brasil”, alegou 
o presidente da fede-
ração.

CBDA homologa hoje 
os campeões em JP

TROFÉU SÉRGIO SILVA

FOTO: Evandro Pereira

No primeiro dia de disputas foram realizadas 40 provas

Começa hoje a etapa do 
Litoral da Copa Paraíba de Fu-
tebol Sub-15. A solenidade de 
abertura com o desfile das 36 
equipes inscritas terá início às 
15h no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa e logo após haverá 
o primeiro jogo entre a Esco-
linha Litoral, de João Pessoa, 
contra a Escolinha de Futebol 
Hulk 12, de Bayeux.

Neste ano de 2015, será a 
terceira vez consecutiva que o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), promove a Copa. “O 
compromisso em realizar esse 
grande evento para garotos 
até 15 anos continua por par-
te do Governo do Estado e está 
se cumprindo. A cada edição 

aumenta o número de partici-
pantes, não só na Grande João 
Pessoa como também nas de-
mais regiões”, disse o secre-
tário de Juventude, Esporte e 
Lazer, Tibério Limeira.

Curimataú
A competição foi inicia-

da no Curimataú e Seridó há 
uma semana. Na cidade de 

Picuí, uma grande festa foi 
armada para receber a Copa 
e agora será a vez do Litoral. 
“Serão equipes de João Pes-
soa, Lucena, Bayeux, Santa 
Rita, Cruz do Espírito Santo, 
Sapé, Caaporã, Pitimbu e Mari 
que estarão participando da 
solenidade de abertura”, fri-
sou Raimundo Braga, um dos 
coordenadores.

Etapa do Litoral será aberta no Almeidão
COPA PARAÍBA SUB-15

A dispensa inesperada do 
treinador Jazon Vieira e mais 
seis jogadores no dia de on-
tem causou surpresa no Auto 
Esporte que tem um clássi-
co amanhã, às 16h, diante do 
Botafogo, no Almeidão, pelo 
Estadual. Deixaram o clube 
os atletas Henrique, Emerson 
Alagoano, Maneco, Rogerinho, 
Marcão e Ronaldo. A saída foi 
em virtude da falta de paga-
mento dos salários (50% de 
fevereiro e o mês de março) 
da comissão técnica e dos jo-
gadores que vinham atuando 
na competição. Outros atletas 
devem deixar o clube, mas 
preferem conversar com os 
interventores que comandam 
o Cube do Povo. 

    Diante da situação, os 
dirigentes podem designar 
o ex-jogador Maia, auxiliar 
do ex-treinador Jazon Vieira 
para comandar o time nas 
últimas partidas da fase clas-
sificatória - o time ocupa a 
quinta posição com 20 pon-
tos - a começar do Botauto 
de amanhã. Com a saída dos 
jogadores, a alternativa será 
convocar atletas da base para 
fazer parte do grupo para 
os próximos compromissos 
pelo Estadual. Lamentando 

a situação do Alvirrubro um 
dos interventores, Acácio 
Moreira, frisou que ainda 
conversou com Jazon para 
continuar até a participação 
da equipe na disputa, mas o 
profissional não atendeu aos 
apelos. Segundo ele, com a 
situação que passa, cedo ou 
tarde, a coisa poderia piorar 
sem uma resposta sobre a 
quitação dos débitos. 

   "Infelizmente fomos pe-
gos de surpresa com as saídas 

de profissionais de qualidade 
que nos farão falta no decorrer 
da disputa. Vamos trabalhar 
com o que temos em casa para 
dar sequência a participação 
da equipe no Paraibano", ava-
liou. Acácio frisou que está 
aguardando a verba de R$ 240 
mil da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) pelo con-
trato que a edilidade tem com 
o Botafogo, Centro Sportivo 
Paraibano e o próprio Alvirru-
bro de Mangabeira. Um dos in-

terventores do Auto ressaltou 
que já conversou com o prefei-
to da capital, Luciano Cartaxo, 
a respeito do assunto, quan-
do o chefe do executivo disse 
que vai reunir os clubes para 
se chegar a um acordo. "Tor-
ço que no mais curto espaço 
de tempo possamos resolver 
a situação. Fazemos qualquer 
negócio, inclusive parcelar em 
até três vezes, mas que se en-
contre uma solução", comen-
tou Acácio. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O técnico Jazon disse que já não aguentava mais, o mesmo ocorrendo com o zagueiro Henrique

FOTOS: Marcos Russo
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Torneio de handebol hoje 
conta com equipe do Catar

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de abril de 2015

Asiáticos vão enfrentar 
times da PB e RN na 
Praia do Cabo Branco

Seis equipes de hande-
bol de areia, sendo três da 
Paraíba e outras duas do Rio 
Grande do Norte, somando-
se a seleção masculina do 
Qatar, disputam hoje e ama-
nhã nas areias da Praia de 
Cabo Branco, em João Pes-
soa, de um torneio festivo 
visando dar mais ritmo de 
jogo aos atletas do Catar, que 
estão na Paraíba se prepa-
rando para os Jogos Asiáticos 
de Beach Handball, na busca 
de uma vaga para o Campeo-
nato Mundial de 2016.

O torneio ocorrerá numa 
arena montada na Praia de 
Cabo Branco e contará com 
as equipes do Grêmio Cief, 
FHC e HCP (Paraíba) e Carca-
rá e do Meste (Rio Grande do 
Norte). A Seleção Masculina 
de Handebol de Areia do Ca-
tar (terceiro lugar no último 
Campeonato Mundial reali-
zado no ano passado no Bra-
sil e atual campeão do Beach 
Games, disputado no Catar), 
está em João Pessoa treinan-
do para uma competição in-
ternacional. São 14 atletas, 
sob o comando do treinador 
Kalleb.

 Eles ficarão na Paraíba 
até a próxima quarta-feira. A 

escolha de João Pessoa para 
realização dos treinamentos, 
de acordo com o treinador, 
deve-se ao fato de uma bela 
orla marítima e da capital 
paraibana possuir excelen-
tes jogadores de handebol de 
areia, considerados de alto 
nível para uma melhor pre-
paração do elenco daquele 
país. “Nossa Seleção estará 
treinando em João Pessoa 
visando os Jogos Asiáticos de 
Beach Handball”, afirmou o 
treinador Kalleb.

Para Rossana Marques, 
paraibana e treinadora da 
Seleção Brasileira Feminina 
de Handebol de Areia, a es-
tadia da Seleção de Catar na 
Paraíba, especialmente em 
João Pessoa credencia a mo-
dalidade esportiva no Estado 
e no país. “Isto é muito bom 
para todos nós que fazemos 
o handebol de areia no Brasil 
e, na condição de técnica da 
Seleção Brasileira Feminina, 
é motivo de muito orgulho 
para todos nós”, afirmou Ros-
sana.

O torneio programado 
para este final de semana, 
de acordo com Rossana Mar-
ques será um evento onde 
o título pouco interessa. "O 
que queremos mesmo é que 
a Seleção do Catar saia da Pa-
raíba com uma boa impres-
são de que por aqui este es-
porte é encarado com muito 
profissionalismo”, finalizou a 
treinadora da Seleção Brasi-
leira.

Foto: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Desde o início da semana que os jogadores do Catar estão treinando em João Pessoa visando os Jogos Asiáticos de handebol de areia e hoje participam de um torneio nas areias da Praia do Cabo Branco

Duas corridas de rua vão mo-
vimentar João Pessoa e Campina 
Grande na próxima semana, sendo 
a primeira na próxima terça-feira, 
(Corrida Teles Albuquerque) e a 
outra no sábado (25), Corrida Ti-
radentes. Em ambas, as inscrições 
ainda estão abertas e a expectativa 
de participantes é a quebra de re-
corde. A Corrida Teles Albuquerque 
será realizada na Rainha da Borbo-
rema e terá percurso de 5km. Mais 
de 100 atletas já garantiram suas 
inscrições.

Em sua 19ª Edição, a competi-
ção abre o calendário de corridas 
de rua de Campina Grande, terá sua 
largada às 7h e a organização está 
disponibilizando 200 inscrições, ao 
preço simbólico de  R$ 5,00 e mais 
dois quilos de alimentos não pere-
cíveis. A organização garante me-
dalhas para todos os participantes 
que cruzarem a linha de chegada. 
A largada será no Açude Velho e os 
atletas terão que dar duas voltas ao 
seu redor.

Já a tradicional Corrida de Ti-
radentes, em sua 12ª Edição, e que 
já faz parte do calendário das cor-
ridas de rua do Nordeste, encerra 
suas inscrições na próxima segun-
da-feira. As disputas serão de 5km 
e 10km, sendo a mesma realizada 
no próximo sábado, e faz parte das 

Corridas vão movimentar a capital e Campina
HOMENAGEM A TIRADENTES

comemorações de aniversário dos 
25 anos do Centro de Educação da 
Polícia Militar da Paraíba. 

A taxa cobrada é de R$ 30, 
com direito a camisa, medalha de 
participação e o acompanhamento 
individual - através de um chip ele-
trônico - que mostra o desempenho 
do competidor na prova. A largada 
e chegada acontecem em frente à 
Fundação Casa de José Américo, na 
Praia de Cabo Branco, em João Pes-
soa, com percursos indo até a ladei-
ra que dá acesso à Estação Ciência 
e também na entrada da Praia da 
Penha.

O organizador do evento, 

major Juceilton Soares, chefe da 
Coordenadoria de Educação Físi-
ca e Desportos da Polícia Militar, 
espera a participação de corredo-
res de vários estados, inclusive de 
outros países. Os cinco primeiros 
colocados da prova dos 10 km vão 
receber premiação em dinheiro, 
com valores que variam de R$ 
100 a R$ 500 reais. Nos 5 km, será 
feita premiação com brindes. To-
dos os competidores receberão 
medalhas de participação. No dia 
24 de abril, véspera da prova, os 
participantes receberão o kit da 
corrida, no Centro de Educação 
da PM.

A corrida em homenagem a Tiradentes será realizada no próximo dia 25 em JP 

Inscrições para João Pessoa até 3 de julho
O Comitê Organizador 

dos Jogos Olímpicos Rio 
2016 comunicou ontem a po-
pulação de João Pessoa que 
está recebendo até o dia 3 de 
julho, inscrições de especia-
listas na área de recrutamen-
to para serem voluntários se-
lecionadores do Comitê que, 
juntos com especialistas de 
outras 13 capitais, vão enca-
rar o desafio de encontrar 70 
mil voluntários dos Primei-
ros Jogos Olímpicos e Para-
olímpicos da América do Sul.

De acordo com o Comitê, 
para ser um selecionador, é 
preciso estar cursando ou ter 
formação em administração, 
gestão de pessoas, pedagogia 

ou psicologia e ter disponibi-
lidade para atuar pelo menos 
uma vez por semana, duran-
te cinco horas por dia – o 
período de dedicação diária 
pode ser maior conforme o 
tempo de funcionamento do 
Centro de Formação de Vo-
luntários na cidade.

Além de João Pessoa, as 
inscrições estão abertas para 
especialistas na área de re-
crutamento para serem vo-
luntários selecionadores nas 
cidades de Salvador, Vitória, 
Brasília, Curitiba, Florianó-
polis, Recife, Porto Alegre, 
Fortaleza, Belém, Belo Hori-
zonte e Manaus, Rio de Janei-
ro e São Paulo.

Atuando nos Centros de 
Formação de Voluntários, 
os selecionadores serão os 
responsáveis por conduzir 
as entrevistas presenciais 
dos mais de 242 mil inscri-
tos no programa. “O grande 
diferencial desse programa 
é que são voluntários sele-
cionando voluntários. Eles 
terão a chance de interagir 
com uma gama imensa de 
pessoas, dos mais varia-
dos perfis. Fazer parte de 
um processo seletivo dessa 
magnitude é, sem dúvida, 
uma oportunidade única”, 
explica Flávia Fontes, geren-
te-geral de Voluntários do 
Comitê Rio 2016.

VOLUNTÁRIOS NA RIO 2016

Mascotes da Olimpída de 2016 que vai acontecer no Rio de Janeiro

 Salvador...................... 19 de abril

Vitória............................ 3 de maio

Brasília .......................... 3 de maio

Curitiba .......................... 8 de maio

Florianópolis ................15 de maio

Recife ............................5 de junho

Porto Alegre ...............12 de junho

Fortaleza ....................19 de junho

João Pessoa ...................3 de julho

Belém...........................10 de julho

Belo Horizonte ............6 de agosto

Manaus .................... 14 de agosto

Prazos de inscrição:
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Vale vaga na final do Carioca
botafogo x fluminense

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de abril de 2015

Tricolor joga por apenas 
um empate já que venceu 
o jogo de ida no Maracanã

Botafogo e Fluminen-
se decidem hoje, às 18h30, 
no Estádio Nilton Santos, 
no Rio de Janeiro, uma vaga 
para a decisão do Campeo-
nato Carioca de 2015. Por 
ter ganho a primeira partida 
das semifinais por 2 a 1, o 
Tricolor joga pelo empate. Já 
o Botafogo necessita de uma 
vitória por uma diferença de 
dois gols para ficar com a 
vaga. Se o Alvinegro ganhar 
por um gol de diferença, a 
decisão irá para os pênaltis. 
Este será a 14ª partida entre 
as duas equipes no Enge-
nhão. A disputa está equili-
brada com três vitórias para 
cada equipe e oito empates. 

O Fluminense não tem 
um jogador de área como 
Fred entre os reservas. Re-
centemente, o Tricolor se 
desfez de Walter e perdeu 
Michael, suspenso pelo CAS 
(Comitê Arbitral do Esporte) 

por mais oito meses. Restou 
a Ricardo Drubscky, portan-
to, escalar Lucas Gomes, que 
tem características diferen-
tes do capitão, atuando mais 
pelas pontas do ataque. O 
Tricolor das Laranjeiras de-
verá entrar em campo com 
a seguinte formação: Diego 
Cavalieri, Wellington Silva, 
Gum, Marlon e Giovanni; Ed-
son, Jean, Vinícius e Gerson; 
Kenedy e Lucas Gomes.

No Botafogo, o treina-
dor Renê Simões tem algu-
mas dúvidas, porque alguns 
atletas já liberados pelo De-
partamento Médico, foram 
bem contra o Botafogo da 
Paraíba, na última quarta-
feira, pela Copa do Brasil, e 
podem de repente começar 
jogando. Este é o caso do 
atacante Rodrigo Pimpão e 
do volante Rodrigo Mattos. 
Se ele preferir ter estes atle-
tas no banco como opção, 
o Alvinegro deverá iniciar 
o jogo com a seguinte es-
calação: Renan; Luis Ricar-
do, Alisson, Renan Fonseca 
e Carleto; Diego Giaretta; 
Willian Arão, Tomas e Elvis; 
Jobson e Bill. 
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No primeiro jogo, 
o Fluminense 

levou a melhor ao 
vencer por 2 a 1

A criação de uma liga virou assunto 
principal na cerimônia de posse de Mar-
co Polo Del Nero, na última quinta-feira, 
no Rio de Janeiro. O novo presidente ma-
nifestou sua opinião sobre o tema, não 
vendo necessidade na criação de uma 
organização independente. Seu vice da 
região Sul, no entanto, adotou um dis-
curso mais duro, criticando o Bom Senso, 
o líder Paulo André e os altos salários que 
são comuns no futebol brasileiro. 

"Quem tem essa ideia de liga é o Bom 
Senso. Olha o absurdo. O presidente do 
Bom Senso saiu do Corinthians, foi para 
fora, voltou e a primeira coisa que ele 
fez ao voltar ao Brasil foi entrar com uma 
ação trabalhista contra o Corinthians. 
Para receber horas extras. Faça-me o fa-
vor. É uma coisa que não tem cabimento, 
absurda. Isso é bom senso? Não vou nem 
falar tudo que eu estou pensando", disse 
o dirigente.

"Ele saiu bem, recebeu tudo. E ga-
nhava um baita salário. É uma postura la-

mentável. Eu não acredito no Bom Senso. 
Eu não acredito nas ligas. Para começar, 
o jogador do futebol não pode ganhar 
esse dinheiro todo. O Brasil não tem con-
dições para isso. A situação é muito ruim, 
é péssima. Se o operário ganha um salá-
rio mínimo porcaria, o jogador tem de 
ter um salário num nível bem abaixo. É 
isso que tem que ser. Uns R$ 30 mil, eu 
acho que seria justo", completou.

O presidente da CBF, porém, ganha 
cerca de R$ 200 mil por mês. Ou seja, os 
melhores jogadores ganhariam o equi-
valente a 15% do salário de Marco Polo. 
Perguntado, Delfim Peixoto  disse que 
talvez seja a hora de rever essa questão 
também. "Pode se chegar a conclusão de 
que esteja ganhando demais também. 
No Governo, os salários são limitados", 
respondeu.

Paulo André deixou o Corinthians 
no começo do ano passado e entrou 
com uma ação na Justiça no último mês 
d   outubro. Um dia depois de a notícia do 

processo ser revelada, o zagueiro negou 
que estaria reivindicando pagamento de 
horas extras pelos domingos trabalhados.

"Falta com a verdade quem diz que 
processei o S.C. Corinthians Paulista rei-
vindicando horas extras por trabalhos 
aos finais de semana. Isto é um absurdo, 
puro desconhecimento da lei e da ação. 
É lamentável ver como esse tipo de 'no-
tícia' é replicada sem o menor critério", 
escreveu em sua conta na rede social.

O ESPN.com.br teve acesso ao pro-
cesso na época. O ex-capitão alvinegro 
reclama o pagamento de todos os do-
mingos e feriados trabalhados por não 
terem sido "jamais compensados" com 
folgas em outros dias da semana.

De acordo com a Súmula número 
146 do Tribunal Superior do Trabalho, 
reivindicado pelo atleta na ação, "o tra-
balho prestado em domingos e feriados, 
não compensado, deve ser pago em do-
bro, sem prejuízo de remuneração relati-
va ao repouso semanal".

Vice da Cbf diz que craque no brasil tem de ganhar até R$ 30 mil
CONTRA MARAJÁS NO FUTEBOL

Messi tem sido carrasco do Valencia em jogos no Camp Nou
E se o jogo é no Camp Nou, 

como será hoje, às 11h (de Brasília), 
o argentino é ainda mais carrasco 
do rival, que tem 65 pontos e briga 
diretamente com o Atlético de Ma-
dri (66) pela terceira posição, que 
vale muito: dá vaga direta na fase de 
grupos da Uefa Champions League. 
O quarto precisa jogar a fase elimi-
natória.

Nas oito partidas que disputou 
contra o Valencia na casa do Barce-
lona, Messi anotou nove gols, sim, 
média de mais de um por encontro. 
Com isso, ele é o maior artilheiro 
deste duelo no estádio azul-grená, 
tendo superado César e Kubala, ído-
los do clube que mandaram, cada 
um, oito bolas para as redes da equi-
pe valenciana.    

A útima vez que o camisa 10 
castigou o Valencia jogando em casa 
foi no encontro pelo returno do Es-
panhol da temporada passada, em 
1º de fevereiro, quando fez o se-
gundo gol do time catalão, mas não 
evitou a derrota por 3 a 2 em pleno 
Camp Nou.

Nesta temporada, o jogo do tur-

no, no Mestalla, em 30 de novembro 
de 2014, acabou 1 a 0 para o Bar-
celona, mas quem fez o gol foi Bus-
quets, já aos 49 minutos do segundo 
tempo. Messi atuou a partida inteira, 
mas passou em branco e ainda levou 
um cartão amarelo. 

No mais, o argentino fez contra 
o Valencia em jogos no Camp Nou 
um dos gols do atropelo por 6 a 0 na 
temporada 2007/2008, três nos 3 a 
0 impostos em 2009/2010 e quatro 
nos 5 a 1 de 2011/2012.

Contando outros estádios, Mes-
si já fez 15 gols em 17 confrontos 
diante do rival, que tem como um de 
seus destaques o goleiro brasileiro 
Diego Alves. Hoje, ele tem a missão 
de parar 'La Pulga' e evitar que este 
histórico negativo seja ampliado.

Neymar
Neymar já igualou a marca de 

jogos realizados pelo Barcelona 
na primeira temporada. E a quan-
tidade de gols demonstra a gran-
de evolução do jogador de um ano 
para o outro. O atacante brasileiro 
já dobrou a marca conquistada no 

primeiro ano do clube. Somado os 
jogos do Campeonato Espanhol, 
Copa do Rei e Liga dos Campeões, 
Neymar fez 41 partidas na tempo-
rada 2013-2014 e marcou 14 gols. 
A quantidade de jogos foi igualada 
na partida contra o PSG-FRA na úl-
tima quarta-feira e o gol marcado 
na vitória por 3 a 1 foi o 28º do ata-
cante na atual temporada.

 “Seu crescimento de uma a ou-
tra temporada é inegável, sendo o 
Barça muito beneficiado. Ele deu um 
passo a diante. Hoje ele participa, 
desequilibra e chama responsabili-
dade. Agora estamos diante de uma 
versão goleadora que conhecíamos 
antes de chegar”, opinou o repórter 
do jornal catalão Sport, David Sali-
nas.

 Na primeira temporada com o 
Barcelona, Neymar sofreu com duas 
sérias lesões (tornozelo e pé) que o 
deixaram por quase três meses fora 
de atividade no total. A média de 
0,34 gols por partida nas três com-
petições disputadas foi decepcio-
nante.

CAMPEONATO ESPANHOL

O trio que vem fazendo muito sucesso na temporada pelo Barcelona

Delfim Peixoto, vice-presidente da CBF
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Clube busca talentos 
para brigar por vaga
na Copa São Paulo

Peneirão hoje no Botafogo
MARAVILHA DO CONTORNO

“Pelos campos do Brasil
A raposa a correr
Vitórias glórias mil
Garra e raça pra valer”.
  
Quando aquele grupo de 28 homens re-

solveu fundar o Campinense Clube, precisa-
mente no dia 12 de abril de 1915 – cem anos 
atrás -, pensava em preencher um espaço 
vazio na cidade, fundando uma instituição 
recreativa dançante para os encontros e 
reuniões da sociedade aristocrática da Serra 
da Borborema.

Era a época do ciclo do algodão, produto 
que foi a base de transformação da cidade de 
Campina Grande, que passou a ser um polo 
comercial do Nordeste e rota de convergên-
cia de grandes comerciantes. O clube nasceu 
com a finalidade de congregar e oferecer 
recreação a essa parcela de campinenses 
que foram denominados de aristocráticos. 
A cartola foi escolhida como símbolo da 
agremiação.

Cinco anos depois da sua fundação, re-
solveram criar um Departamento de Futebol, 
não com intuito de participar de competi-
ções ou constituir times, etc. Esse departa-
mento era restrito a fornecer aos seus sócios 

e adeptos do esporte, jogos como lazer e 
diversão entre eles. Esse departamento exis-
tiu apenas por um ano, pois logo foi extinto. 
Outras tentativas foram postas em prática 
no sentido de se criar um Departamento de 
Futebol, em definitivo, porém não lograram 
êxito.

Em 1954, a Raposa reativou o Depar-
tamento de Futebol, criando equipes de 
base em sua estrutura. Quando foi em 1958 
o Rubro-Negro criou o seu Departamento 
de Futebol Profissional e já no ano de 1960 
disputou o Campeonato Paraibano com um 
excelente time, que ao seu final sagrou-se 
campeão do Estado. E esse feito empolgou 
a respectiva diretoria, que sucessivamente 
também fez o time ser campeão nos anos de 
1961, 1962, 1963, 1964 e 1965. Com essa 
performance, os aristocráticos conseguiram 
a marca inédita até os nossos dias de con-
quistar o Hexa-Campeonato.

Seus jogos eram disputados no antigo 
Estádio Municipal Plínio Lemos. Seu quadro 
de associado tinha crescido muito, a Raposa 
já era o seu mascote, as cores, vermelha e 
preta, com os dois CC em cima do coração 
já eram respeitadas e conhecidas nos nove 
estados nordestinos. O clube já havia caído 

no gosto do povo, o antigo aristocrático tinha 
sido massificado.

Foi o Campinense Clube, apesar de ter 
entrado no futebol bem depois dos seus ri-
vais Treze F. C e Botafogo F.C, quem primeiro 
representou o nosso Estado em competições 
nacionais, quando disputou a Taça Brasil em 
1961, a Segunda Divisão em 1971, e a elite 
do antigo Campeonato Nacional, em 1975, já 
com o advento dos estádios Amigão e Almei-
dão, construídos pelo governo.

Na década de 70 o time de José Pinheiro 
venceu vários títulos estaduais e torneios 
comemorativos, aumentando o seu prestígio 
não só na Paraíba como nos estados vizi-
nhos. Nas décadas seguintes outros títulos 
e troféus vieram a enriquecer esse patrimô-
nio da Paraíba que é o Campinense Clube. 
Na década de 90 o Rubro-Negro afastou-se 
da FPF e abandonou a competição oficial, 
tentou instituir uma Liga autônoma que não 
logrou êxito.

Com um esforço enorme de sua torcida 
e união da diretoria, o Campinense Clube 
construiu e inaugurou em 2006 um enorme 
patrimônio, que foi a aquisição do Estádio 
Renato Cunha Lima, o “Renatão”, passando 
a mandar os seus jogos naquela moderna 

Cem anos de glórias
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

O Botafogo promove 
hoje um peneirão para atle-
tas nascidos em 1996 no 
Centro de Treinamento da 
Maravilha do Contorno. Os 
testes começam a partir das 
14h e os jogadores precisam 
levar chuteira, caneleira, 
meião, calção preto, cópia e 
original da identidade (RG). 
As avaliações serão conduzi-
das pelo treinador do Sub-19 
do Belo, Adriano Rodrigues e 
sua comissão técnica.

 O objetivo do peneirão é 
dar oportunidade aos jovens 
jogadores da terra que te-
nham a intenção de defender 
as cores do atual campeão pa-
raibano da categoria e formar 
o grupo que vai lutar por uma 
vaga na Copa São Paulo em 
2016. Além disso, faz parte da 
filosofia do treinador do pro-
fissional, Marcelo Vilar, apro-
veitar as categorias de base, 
seja para treinamentos com 
os atletas do time principal, 
seja como peça para dar rota-
tividade ao elenco.

 Atualmente o Botafogo 
conta com pelo menos qua-
tro jogadores que vieram da 
base no elenco profissional. 
O goleiro Andrezon, o vo-
lante Marquinhos, o meia 
André Luís e o atacante Luc-
cas Pato. Após as reformas 
na Maravilha, as categorias 
de base possuem um campo 
específico e em ótimo estado 
para os treinamentos, parte 
de um projeto de valoriza-
ção da base encabeçado pelo 
vice-presidente de Esportes 
Olímpicos e Amadores, José 
Franco da Nóbrega.

“É muito importante que 
os garotos que sonham em 
ser jogador, que acreditam 
no próprio potencial com-
pareçam e façam a avaliação. 
Vivemos um novo projeto de 
gestão no Botafogo que pre-
vê uma valorização cada vez 
maior dos jogadores forma-
dos em casa. Sabemos que 
no futebol moderno, como 
exemplo os principais clubes 
europeus, é preciso ter um 
trabalho sério com os atletas 
da base” arrematou Franco 
da Nóbrega.   

Jogadores com idade até 19 anos estão sendo chamados para participar de um peneirão na tarde de hoje no campo do Belo, localizado no bairro do Cristo Redentor

CSP joga contra o Lucena hoje para se manter no G4

Em situações distintas 
no Estadual, Lucena e Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), se 
enfrentam hoje, às 16h, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande, na abertura da 14ª 
rodada do Estadual. Após 
ganhar do Auto Esporte (1 a 
0), no meio da semana, no Al-
meidão, o Tigre ocupa a ter-
ceira posição, com 22 pon-
tos, contra 10 do adversário, 
que vem na penúltima. Na 
tentativa de alcançar os dois 
primeiros colocados - Bo-
tafogo (29) e Treze (26) - o 
Azulão entra como favorito a 
ganhar fora de casa. O treina-
dor Tazinho terá o desfalque 
do lateral esquerdo Rogério, 
que cumprirá suspensão au-
tomática. Em compensação, 
o zagueiro Moisés, estará à 
disposição da comissão téc-
nica.

Apesar de encarar um 

concorrente que está numa 
situação difícil na disputa o 
comandante do Tigre exigirá 
determinação e atenção dos 
jogadores. Ele ressaltou que 
não existe o "já ganhou" pro-
metendo seriedade de todos 
os atletas. "Quem deseja fi-
car entre os quatro não pode 
bobear nesta altura da com-
petição. O quadrangular está 
muito acirrado, com concor-
rentes de peso querendo a 
vaga", observou. O Lucena 
pretende esquecer a derrota 
para o Miramar de Cabedelo 
(1 a 0) e buscar a reabilita-
ção a todo custo. O treinador 
Nevada pretende fazer mu-
danças e espera um maior 
aproveitamento do grupo 
nas conclusões das jogadas. 
"Estamos desperdiçando as 
oportunidades de marcar e 
perdendo o jogo. Creio que 
temos chance de deixar as 
últimas posições", disse.

 Santa Cruz x Miramar
Santa Cruz de Santa Rita 

e Miramar de Cabedelo se 
enfrentam hoje, às 16h, no 
Estádio Teixeirão, pelo Esta-
dual. Com 11 pontos o time 
da casa ainda briga para não 
ser rebaixado para a Segun-
dona/2016, diferente do 
Tubarão do Norte, lanterna 
com 4, e forte candidato ao 
rebaixamento. A Cobra Coral 
perdeu para o Sousa (1 a 0), 
enquanto o Miramar derro-
tou o Lucena pelo mesmo 
placar. 

Nas hostes do tricolor 
a expectativa é fazer o de-
ver de casa e fugir das últi-
mas posições. O treinador 
Mirandinha deve manter 
a base que vem atuando 
na tentativa de reverter o 
quadro. "Temos que somar 
pontos para nos afastar e 
escapar de uma possível de-
gola. A obrigação de quem 
joga em casa é vencer ou 
vencer", frisou.

Nada melhor que ga-
nhar a primeira para so-

CAMPEONATO PARAIBANO

nhar com uma reviravolta 
na competição. Este é o 
pensamento do técnico do 
Miramar, Bruno Araújo, 
que acredita na matemática 

para o time não ser rebaixa-
do. "No futebol tudo pode 
acontecer, então vamos 
apostar e acreditar no mila-
gre", comentou.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FOTO: Ascom/Botafogo

Classificação

Hoje 
16h - Amigão
Lucena x CSP
16h - Teixeirão
Santa Cruz x Miramar

Paraibano 2015
Times PG J V E D GP GC SG
10  Botafogo 29 13 9 2 2 25 10 15
20  Treze 26 14 7 5 2 20 13 7
30  CSP 22 13 6 4 3 16 10 6
40  Campinense 21 11 6 3 2 20 11 9
50  Auto Esporte  20 14 6 5 3 18 11 7
60  Sousa 19 13 5 4 4 14 17 -3
70  Atlético 13 13 2 7 4 23 22 1
80  Santa Cruz  11 13 2 5 6 14 23 -9
90  Lucena 10 14 2 4 8 15 27 -12
100  Miramar  4 14 1 1 12 11 32 -21

17h - Perpetão
Atlético x Sousa

Amanhã
16h - Almeidão
Botafogo x Auto 
16h - Amigão
Treze x Campinense 

praça de esportes, que possui concentração, 
academia de ginástica e demais estruturas.

E para coroar um time vencedor e de 
vanguarda, em uma inédita conquista para 
o futebol da Paraíba, a “Raposa” sagrou-se 
campeã da Copa do Nordeste, no ano de 
2013, com uma campanha memorável e um 
time que teve o seu sistema de jogo compa-
rado ao time europeu do Barcelona, tama-
nho era o toque de bola executado pelos 
seus atletas.

Que venham outros centenários de 
glórias e conquistas. Avante Raposa!



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EUNÁPIO TORRES

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Titular: Belª. Maria Emília Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

 Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FARIAS, oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, firmando com o BANCO 
BRADESCO S/A, através de Contrato de Financiamento imobiliário nº 0677115-7 e registrado 
na matricula nº 93.183, referente ao imóvel situado à Avenida João Maurício, nº 1185, Manaíra, 
João Pessoa-PB, com saldo devedor, venho intimar o Sr. SANDRO MARCELO RODRIGUES DE 
ALENCAR, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, 
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas 
de cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem neste período.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Eunápio 
Torres, situado à Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
capital, onde deverá  efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - BANCO BRADESCO S/A - nos termos do 
Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. João Pessoa (PB), 09 de março de 2015.

Atenciosamente, 
Oficial o Registro de Imóveis
Eunápio Torres - Serviço Notarial e Registro
EUNÁPIO TORRES - 6º NOTORIA E 2º REGISTO
Rua Com. Renato Ribeiro Coutinho, 300 Altiplano Cabo Branco - João Pessoa/PB
Tel.: (083) 3219-1234 - Fax: (083) 3252-2322 - CNPJ: 09362.310/0001-20 - www.eunapiotorres.

com.br
VÁLDO EM TODO TERRITÓRIO NASCIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA 

INVALIDA ESTE DOCUMENTO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Secretaria Municipal de Administração
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2014 - PMSJT
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços nº. 001/2014, que em como objetivo a CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, OBJETO DO 
CONVENIO 0480/2014, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITUTA E O PACTO PELA EDUCAÇÃO 
DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, e ADJUDICO seu objeto em favor da empresa: CONS-
TRUTORA SOLO LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 07.925.120/0001-49, com proposta no valor de R$ 
149.004,28 (Cento e quarenta e nove mil quatro reais e vinte e oito centavos).

Monteiro - PB, 08 de Agosto de 2014.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

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

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Consultas Oftalmológicas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3685-1073.
Sertãozinho - PB, 17 de Abril de 2015

MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial
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EDITAL DE CHAMAMENTO n. 43
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  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

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência Pombal – PB (164-3)

Rua Padre Amâncio Leite, 35, Centro
Pombal – PB, CEP 58840-000

Tel. (83) 3431 2525

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 2015/164-060

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Porta-
ria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de 
junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o(s) mutuário(s) abaixo 
identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal 
(AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF / CNPJ OPERAÇÃO
Associação Comunitária dos Produtores Rurais do São João I 04 .960 .150 /0001 -06  

A300000101/004
Severino Patrício da Silva Filho  046.822.494-79 A300000101/004
Marineide Dantas da Silva  028.864.114-00 A300000101/004
Francisco José de Oliveira  006.801.858-44 A300000101/004
Dalvaci Lima de Oliveira  075.004.528-02 A300000101/004
Francisco Lima da Silva  033.889.9347-08 A300000101/004
Antonio da Silva Vieira Filho  039.427.954-93 A300000101/004
José da Silva Lima   873.599.104-63 A300000101/004
Rita do Nascimento Lima  910.682.074-37 A300000101/004
Kerlis Lacerda de Sousa  036.557.454-60 A300000101/004
Francisca Ferreira Lima  856.835.315-00 A300000101/004
Geralda Lima Nascimento  050.300.584-35 A300000101/004
Maria de Fátima do Nascimento Lima 035.655.784-75 A300000101/004
José Ângelo de Maria Neto  043.730.788-31 A300000101/004
Lindalva de Sousa Maria  051.950.854-80 A300000101/004
João Geovan Lima dos Santos  276.945.768-40 A300000101/004
Lucenildo Lima de Oliveira  034.007.564-31 A300000101/004
Kerly Gilmar Lacerda de Sousa  045.103.624-74 A300000101/004
Luciano Ferreira Lima  726.399.385-68 A300000101/004
Francisco do Nascimento Santos  854.816.534-00 A300000101/004
Manoel Lima do Nascimento  028.369.494-73 A300000101/004
Genailda Almeida Barbosa  039.493.884-43 A300000101/004
Damião da Silva Lima  044.126.178-74 A300000101/004
Manoel Vicente de Lima Neto  632.388.374-00 A300000101/004
Maria Luiza de Lima Silva  056.288.284-06 A300000101/004
Cícero Genésio de Sousa  039.922.074-71 A300000101/004
Manoel Wellington Lima de Oliveira 056.020.614-36 A300000101/004
Maria José da Silva Lima  047.851.024-11 A300000101/004
Terezinha Lacerda de Sousa  037.238.824-80 A300000101/004
Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 

do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.
Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência de Pombal – PB (164-3)
CNPJ: 07.237.373/0164-76

Rua Padre Amâncio Leite, 35, Centro
Pombal – PB, CEP 58840-000

Tel. (83) 3431 2525
Rogéria Rauênia Limeira da Silva

Gerente Geral
Elivan Alves Silva

Gerente Executivo Operacional e de Recuperação de Crédito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Secretaria Municipal de Administração
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015 - PMSJT
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços nº. 001/2015, que em como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, e ADJUDICO 
seu objeto em favor da empresa: MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 
20.925.610/0001-03, com proposta no valor de R$ 31.342,31 (Trinta e um mil trezentos e quarenta 
e dois reais e trinta e um centavos).

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2015.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DE CONTRATO

TOMDA DE PREÇOS Nº 001-2014-PMSJT
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRI-

TO DE CACIMBINHA, OBJETO DO CONVENIO 0480/2014, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITUTA 
E O PACTO PELA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº. 001/2014.
DOTAÇÃO: 03.000.12.361.2017.1039 – 44.90.51.
VIGÊNCIA: 07(sete) Meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucelio Bar-

bosa e a empresa CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME/ Jefferson Figueiredo Menezes: CNPJ: 
07.925.120/0001-49.

VALOR DO CONTRATO: R$ 149.004,25 (Cento e quarenta e nove mil quatro reais e vinte e 
cinco centavos).

CONTRATO: 037.001/2014/PMSJT
DATA DA ASSINATURA: 08 de Agosto de 2014.
CONVENIO: 0480/2014, Pacto pela Educação do Governo do Estado da Paraíba. 
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DE CONTRATO

TOMDA DE PREÇOS Nº 001-2015-PMSJT
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE 

CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº. 001/2015.
DOTAÇÃO: 03.000.12.361.2017.1002 – 44.90.51.
VIGÊNCIA: 06(seis) Meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucelio Bar-

bosa e a empresa MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME / Moises Ferreira de Lima: CNPJ: 
20.925.610/0001-03.

VALOR DO CONTRATO: R$ 31.342,31 (Trinta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta 
e um centavos).

CONTRATO: PC 003.01/2015/PMSJT
DATA DA ASSINATURA: 16 de Março de 2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00003/2015
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 25 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE REFORMA 
E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 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. Link: 
Transparencia

Cabedelo - PB, 17 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
 Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Aquisição de Materiais de 
Limpeza e Higiene; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: OLIVEIRA 
& EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 169.853,00.

 Araruna - PB, 20 de Março de 2015
 WILMA TARGINO MARANHÃO 

  Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚ-
DE INTERMEDIÁRIA. 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) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 14 de Abril de 2015.
FELIPE SILVA DE MEDEIROS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 003/2015
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipalde São João do Tigre, Estado 

da Paraíba, TORNA PÚBLICO, a Tomadade Preços nº. 003/2015, Tipo Menor Preço Global, 
objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
DIVERSAS RUAS DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Data de Abertura 08/05/2015 às 14h30min, nasala 
de reuniões da CPL, cujo valor estimado da obra é R$ 37.925,85 (Trinta e sete mil novecentos e 
vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos).O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São 
João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre-PB, 17 de Abrilde 2015.
MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 004/2015
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipalde São João do Tigre, Estado 

da Paraíba, TORNA PÚBLICO, a Tomadade Preços nº. 004/2015, Tipo Menor Preço Global, 
objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-
TO DE ÁGUA COMPLETO DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA. Data de Abertura 08/05/2015 às 
10h00min, nasala de reuniões da CPL, conforme convênio Funasa nº 1107/2013, celebrado entre 
a FUNASA/PMSJT.O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à 
Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do 
telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre-PB, 17 de Abrilde 2015.
MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para executar 
os serviços de Construção da Praça da Cultura nesta cidade. 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) 3684-1092.

Serra da Raiz - PB, 17 de Abril de 2015.
IVANILDO BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, TORNA PÚBLICO, para os fins 

e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que as empresas Construtora Princesa 
do Vale Ltda. – ME e CONFEM Construções, Serviços E Tecnologia Ltda. interpuseram recurso 
administrativo em face a Concorrência Pública 001/2015, ficando as demais licitantes, devidamente 
intimadas, para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO 
AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório 
com vista franqueada aos interessados.

Sumé- PB, 16 de abril de 2015.
DIMÍTRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.011/2015
O Pregoeiro torna público o resultado do Pregão Presencial nº 0.6.011/2015, para CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA DE 
LIXO E 01 (UMA) CAÇAMBA PRA A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. A licitante RAINHA EMPREITEIRA LTDA - ME, 
única empresa participante do certame, foi declarada inabilitada, conforme motivos e fundamentos 
registrados na ata do dia 17/04/2015. Considerando a autorização expressa do ordenador de 
despesas, o Pregoeiro registra a concessão do prazo de 8 dias úteis previsto no § 3º do artigo 48 
da Lei 8666/93 para a apresentação de nova documentação escoimada dos vícios que ensejaram 
a inabilitação da licitante, contados a partir da publicação deste aviso. Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, Praça Presidente João Pessoa, 06, Centro, Juazeirinho - PB, horário expediente 
das 8h às 12h. Informações pelos telefones 3382-1234.

Juazeirinho-PB, 17 de Abril de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Secretaria Municipal da Administração

Comissão Especial do Processo Seletivo
 Aviso de Seleção

EDITAL n.º. 001/2015
(Processo Administrativo CEPS n.º. 004/2015)
 A Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais 

e com vistas ao atendimento de necessidade de serviço temporário e excepcional, por meio de sua 
Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, torna pública a realização do Processo Seletivo 
Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em regime especial de Direito 
Administrativo, observado o disposto no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal; observado o 
disposto no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal; na forma prevista nos artigos 18, 19 e 20 
da Lei Municipal n.º. 150/1993, regulamentada pelo Decreto n.º. 005/2013, de 16 de janeiro de 2013, 
para as seguintes funções temporárias: 01) Médico do PSF (02 vagas); 02) Médico Plantonista. As 
inscrições são gratuita, apenas presenciais e serão realizadas de 20 a 24 de abril de 2015, das 08h 
às 13h no Prédio da Prefeitura Municipal. Currículo e seus comprovantes devem ser entregues no ato.

São João do Tigre (PB), em 16 de Abril do ano de 2015.
José Arnóbio Pereira de Melo

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.06.011/2015
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 05 de maio de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) sob N° 
2.06.011/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BO-
TIJÕES 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 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, 17 de abril de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

Major Inocêncio nº 64 - Centro - Água Branca – PB às 08:30 horas do dia 07 de Maio de 2015, licita-
ção modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de Software para atender o 
sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização dos serviços de atualização do Portal 
da Transparência para a Câmara Municipal. 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.

Água Branca - PB, 16 de Abril de  2015
FÁBIO RADMAKER PESSOA DA SILVA- Presidente da Comissão

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. E-mail: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 17 de Abril de 2015.
LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA 

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 07 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para 
o serviço de urbanização do entorno da quadra escolar coberta – Oceania VI no Município de C. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações 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. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 17 de Abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de SPORT’S MAGAZINE LTDA EPP CNPJ 04.826.424/0001-60 no 
valor total de R$ 7.955,60. Demais informações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 16 de abril de 2015.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor das empresasSPORT’S MAGAZINE LTDA EPP CNPJ 04.826.424/0001-60 no 
valor total de R$ 7.955,60. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 16 de abril de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de E C MARTINS ME CNPJ 09.050.124/0001-56 no valor total de 
R$ 842.820,35. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 17 de abril de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresaE C MARTINS ME CNPJ 09.050.124/0001-56 no valor total de R$ 
840.820,35. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 17 de abril de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para Locação Mensal de Veículos, motos e Máquinas pesadas, destinados as diversas Secretarias; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J & C CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 1.089.480,00.

Cajazeiras - PB, 17 de Abril de 2015
FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO JUNIOR - Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de assessoria jurídica, orientando e assessorando a Câmara Municipal no 
cumprimento das leis, acompanhamento de processos e propondo pareceres.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015, processada nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Imaculada: 01.000 – Câmara Municipal 
– Manutenção das Atividades da Câmara Municipal – Outras Despesas - 3.3.90.36 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, considerado da data de sua assinatura, ou 
seja, inicio em: 01 de Abril de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Imaculada e RAIANA PEREIRA ALVES- R$ 
18.000,.

Imaculada - PB, 01 de Abril de 2015.
JOSÉ CHARLES 00PEREIRA LEITE 

Presidente da Câmara
RAIANA PEREIRA ALVES

CPF nº 071.390.624-39

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ 08.867.780/0001-83
CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pilar/PB, vem por meio deste convocar a seguinte beneficiária: MARIA 

JOSÉ TARGINO DA SILVA, CPF nº 013.062.454-35, para comparecer num prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar desta data, para assinar TERMO DE RECEBIMENTO e demais documentos 
referentes a entrega das casas do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. O  não compareci-
mento implicará na abertura de processo de substituição da mesma pela lista de reservas.

VIRGINIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o ProcessoPregão Pre-
sencial  nº  00025/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: ANTÔNIO AECIO DA SILVA-MEI inscrita no CNPJ sob o nº 14.177.678/0001-59
OBJETO: Locação de estrutura para a realização da festa de emancipação do município de Ibiara, 

que será realizada no dia 18 de Abril de 2015.
VALOR GLOBAL DE: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 17 de abril de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 80015/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80015/2015, que objetiva: Contratação de empresa para 
Locação Mensal de Veículos, destinado aos Programas e a Secretaria de Desenvolvimento Huma-
no; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J & C CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 222.000,00.

Cajazeiras - PB, 17 de Abril de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Material Médico Hospitalar 

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas.
ABERTURA: 04/Maio/2015 às 17h00min. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 16 de abril de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Pneus e Acessórios para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas.
ABERTURA: 05/Maio/2015 às 10h00min. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 16 de abril de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
OBJETIVO: Contratação de Engenheiro Civil, com registro no CREA, para Prestação de Serviço 

diário junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Queimadas.
ABERTURA: 05/Maio/2015 às 12h00min. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 16 de abril de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para Locação de Equipamentos de Saúde para atender as 

necessidades Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Queimadas.
ABERTURA: 05/Maio/2015 às 14h00min. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 16 de abril de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira
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CPF/CNPJ: 160842844-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$333,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024215
Responsavel.: JOSILENE FRANCISCA DA SILVA 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 032997014-36
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$158,63
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022726
Responsavel.: JOSILENE FRANCISCA DA SILVA 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 032997014-36
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$153,82
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022727
Responsavel.: JOSILENE FRANCISCA DA SILVA 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 032997014-36
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$153,02
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022728
Responsavel.: MARIA ENEIDE PEREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 001898716/0001-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.289,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023061
Responsavel.: MARIO CESAR SOARES XAVIER
CPF/CNPJ: 893662634-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.227,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023019
Responsavel.: MARTA LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 009531475/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.409,11
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023186
Responsavel.: NAYARA M  RODRIGUES ALCANTARA
CPF/CNPJ: 075619724-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.380,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021386
Responsavel.: NEUMA DE LIMA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 013588505/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$672,99
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022736
Responsavel.: PAULO CEZAR COSTA MARTINS
CPF/CNPJ: 405251984-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$17.575,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023008
Responsavel.: PAULO FREITAS TO KAIPP
CPF/CNPJ: 504130824-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.013,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 022995
Responsavel.: PAULO FREITAS TO KAIPP
CPF/CNPJ: 504130824-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.963,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 022996
Responsavel.: RICARDO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 013986539/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$329,58
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024161
Responsavel. :  VALDEMI JOAO DE OLIVEIRA 
6032480542
CPF/CNPJ: 011625915/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$885,41
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021335
Responsavel.: WILLIAMS JAMASON DA SILVA VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 018317031/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.173,48
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024162
Responsavel.: WILLIAMS JAMASON DA SILVA VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 018317031/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$409,20
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024165
Responsavel.: WILLIAMS JAMASON DA SILVA VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 018317031/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$445,08
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024171

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

Joao Pessoa,  18/04/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$247,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021656
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$615,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021708
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$735,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021726
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.715,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021775
Responsavel.: CARNEIRO PRESTADORA DE SER-
VICOS LTD
CPF/CNPJ: 001932308/0001-38
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.289,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023065
Responsavel.: CONCEITO CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 019877346/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.800,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022118
Responsavel.: COUTINHO E COUTINHO LTDA-ME
CPF/CNPJ: 007063185/0002-03
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$349,92
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022415
Responsavel.: DAIANE DE SOUSA MORAIS
CPF/CNPJ: 020242751/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$457,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024175
Responsavel.: ELZA BETANIA LEANDRO DE LIMA
CPF/CNPJ: 668118304-25
Titulo: C. A. MERCANTIL  R$12.453,81
Apresentante: FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021447
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 018115408/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.924,50
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024199
Responsavel.: GEORGE BRUNO ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: 011592264-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.516,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021767
Responsavel.: HALLISON CABRAL DAVID
CPF/CNPJ: 011287897/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$296,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022530
Responsavel.: HALLISON CABRAL DAVID
CPF/CNPJ: 011287897/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022533
Responsavel.: HELENEIDE CARVALHO SOARES 
DOS SANTO
CPF/CNPJ: 595062294-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.422,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023000
Responsavel.: HERONILDES PONTES LOPES
CPF/CNPJ: 021609744-47
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$138,16
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022393
Responsavel.: JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA
CPF/CNPJ: 238070754-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.720,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 022998
Responsavel.: JOAO GOMES DAMASCENA FILHO
CPF/CNPJ: 441298584-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.247,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 022979
Responsavel.: JOSE ARIMATEA A NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 091589104-25
Titulo: C FINANCIAMENTO  R$4.790,87
Apresentante: XIMENES SERVICE
 
Protocolo: 2015 - 024076
Responsavel.: JOSE PEREIRA DE LIMA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I OD EP R O T E S T O
 E D I T A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO PML/SAF Nº 014/2012

Modalidade: Tomada de Preço Nº 009/2011.Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, CNPJ Nº 
08.738.916/0001-55.Contratada:Jada Construções Ltda, CNPJ Nº 10.292.460/0001-94.Fundamento 
Legal: Lei Federal nº 8.666/93.Cláusula Primeira: Considerando a necessidade da construção do 
muro de contenção de talude, da Creche, vem assinar o presente termo aditivo para pagamento dos 
serviços que serão executados e não previstos na planilha orçamentária inicial contratada. Cláusula 
Segunda: Considerando que os serviços que serão executados a contratante pagara a contratada 
o valor total de R$ 62.153,36, com isso o valor total inicial contratado de R$ 601.187,99, passou 
para o valor total de R$ 663.341,35. Clausula Terceira: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais.Data da ass.: 02/03/2015.Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Jorge A. D. de 
Albuquerque (sócio Administrador).

Livramento - PB,02 de marçode 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Contratante

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2015
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 12 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Chamada Pública, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS – HORTIFRUTI DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO . 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei11.947/09, 
e Resoluções FNDE/ CD/MEC nº 38/09,  nº 26/213  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, 17 de Abril de  2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão 

 
PREFEITURA DE SOUSA-PARAÍBA

Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27 – Centro – CEP 58.800-050 - Sousa-PB.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ) MIL DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE 
AFTOSA PARA DESTRIB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 13 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Pedras de Paralelepípedo 

e Pedra de Meio Fio para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas.
ABERTURA: 04/Maio/2015 às 10h00min. (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 16 de abril de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Veículos para atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas.
ABERTURA: 04/Maio/2015 às 12h00min. (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 16 de abril de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica na 

Elaboração da Folha de Pagamento dos Servidores da Prefeitura Municipal de Queimadas.
ABERTURA: 04/Maio/2015 às 14h00min. (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 16 de abril de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Equipamentos e Material 

Permanente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas.
ABERTURA: 04/Maio/2015 às 16h00min. (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 16 de abril de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.003/2015
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.002/2015, que tem por objeto o Sistema de 
Registro de Preços, para a Aquisição de Medicamentos em Geral, Para suprir as Necessidades da 
Secretaria de Saúde Desta Municipalidade, durante o exercício de 2015, para suprir a necessidade 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empre-
sas: LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.831.701/0001-26, do qual sagrou-se com o valor total de R$ 
4.884.616,97(Quatro milhões oitocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e dezesseis reais e noventa 
e sete centavos), MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.806.118/0001-65, do qual sagrou-se com o valor total de R$ 1.527.959,50 ( Um 
milhão quinhentos e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a 
extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 05 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.003.01/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.003/2015/FMS
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo 

com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo 
relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.003/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
004/2015 OBJETO: Sistema de Registro de Preços, para a Aquisição de Medicamentos em Geral, Para 
suprir as Necessidades da Secretaria de Saúde Desta Municipalidade, durante o exercício de 2015. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 05 de Março 
de 2015. EMPRESAS VENCEDORAS: LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO 
HOSP. LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.831.701/0001-26, 
com o valor total de R$ 4.884.616,97 (Quatro milhões oitocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e 
dezesseis reais e noventa e sete centavos), MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 10.806.118/0001-65, com o valor total de R$ 1.527.959,50 
(Um milhão quinhentos e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) 
de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 05 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Medicamentos em Geral pra Supri as 

Necessidades da Secretaria de Saúde Desta Municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da 
Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA 
– PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.003/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 
10.302.3016.2075 – 33.90.39.00/10.303.3027.2087 – 33.90.39.00/ 10.303.3027.2089 – 33.90.39.0. 
VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e a empresa LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA, CNPJ 
10.831.701/0001-26, com sede a Avenida Assis Chateaubriand, 2425, Tambor, Campina Grande – 
PB, CEP: 58.414-500,, com o valor total de R$ 4.884.616,97 (Quatro milhões oitocentos e oitenta 
e quatro mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) – Contrato Administrativo nº 
1.6.3.02/2015. MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Jovino do Ó Sobrinho, 40, Mirante, Campina Grande – PB, CEP: 58.407-665, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 10.806.118/0001-65, com valor total de R$ 1.527.959,50 (Um milhão quinhentos e 
vinte e sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)

Monteiro - PB, 05 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.021/2014 
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.029/2014, que tem por objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, durante 
o exercício de 2015, conforme termo de ADJUDICAÇÃO, em favor das seguintes empresas: LAR-
MED DISTR. DE MADICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP.- LTDA-CNPJ:10.831.701/0001-26,nos 
seguintes itens: 01,02,04,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,23,27,28,30,31,32,37,53,54,55,56,59,
62,63,68,69,70,71,72,88,89,91,95,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106,107,110,111,114,117,118
,119.124,127,129,130,131,134,135,136,137,138, 140,142,143,145,146,149,150,151,154,155,157,
163,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,181,182,183,190, 194,198,202,203,204,205,206,2
11,212,216,217,218,220,221,222,223,224,225,226,227,228,231,232,235,236,237, 241,243,244,24
7,248,249,252,253,254,255,258,259,260,261,262,264,266,351,352,353,354,355,356,358,360,361, 
362,364,365,367,368,369,372  ,perfazendo um valor total dos lotes de R$ 5.723.453,60 (Cinco milhões, 
setencentos e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos); CIRUFARMA 
COMERCIO  LTDA  CNPJ: 40.787.152/0001-09, nos seguinte item: 06,21,22,33,34,35,38,39,40,41,4
2,43,44,45,46,47,48,49,67,73,74,75,76,77, 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,108,115,122,123,125,1
26,147,152,153,159,160,167,175,176,177,186,187,188, 189,207208,209,210,214,215,219,245,250,2
67,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282, 283,284,285,286,287,288,289,
290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308, 309,310,311,312
,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334, 33
5,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,366,373,374,375,376,377,378,3
79,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392; perfazendo um valor total do lote de R$ 
958.426,64 (Novecentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro 
centavos);MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA CNPJ:10.806.118/0001-65 nos seguintes itens: 03,05
,14,16,17,24,25,26,29,36,50,51,52,57,58,60,61,64,65,66 103,109,112,113,116,120,121,128,132,133
,139,141,144,148,156,158,161,162,178,179,180,184,185,191,192,193,195,196,197,199,200,201,21
3,229,233,234,237,238,239,240,242,246,251,256,257,263,265,357,359,363,393,394;perfazendo um 
valor total do lote de R$ 3.102.771,30 (Três milhões, cento e dois mil setecentos e setenta e um real 
e trinta centavos) para que a adjudicação nele procedida produza seus efeitos legais.

Monteiro - PB, 09 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

A EMPRESA MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ nº 47.960.950/0001-21

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Com sede na cidade Franca/SP, informa que na data de 29/01/2015, nas dependências de 

sua filial sita na Rodovia BR. 230, Estrada de Cabedelo, Cabedelo/PB, houve o descarte, sem 
autorização, do material correspondente a 1.650 quilos de documentos, sendo: 3.078 caixas de 
arquivos, contendo cadastros de clientes do Cartão de Crédito Private Label Banco do Brasil e 504 
caixas contendo notas fiscais de devolução do período de 2008 à 2012. Todos os documentos são 
relacionados às filiais da declarante nos estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, 
Alagoas, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.029/2014 - SRP
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de 

acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 052/2014- PREGÃO PRESENCIAL 
Nº: 1.6.029/2014 - OBJETO: Sistema de Registro de Preços PARA a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, de forma parcelada, para suprir as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde, durante o exercício de 2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de 
assinatura. DATA DA ASSINATURA: 11/02/2015. EMPRESA COM OS PREÇOS REGISTRADOS: 
LARMED DISTRIB. DE MED. E MATERIAL M. HOSPITALAR - CNPJ: 10.831.701/0001-26 – Valor: 
R$ R$ 5.723.453,60 (Cinco milhões, setencentos e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e três 
reais e sessenta centavos); CIRUFARMA COMERCIO LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09 – Valor: 
R$ 958.426,64 (Novecentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta 
e quatro centavos); MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA CNPJ: 10.806.118/0001-65 – Valor R$ 
3.102.771,30 (Três milhões cento e dois mil setecentos e setenta e um real e trinta centavos)

Monteiro - PB, 10 de Fevereiro de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02 Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Lici-
tatório nº. 052/2014 – Pregão Presencial nº. 1.6.029/2014. DOTAÇÃO: 10.301.3015.2062 – 33.90.30 
/ 10.301.3015.2066 – 33.90.30 / 10.301.3015.2072 – 33.90.30 / 10.302.3016.2075 – 33.90.30 / 
10.302.3016.2077 – 33.90.30 / 10.302.3016.2079 – 333.90.30 / 10.302.3016.2081 – 33.90.30 / 
10.302.3016.2082 – 33.90.30 / 10.302.3016.2083 – 33.90.30 VIGÊNCIA: do presente contrato tem 
vigência até 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e as empresas: 
LARMED DISTRIB. DE MED. E MATERIAL M. HOSPITALAR - CNPJ: 10.831.701/0001-26 - CT 
Nº. 16291/2015; 11/02/2015 – Valor: R$ R$ 5.723.453,60 (Cinco milhões, setecentos e vinte e três 
mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) ; CIRUFARMA COMERCIO LTDA  
CNPJ: 40.787.152/0001-09 – CT Nº 16291/2015;11/02/2015 – Valor: R$ 958.426,64 (Novecentos 
e cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos); MEDFAR-
MACY HOSPITALAR LTDA CNPJ: 10.806.118/0001-65 – CT Nº 16293/2015; 11/02/2015 – Valor 
R$ 3.102.771,30 (Três milhões cento e dois mil setecentos e setenta e um real trinta centavos)

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de palco, som e 
gerador, destinado as festividades culturais deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 17 de Abril de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2015
Comunicamos que devido a erro na planilha do CRAES (Centro de Referencia Especializada 

de Assistência Social foi cancelado, cujo objeto objetiva a realização de EXECURÇÃO DE OBRAS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAES, foi cancelada. 

São José do Sabugí-PB, 17 de Abril de 2015. 
FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS

Presidente da CPL.

FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
Aviso de licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, 

de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público 
a quem interessar que fará realizar às 11:00 horas do dia 04 de Maio de 2015, processo licitatório 
na modalidade de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para a Contratação de serviços de 
atendimento médico a serem realizados em plantões diurnos de 12 (doze) horas semanais como 
médico clínico geral no Posto de Saúde atendendo solicitação da Secretaria de Saúde de Curral 
Velho-PB; e a Contratação de um médico a fim de realizar serviços como clínico geral, em dia e 
horário a ser estabelecidos a critério da secretaria municipal de saúde, para atender a demanda 
do serviço municipal de saúde de Curral Velho-PB.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede da Prefeitura, situada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 17 de Abril de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 
disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 15:00 horas do dia 04 de Maio de 2015, processo licitatório na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa para execução 
da 2ª fase dos serviços de melhorias do Ginásio de Esportes Poliesportivo da Escola Antonio Gomes 
do município de Curral Velho-PB.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB.

Curral Velho-PB, 17 de Abril de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, na pessoa doPrefeito Anderson Monteiro Costa, conside-
rando a Rescisão Unilateral do Contrato nº 10188/2014, com base nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 
8.666/93,realizado com o 1º colocado na Concorrência nº 001/2014, cujo objeto é a EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – ES-
PERANÇA/PB, resolve CONVOCAR a empresa CONCRENOR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 
10.744.571/0001-94, 2º classificada no processo licitatório na modalidade Concorrência 0001/2014, 
para, querendo, e nas mesmas condições propostas pelo 1º classificado, assinar contrato com base 
na Lei 8.666/93 e suas alterações.

Esperança/PB, 17 de abril de 2015.
Anderson Monteiro Costa

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Pneus para atender as necessidades da Frota Municipal de 

Joca Claudino-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS PNTE FEDERAL TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00018/2015 - 16.04.15 - ANAILTON ARAUJO TAVARES - R$ 241.074,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E ELÉTRICO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00019/2015 - 17.04.15 - COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY 

LTDA - ME - R$ 331.446,58 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços artístico musical, de acordo com o processo 
Inexigibilidade nº 00018/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA:EDILENE DOS SANTOS ALVES-MEI, CNPJ sob o nº 15.199.741/0001-10
OBJETO: Contratação da Banda Osmídio Neto, para animar a festa de emancipação do Município 

de Ibiara no dia 18 de Abril de 2015.
 VALOR GLOBAL R$:15.000,00  (quinze mil reais)
DOTARÇÃO ORÇAMENTARIA:  10.000. Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.1005.2062 

- elemento de despesa – 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica.
VIGÊNCIA ATÉ: 31.12.2015.
DATA DA ASSINATURA: 17 de Abril de2015.

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60029/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60029/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, 
CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 178.863,70.

Cajazeiras - PB, 15 de Abril de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80016/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, FORNECIDOS DE 
FORMA PARCELADA, CONFORME SOLIC; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA - R$ 269.168,40; MELO SUPERMERCADO 
LTDA - EPP - R$ 185.917,00; POLIANA ALENCAR DA COSTA - POLLY POLPAS - R$ 1.470,00.

Cajazeiras - PB, 17 de Abril de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA

Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, a situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contra-
tação, através da empresa artístico-musical exclusivo EDILENE DOS SANTOS ALVES-MEI, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.199.741/0001-10,daBanda Osmídio Neto no valor de global R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), para animar a festa de emancipação do município de Ibiara,no dia 18 de Abril de 
2015,  conforme constar do respectivo contrato de prestação de serviços.

Ibiara, 17 de Abril de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00025/2015, para Locação de estrutura para a realização da festa de emancipação do município de 
Ibiara, que será realizada no dia 18 de Abril de 2015 e ADJUDICO o seu objeto a empresa, ANTÔNIO 
AECIO DA SILVA-MEI inscrita no CNPJ sob o nº 14.177.678/0001-59 vencedora com o valor global de 
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 17 de Abril de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

Estado da Paraíba
Instituto de Previdência do Município de Água Branca

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

Pedro Firmino  nº 16  - Centro - Água Branca – PB, às 09:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de contabilidade, 
assessoria técnica contábil, administrativa e financeira para o Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais de Água Branca – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 16 de Abril de  2015
Joseildo Rodrigues de Medeiros - Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Pedro Firmino nº 16 - Centro - Água Branca – PB, às 10:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Software para atender o sis-
tema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização dos serviços de atualização do Portal da 
Transparência para o Instituto de Previdência do Município de Água Branca/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 16 de Abril de  2015
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de internamento hospitalar em 

enfermaria com quarto com 02 leitos e BWC no quarto, realizando serviços de obstetrícia, ginecologia, 
maternidade, ortopedia,traumatologia, cirurgia geral, nefrologia, dermatologia, clínica médica, com 
realização de procedimentos médicos, internamento em UTI, exames laboratoriais, exames de diagnose 
de imagem e exames radiológicos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do município. 
Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 
11:00 horas do dia 29 de Abril de 2015.

Nazarezinho - PB, 17 de Abril de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2015
OBJETIVO Aquisição parcelada de material de construção diversos, conforme especificações 

contidas no Anexo I deste edital, e lei 8.666/93
ABERTURA: 06 de Maio de 2015 as 11:00 hs
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 
 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00024/2015 com o seu objeto Locação conforme proposta de preços 
de estrutura para a realização da festa de emancipação do município de Ibiara, que será realizada no 
dia 18 de Abril de 2015, conforme edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste certame, 
a empresa vencedora, ANTÔNIO AECIO DA SILVA-MEI inscrita no CNPJ sob o nº 14.177.678/0001-59, 
com o valor global de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Ibiara - PB, 17 de Abril de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial
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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.: ANDERSON BRITO LIRA - ME
CPF/CNPJ: 013373341/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.420,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022690
Responsavel.: ARQUINEIDE MOUZINHO DA SILVA 
LINS -
CPF/CNPJ: 001261079/0001-77
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.462,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023043
Responsavel.: ADRIANA CALVALCANTE GUEDES EPP
CPF/CNPJ: 002278198/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$377,16
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023878
Responsavel.: ANTONIO MARCOS GOMES
CPF/CNPJ: 017202036/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$201,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023281
Responsavel.: BRUCE LEE PEREIRA DE ALBUR-
QUEQUE
CPF/CNPJ: 885327984-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 019601
Responsavel.: ORICARDAO DOS TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ: 000513300/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$477,16
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023877
Responsavel.: COND. RESIDENCIAL GARCIA LORCA
CPF/CNPJ: 017877749/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023221
Responsavel.: CIRONILDA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ: 436348264-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$125,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021215
Responsavel.: CONSTRUTORA K BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 002278020/0001-54
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.386,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023020
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE BOMBONS E 
CHOCOLAT
CPF/CNPJ: 000263854/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.906,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023025
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ: 004231050/0002-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.147,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023273
Responsavel.: DMX COMERCIO ATAC DE PAP E 
UTILIDAD
CPF/CNPJ: 009330604/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.124,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021357
Responsavel.: FLAVIA CAROLINE DOMINGUES DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ: 044433404-16
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 018427
Responsavel.: INDUSTRIAL E COM DE ALIM. MANA
CPF/CNPJ: 014461311/0001-62
Titulo: DUP PRES SER IN  R$691,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024068
Responsavel.: IND ALIMENTICIA PRIMOR LTDA
CPF/CNPJ: 009301672/0001-01
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$132,01
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022425
Responsavel.: IND ALIMENTICIA PRIMOR LTDA
CPF/CNPJ: 009301672/0001-01
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$137,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022424
Responsavel.: IVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 132166194-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$133,28
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022388
Responsavel.: JANIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 009357883-01
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$136,57
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022450

Responsavel.: JOSE JORGE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 025061414-64
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$132,69
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022724
Responsavel.: JORGE HERMINIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 007586544-05
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$137,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022452
Responsavel.: JEAN RICARDO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 879590704-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.404,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 022984
Responsavel.: JOSE EDVALDO ALVES
CPF/CNPJ: 010414554-45
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$153,82
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022509
Responsavel.: KENT SERVICOS DE VIGILANCIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 024218372/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.023,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023016
Responsavel.: LUCIELMA GONCALVES DO NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ: 008949486/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$380,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023202
Responsavel.: MARIA LUIZA AMORIM BRAZ
CPF/CNPJ: 011990330/0001-98
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.577,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023010
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ: 252116094-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$450,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022753
Responsavel.: MARTINS E ALMEIDA COMERCIO 
LTDA -ME
CPF/CNPJ: 011200902/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$397,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 019828
Responsavel.: PAULO ALBINO DINIZ
CPF/CNPJ: 057845304-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.747,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 022977
Responsavel.: QUEIROGA CARDIOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ: 015627537/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$15.731,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023251
Responsavel.: RONALDO INACIO DOS SANTOS 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 000244551/0001-09
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.472,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023023
Responsavel.: RIO NORTE SOCIEDADE EDUCA-
CIONAL LTD
CPF/CNPJ: 008295964/0001-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.585,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 023015
Responsavel.: R & C COM CALC E BRINQUEDOS LT
CPF/CNPJ: 019854265/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.775,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021778
Responsavel.: R & C COM CALC E BRINQUEDOS LT
CPF/CNPJ: 019854265/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.775,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021779
Responsavel.: SUZANA CAMILO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 019865778/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$420,57
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 020985
Responsavel.: UBIRACY CABRAL DE FARIAS ME
CPF/CNPJ: 011093383/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$547,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023174

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/04/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DA HABILIATAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP002/2015
A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar publico para 

conhecimento dos interessados o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de 
Preços nº 002/2015, que objetiva a: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de 
engenharia civil na Construção do Campo de Futebol na Zona Urbana de Assunção - PB, de acordo 
com a planilha orçamentária de custo (Contrato de Repasse nº 1008704-78/2013 – Convênio Siconv 
790464). O Presidente divulga o nome da licitante HABILIATADA: SST Construtora Eireli-ME CNPJ 
nº 02.627.856/0001-17, e não houve licitantes INABILIATADA, o Presidente abre prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recursos.

Assunção/PB, 15 de abril de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP002/2015
A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar publico para 

conhecimento dos interessados o resultado do julgamento da proposta, referente a Tomada de 
Preços nº 002/2015, que objetiva a: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de 
engenharia civil na Construção do Campo de Futebol na Zona Urbana de Assunção - PB, de acordo 
com a planilha orçamentária de custo (Contrato de Repasse nº 1008704-78/2013 – Convênio Siconv 
790464). O Presidente divulga o nome da licitante vencedora: SST Construtora Eireli-ME CNPJ 
nº 02.627.856/0001-17, com o valor total de R$ 315.739,48 (trezentos e quinze mil, setecentos e 
trinta e nove reais, quarenta e oito centavos), o Presidente abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos.

Assunção/PB, 15 de abril de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP001/2015
A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar publico para 

conhecimento dos interessados o resultado do julgamento das propostas, referente a Tomada 
de Preços nº 001/2015, que objetiva a: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço 
de engenharia civil na Construção de uma Unidade Escolar no Município de Assunção-PB, de 
acordo com a planilha orçamentária de custo (Convênio SEE nº 0382/2013 - Registro no SIAF nº 
055340). O Presidente divulga os nomes das licitantes classificadas: Prime Construções e Emp. 
Imob. Ltda, CNPJ nº 11.486.393/0001-01, Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 
17.614.228/0001-74, e Livramento Construções Serviços e Projetos Ltda, CNPJ nº 09.326.532/0001-
98; Licitantes Desclassificada: Construtora J. Galdino Eireli – EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, 
ainda o Presidente divulga o nome da licitante vencedora: Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-
-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, com o valor total de R$ 485.006,34 (quatrocentos e oitenta 
e cinco mil, seis reais, trinta e quatro centavos), o Presidente abre prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos.

Assunção/PB, 16 de abril de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviços de fornecimento de mão-de-obra 

e peças em geral para manutenção de veículos do município de São José da Lagoa Tapada-PB. 
Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São 
José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Maio de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 17 de Abril de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2015     
OBJETO:  Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de 

São José da Lagoa Tapada-PB, Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz 
da Silva, 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Maio de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 17 de abril de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 30 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 14 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
   

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 04 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS GRAFICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 14 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

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

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 11:00 horas do dia 04 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
URNAS FUNERARIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 14 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 15:00 horas do dia 04 
de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS E ACESSORIOS.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 14 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

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

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 30 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 14 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
   

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 29 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 14 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 10:30 horas do dia 29 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL INSTRUMENTAL, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 14 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
    

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 09:00 horas do dia 
05 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: prestação 
de serviços de transporte de estudantes, mediante requisição. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 14 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS 

 Pregoeiro Oficial

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

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 11:30 horas do dia 05 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELETRICO, MEDIANTE REQUISIÇÃO, mediante requisição. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3388-1041.
Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 14 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 1.000 HORAS DE TRATOR. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 17 de Abril de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

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

São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação modalida-
de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO , 
JANTAR E QUENTINHAS ), MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 17 de Abril de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA 

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SISTEMA DE CONTA-
BIL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 17 de Abril de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

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

São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 15:00 horas do dia 29 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA 
LARGA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Por-
taria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 17 de Abril de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

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

São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, CON-
FORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. 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) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 16 de Abril de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA

Presidenta da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

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

Avenida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, CON-
FORME PROJETO BÁ. 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) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 16 de Abril de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

REGISTRO DE PREÇO Nº. 00017/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na mo-

dalidade Pregão. Tipo menor preço com objetivo de contratação de serviço de confecção de material 
gráfico destinado as atividades de todas as secretarias do município. DATA DE SESSÃO: Dia 05 de 
maio de 2015, ás 08:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: 
Rua Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-
1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 17 de abril de 2015.
DANIELA GONÇALVES PEREIRA

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

REGISTRO DE PREÇO Nº. 0018/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na mo-

dalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo Aquisição parcelada de material e equipamento de 
escritório e informática destinado a Prefeitura Municipal de Lastro . DATA DE SESSÃO: Dia 05 de 
maio de 2015, ás 09:30 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: 
Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, 
no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 17 de abril de 2015.
DANIELA GONÇALVES PERIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo Aquisição parcelada de peças e manutenção 
da frota municipal de Lastro . DATA DE SESSÃO: Dia 05 de maio de 2015, ás 11:00 horas, na sala 
da CPL ,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – 
Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos 
os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 17 de abril de 2014.
DANIELA GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 0015/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na moda-

lidade Pregão. Tipo menor preço melhor técnica, com objetivo contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de locação de software para auxiliar as atividades administrativas junto 
a Prefeitura Municipal de Lastro. DATA DE SESSÃO: Dia 04 de maio de 2015, ás 10:00 horas, na 
sala da CPL ,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 
– Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos 
os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 17 de abril de 2015.
DANIELA GONÇALVES PEREIRA

PREGOEIRO OFICIAL PML.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.015/2015
O Pregoeiro torna público o resultado do Pregão Presencial nº 0.6.015/2015, para AQUISIÇÃO 

DE PATRULHA MECANIZADA, com recurso decorrente do Contrato de Repasse nº 1008879-
79/2013, Sincov nº 790894 e MDA/PRONAT-DESENV SUST DE TERRITORIOS RURAIS. As 
licitantes: BASE MÁQUINAS E IMPLEMETOS AGRICOLAS LTDA, PAULO ERNESTO DO REGO 
FILHO – ME e a empresa VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA, única empresa participante 
do certame, foram declaradas inabilitadas, conforme motivos e fundamentos registrados na ata 
do dia 17/04/2015. Considerando a autorização expressa do ordenador de despesas, o Pregoeiro 
registra a concessão do prazo de 8 dias úteis previsto no § 3º do artigo 48 da Lei 8666/93 para 
a apresentação de nova documentação escoimada dos vícios que ensejaram a inabilitação da 
licitante, contados a partir da publicação deste aviso. Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
Praça Presidente João Pessoa, 06, Centro, Juazeirinho - PB, horário expediente das 8h às 12h. 
Informações pelos telefones 3382-1234.

Juazeirinho-PB, 17 de Abril de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.025/2015 
PROCESSO Nº 2014-092923 da SEMHAB 
DATA DE ABERTURA: 04/05/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTU-

CHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da licitação 581643. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 
4.985/03, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água 
Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 17 de abril de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.026/2015 
PROCESSOS Nº 2014/005210 da SEPM; e 2014/081154 da SEPLAN
DATA DE ABERTURA: 05/05/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK, IMPRESSORA E ESTABILIZADOR), PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPM E SEPLAN.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da licitação 581648. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 
4.985/03, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água 
Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 17 de abril de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.027/2015 
PROCESSO Nº 2014/130685 da DIREG/SEAD 
DATA DE ABERTURA: 04/05/2015 - ÀS 14:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFIT, PAPEL RECICLADO, PAPEL SUPERBOND, TINTA E MASTER 
PARA DUPLICADOR RICOH, COLA PLÁSTICA, ARAME PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL), 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRÁFICA MUNICIPAL.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da licitação 581727. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 
4.985/03, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água 
Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 17 de abril de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.028/2015 
PROCESSO Nº 2014/056212 do PROCON-JP
DATA DE ABERTURA: 06/05/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VE-

ÍCULO ADAPTADO COMO HOME OFFICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON-JP.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da licitação 581740. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 
4.985/03, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água 
Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 17 de abril de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00016/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço com objetivo, aquisição parcelada de material de construção, 
hidraulico e elétrico destinado a Prefeitura Mnicipal de Lastro. DATA DE SESSÃO: Dia 04 de maio 
de 2015, ás 11:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua 
Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no 
prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 17 de abril de 2015.
DANIELA GONÇALVES PEREIRA

Pregoeira Oficial. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo para 
execução de obra de pavimentação 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.

Email: cplcapim@gmail.com
Capim - PB, 17 de Abril de 2015

ANTONIO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Comissão



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 007/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Contratação de transportadores autônomos (pessoa 
física) para efetuarem o transporte escolar de alunos, residentes na zona rural e adjacências para 
a sede do município e demais localidades. Data de Abertura: 04/05/2015 às 09:00h. O Edital pode 
ser obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 
60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário 
das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 17 de abril de 2015.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 008/2015, do tipo Menor Preço, objetivando o Fretamento de veículos. Data de Abertura: 
04/04/2015 às 11:30h. O Edital pode ser obtido na 5sede da Prefeitura de Serra Branca, situada à 
Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através 
do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 17 de abril de 2015.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

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

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

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de abril de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E 
FILTROS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de abril de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 30 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO 
PROGRAMA PROJOVEM. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de Abril de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015 SRP
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 010/2015 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a registro de preços para eventual 
aquisição de veículos automotivos. Data de abertura: 30/04/2015 às 10h00min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 17 de abril de 2015.
Amanda Soares Freire Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 011/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Tintas e Materiais 
para Pintura. Data de abertura: 30/04/2015 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, 
à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 17 de abril de 2015.
Amanda Soares Freire Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº. 0011/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo aquisição parcelada de medicamentos de uso 
controlado, com entrega imediata em balcão destinado a Secretaria Municipal de Saúde  . DATA DE 
SESSÃO: Dia 30 de abril de 2015, ás 09:30 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do município 
.INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: 
(083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 16 de abril de 2015.
DANIELA GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGEISTRO DE PREÇO Nº. 0014/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo Serviço de fornecimento de coffee break e 
refeições a cargo da Prefeitura Municipal de Lastro . DATA DE SESSÃO: Dia 04 de maio de 2015, ás 
09:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes 
Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  
em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 17 de abril de 2015.
DANIELA GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE SOUSA-PARAÍBA
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27 – Centro – CEP 58.800-050 - Sousa-PB.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:30 horas do dia 08 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica 
para executar CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA A COMERCIALI-
ZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, situada na Rua Aldo Justino de Oliveira, s/n – Bairro André 
Gadelha, para atender as necessidades do Município de Sousa-PB. Recursos: providos de convênio 
federal e contrapartida do Município. Previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 17 de Abril de 2015
JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE – Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº. 0010/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na moda-

lidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo Aquisição parcelada de pneus destinado a Prefeitura  
Municipal de Lastro . DATA DE SESSÃO: Dia 30 de abril de 2014, ás 08:30 horas, na sala da CPL 
,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, 
LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias 
úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 16 de abril de 2015.
DANIELA GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo contratação de empresa de especializada para 
prestação de serviço de fornecimento de internet junto a Prefeitura Municipal de Lastro. DATA DE 
SESSÃO: Dia 30 de abril de 2015, ás 11:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do município 
.INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: 
(083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 16 de abril de 2015.
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

PREGOEIRO OFICIAL PML

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° - 01/2015

A Prefeitura Municipal de Pirpirituba/PB, através da Secretaria Municipal de Educação, comunicar 
aos interessados que está procedendo a Chamada Pública n° 1/2015, para fins de habilitação de 
fornecedores e recebimento de propostas de gêneros alimentícios da agricultura familiar para ali-
mentação escolar, conforme Lei 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 e 04/2015. Os grupos 
informais e/ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda no 
dia 11 de maio de 2015, às 09h30min. Informações: no horário das 13h30min às 16h30min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3277- 1108. 

Pirpirituba - PB, 13 de abril de 2015.
RINALDO DE LUCENA GUEDES Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° - 21/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 15h00min do dia 30 de abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Pneus, para 
suprir as necessidades da Frota de Veículos pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3277-1108. E-mail: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

Pirpirituba - PB, 13 de abril de 2015.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Locação de Veículo, para atender as necessidades no desenvolvimento das ações e 

atividades da Câmara Municipal Cacimbas – PB. Data e Local: 29/04/2015, as 09:00 horas, na sala 
da C.P.L, situada na Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. 

Cacimbas – PB, em 16 de Abril de 2015.
JADSON GABLO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
Locação de veículos, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e demais 

Secretarias, pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimbas – PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTDA - 
ME - R$ 331.446,58.

Joca Claudino - PB, 17 de Abril de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS

Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Pneus para atender as necessidades da Frota Municipal de Joca Claudino-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ANAILTON ARAUJO TAVARES - R$ 241.074,00.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0008/2015
Nº. CONTRATO 00023/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA06.196.577/0001-05EXTRATO DE 

CONTRATO
Objeto: Aquisição de  máquina pesada tipo trator de esteira destinado a Prefeitura Municipal 

município de Lastro
Valor: R$ 568.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Reais)
Data do Contrato: 17 de Abril de 2015
Vigência: 16/04/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0008/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Aquisição de  máquina pesada tipo trator de esteira destinado a Prefeitura Municipal 

município de Lastro
Vencedores: - GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA com o valor de R$ 568.000,00 

(Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Reais), vencendo no ítem: 1;,  perfazendo o Valor Global de 
568.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Reais) 

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO em 17 de 
abril de 2015 , nos termos da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes 
vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob as penalidades  da lei. 

Vigência: 16/04/2016
WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO

PREFEITO CONSTITUCINAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Termo de Rescisão Amigável do Contrato Administrativo nº. PP.0.6.25.01/2014, celebrado entre 

o Município do Congo e a empresa ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA. 
Objeto da Rescisão: Justificada pela dissolução de sociedade na empresa. Fundamentação Legal: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Data: 02/03/2015.

ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Contratação de horas 
máquinas (trator de Pneus) para o preparo do solo (corte de terra) para o plantio de produtos de 
subsistência em favor de pequenos agricultores do nosso município, conforme solicitação da Secre-
taria de Agricultura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANAIZA 
BRAGA DE ARAÚJO - R$ 47.500,00.

Cachoeira dos Índios - PB, 08 de Abril de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de horas máquinas (trator de Pneus) para o preparo do solo (corte de terra) 

para o plantio de produtos de subsistência em favor de pequenos agricultores do nosso município, 
conforme solicitação da Secretaria de Agricultura.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: 10.00 - Secretaria de Agricultura 20.122.2005-2064- Manutenção das Atividades da 

Sec. de Agricultura 20.606.2005-2067 - Apoio e Assistência ao Pequeno Agricultor
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00043/2015 - 08.04.15 - ANAIZA BRAGA DE ARAÚJO - R$ 47.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉDE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADOS DE JULGAMENTOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2015
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas –PB, através de seu Pregoeiro Oficial e sua 

Equipe de Apoio, nomeados pela portaria 079/2015, de 19 de janeiro de 2015, vem por intermédio 
deste AVISO, comunicar aos interessados os resultados de julgamentos aos recursos adminis-
trativos que as empresas: BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA –ME; inscrito no 
C.N.P.J.14.798.786/0001-49; DB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; inscrito no CNPJ 
18.578.738/0001-02; LORENA & ADRIÀ CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA ME; 
inscrito no C.N.P.J. 15.407.975/0001-06;NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI; 
inscrito no CNPJ 16.715.147/0001-06eVANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA; inscrito 
no C.N.P.J.: 02.750.635/0001-31interpuseram contra suas Inabilitações na Concorrência Publica 
n° 001/2015, que tem como objeto a Execução dos Serviços de construção de pavimentação em 
paralelepípedos método tradicional em diversas ruas da sede do município e no Distrito de Bom 
Jesus. Portanto, com base nos relatórios do Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio da Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas-PB, referente aos recursos interpostos pelas empresas citadas 
anteriormente, essa Comissão Permanente de Licitações decide por UNANIMIDADE e reitera o 
seguinte: Obedecendo as normas legais e respeitando os pensamentos doutrinários, conhecer o 
Recurso Administrativo interposto pela licitante BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA 
–ME inscrita no C.N.P.J.14.798.786/0001-49, para no mérito negar-lhe provimento total; conhecer 
o Recurso Administrativo interposto pela licitante DB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 
inscrita no CNPJ 18.578.738/0001-02, para no mérito acolher parcialmente a sua habilitação 
com referência ao item 6.2.4.1. letra “c” do Edital do Certame, e negar-lhe provimento quanto ao 
item 6.2 e 6.2.3. letra “d” também do citado Edital; Conhecer o Recurso Administrativo interposto 
pela licitante LORENA & ADRIÀ CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA ME inscrita 
no  C.N.P.J. 15.407.975/0001-06, para no mérito negar-lhe provimento total; Conhecer o Recurso 
Administrativo interposto pela licitante NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI 
inscrita no CNPJ 16.715.147/0001-06, para no mérito acolher parcialmente a sua habilitação com 
referência ao Item 6.2.4.1. letra “c” do Edital do Certame, e negar-lhe provimento quanto ao item 
6.2. também do citado Edital e Julgar Procedente o Recurso Administrativo da empresa VANTUR 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA inscrita no C.N.P.J. 02.750.635/0001-31, reformando a 
decisão que inabilitou a recorrente por entender que a mesma apresentou fundamentos legais 
jurídicos para a sua habilitação.E fica marcado para o dia 28(vinte e oito) dias do mês de abril de 
2015, pelas 09:00(nove) horas a abertura da envelope número 02(dois) e ou “B” da proposta de 
preços da empresa habilitada.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 17 de abril de 2015.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, s/n - Centro – São João do Rio do Peixe - PB, às 10:30 horas do dia 29 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando: Aquisição de 
dois veículos tipo móveis, 5 (cinco) portas, especificados no Termo de Referência acostado dentro 
do processo editalício, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São 
João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba. 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) 35222688.
São João do Rio do Peixe - PB, 17 de Abril de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de uma Empresa do Ramo de Construção Civil, para executar serviços 

de Terraplenagem e Pavimentação.
LICITANTES HABILITADOS:
- BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME.
- COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA-ME.
- FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
- HOTGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
- JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP.
- LM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME.
- Plancon Planejamento, Construções e Serviços LTDA.
LICITANTES INABILITADOS – por não atenderem na sua totalidade os ITENS: 6.0, 7.0 e 8.0 

do INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:
- ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.
- CONSTRAL CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA - ME.
- CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME.
- CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA-ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME.
- K & W ABREU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA LTDA-ME.
- MACIEL LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME.
- MATRIX CONSTRUTORA LTDA - EPP.
- PRIIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI-EPP.
- RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
28/04/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 17 de Abril de 2015
EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de material de 
mobilidade urbana e equipamento, destinado a Secretaria de Segurança e Proteção Social. Data: 
30/04/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 
1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 
17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
nº 123/06, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 17 de abril de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 037/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
refeições prontas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Nazareth 
Cordeiro da Silva - R$ 106.000,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assi-
natura 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, 17 de Abril de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes 

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015 
ERRATA: Na pagina 11 do Jornal A União, dia 17/04/2015, Onde se lê...Data e Local, às 10:00 

horas do dia 04/05/2015. Leia-se : ... Data e Local, às 11:00 horas do dia 04/05/2015.
Bernardino Batista, 17 de Abril de 2015.

Mateus Ribeiro Dantas
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015 
ERRATA: Na pagina 11 do Jornal A União, dia 17/04/2015, Onde se lê ... Pregão Presencial nº 

00027/2015. Leia-se : ... Pregão Presencial nº 00030/2015.
Bernardino Batista, 17 de Abril de 2015.

Mateus Ribeiro Dantas
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 31/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de Gás GLP, destinados ao 

município. Data e Local, às 13:30 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, 17 de Abril de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
ERRATA AOPREGÃO PRESENCIAL 024/2015

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de Seu Pregoeiro 
Oficial e sua Equipe de Apoio, nomeados pela portaria 079/2015, de 19 de janeiro de 2015, TORNA 
PÚBLICO,a seguinte ERRATA ao Pregão Presencial 024/2015, marcado para às 09:00horas, do 
dia 04(quatro) dias do mês de maio de 2015, que onde se lê: SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB, 23 de 
Abril de 2015( rodapé inferior do Aviso de Licitação do referido Pregão Presencial), leia-se: SAO 
JOSE DE PIRANHAS - PB, 17 de Abril de 2015, e onde se lê: do dia 04(quatro) dias do mês de 
maio de 2015(corpo do Aviso de Licitação), leia-se: do dia 04(quatro) do mês de maio de 2015. 
Qualquer esclarecimento entrar em contato com a Comissão de Pregoeiro e Equipe de Apoio, pelo 
fone (83) 3552.1061.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 17 de Abril de 2015.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Concorrência Pública Nº 02/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
a Lei 8.666/93, que a empresa habilitada e classificada foi: VIGA ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita 
no CNPJ (MF) n.º 14.575.353/0001-24, apresentando a proposta no valor global de R$ 2.903.284,30 
(dois milhões, novecentos e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 17 de abril de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2015
OBJETIVO: Execução dos serviços de construção de uma Vila Olímpica, no município de 

Patos – Paraíba.
VENCEDOR: VIGA ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) n.º 14.575.353/0001-24.
VALOR GLOBAL: R$ 2.903.284,30 (dois milhões, novecentos e três mil, duzentos e oitenta e 

quatro reais e trinta centavos).
PRAZO: 240 (duzentos e quarenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS e Contrato de Repasse nº 100838851 

- Ministério dos Esportes/Caixa Econômica Federal.
PATOS - PB, 17 de abril de 2015.

Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita Constitucional de Patos – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE REVOGAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Patos, nomeada através da Portaria de 

n° 001/2015, de ordem da Exma. Sra. Prefeita Constitucional, torna público para conhecimento de 
todos os interessados, que o processo licitatório Concorrência Pública nº 001/2015, que tinha como 
objeto a Execução dos serviços da Macrodrenagem Urbana na Bacia do Riacho do Frango referente 
às obras dos Canais Novo Horizonte e Noé Trajano e Bacias de Contenção do Novo Horizonte e 
Linha Férrea na cidade de Patos/PB, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, 
foi REVOGADO, nos termos do Art. 49 da Lei 8666/93 atualizada; Considerando a necessidade de 
reformulação do Edital para melhor atender aos ditames da Lei Federal 8.666/93; Considerando a 
supremacia do interesse público.

INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, localizada no Centro Administrativo Aderbal Martins de 
Medeiros, situado à rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, Patos-PB, em todos os dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Patos - PB, 17 de abril de 2015.
KLEBER CABRAL BRANDÃO

Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL 024/2015
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de Seu Pregoeiro 

Oficial e sua Equipe de Apoio, nomeados pela portaria 079/2015, de 19 de janeiro de 2015, TORNA 
PÚBLICO, a quem possa interessar, que fará realizar às 09:00horas, do dia 04(quatro) dias do mês 
de maio de 2015, na sala de reuniões da Secretaria Geral, localizado no prédio da Prefeitura Mu-
nicipal de São José de Piranhas-PB, sito à RUA INACIO LIRA, 377,CENTRO nesta cidade, sessão 
pública com objetivo de licitação na modalidade Pregão Presencial 024/2015, visando a Locação 
de EQUIPAMENTOS necessários a realização da MICARANHAS-2015(versão 2015), tendo como 
fonte Recursos Próprios do Município. Cujas instruções deste Pregão Presencial, encontram-se 
à disposição dos interessados do ramo pertinente, no horário de 08:00 as 12:00 de Segunda a 
Sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB. Qualquer esclarecimento 
entrar em contato com a Comissão de Pregoeiro e Equipe de Apoio, pelo fone (83) 3552.1061.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 23 de Abril de 2015.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015, no dia 04(quatro) 
de maio de 2015 às 10:00 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO (GLP) DE 13 e 45  QUILOS, DESTINADO AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETA-
RIAS DESTE MUNICIPIO, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. 
Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 
DE PIRANHAS.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 17 de abril de 2015
JOSÉ IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro Oficial

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

Registro na CGE Nº 15-00317-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 05 de maio de 2015, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 022/2015. Objeto: 
Aquisição de Materiais para Manutenção Mecânica do Sistema de Abastecimento de Água da cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, 
Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/
fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 15-00315-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 06 de maio de 2015, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 032/2015. Objeto: 
Aquisição de Semi Reboques, próprios para veículos tipo motocicleta, completos, destinados as 
Gerência Regionais da CAGEPA, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações 
na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 15-00318-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 06 de maio de 2015, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 033/2015. Objeto: 
Aquisição de Scanners, para complementar o processo de automação do Arquivo Técnico da 
CAGEPA, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações 
na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro
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