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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Piollin realiza domingo Festival com música psicodélica. Página 7

l Projeto que estimula leitura faz arrecadação de livros. Página 9
 
l Governo Federal reconhece emergência em 170 municípios. Página 15

l Cajazeiras sedia debate sobre Zona Franca do Semiárido. Página 17
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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 2,979  (compra) R$ 2,981  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,950  (compra) R$ 3,140  (venda)
EURO   R$ 3,212  (compra) R$ 3,217  (venda)
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Geração de vagas 
volta a crescer 

48% ainda não
declararam IR 

Belo pode perder 
principal artilheiro 

O país abriu 19.282 pos-
tos de trabalho em março, 
primeiro resultado positivo 
em três meses.  PÁGInA 11

Mais de 131 mil contri-
buintes da Paraíba devem 
entregar a declaração até a 
próxima 5a feira.  PÁGInA 13

Rafael Oliveira está na 
mira de clubes como Cori-
tiba, Náutico e Botafogo do 
Rio de Janeiro.  PÁGInA 21

Emprego Paraíba

Prazo para renovação
do Fies é prorrogado

O MEC publica hoje no Diário Oficial da União uma portaria ampliando de 30 de abril para 29 de maio o período de renovação 
dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. Para as novas adesões, entretanto, o prazo continua o mesmo.  PÁGInA 4
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Esportes

20Caderno

PRojEto ESPoRtIvo Começaram ontem os Jogos Indígenas 2015, que vão reunir, até o próximo domingo,
30 tribos paraibanas. O lançamento oficial foi realizado pelo Governo do Estado, na Baía da Traição.  PÁGInA 3

ChuvA E tRovõES O dia de ontem foi de céu fechado no Litoral paraibano. Para hoje, a pre-
visão da Aesa é de que o mau tempo continue e há possibilidade de trovoadas.  PÁGInA 15

Nublado com 
chuvas ocasionais

Livro faz resgate 
da história do
rádio na Paraíba

Exposição “Elas” 
continua até o
próximo domingo

LANçAMENTO PÁGInA 5 

MuLHERES E LuTA PÁGInA 8 Atleta é 
favorito 
ao prêmio 
de maior 
goleador
deste ano

Gilson Souto Maior é da UEPB



Esta penúltima semana do mês 
pode entrar para a história brasileira 
como um divisor de águas, no que diz 
respeito ao escândalo de corrupção 
envolvendo o Partido dos Trabalhado-
res (PT), partidos da base de apoio ao 
governo da presidente Dilma Rousseff, 
empreiteiras e funcionários da Petro-
bras.

De um maneira geral, é plausí-
vel afirmar que, após a divulgação, na 
quarta-feira, do balanço auditado do 
exercício 2014, pelo presidente da Pe-
trobras, Aldemir Bendine, o sentimento 
nacional foi de alívio. Inclusive porque 
Bendine pediu desculpas pelo escânda-
lo, em nome dos funcionários da com-
panhia.

Não era para menos. Em números 
redondos, o prejuízo da Petrobras, no 
ano passado, foi de R$ 21,6 bilhões, com-
putados aí os R$ 6,2 bilhões que teriam 
sido desviados dos cofres da empresa 
pelo esquema de corrupção denunciado 
pela Operação Lava Jato, da Polícia Fe-
deral, ainda sem desenlace previsível.

Para milhares de brasileiros, acos-
tumados a lidar com trocados, na roti-
na diária de suas vidas, seis bilhões e 
duzentos milhões de reais é um valor 
impalpável. Do ponto de vista do sis-
tema de compra e venda, tal soma não 
encontra referência na realidade con-
creta. Daí a estupefação gerada pelo es-
cândalo. 

Ocorre que a clareza e a sincerida-
de que marcaram o anúncio do balanço 
auditado da Petrobras deram o supor-
te moral que a nova diretoria da esta-

tal estava necessitando, para continuar 
passando a limpo os erros cometidos. 
Erros, para dizer o mínimo, que abala-
ram a credibilidade histórica da compa-
nhia.

Analistas e economistas avaliaram 
como positiva a recepção de investi-
dores nacionais e internacionais, exa-
tamente pelo modo como o balanço foi 
divulgado - sem falácias ou malaba-
rismos numéricos destinados a enco-
brir equívocos de gestão e desvios de 
dinheiro público. Um bom recomeço, 
sem dúvida.

Estimulados pela repercussão po-
sitiva do balanço, Bendine e sua equipe 
devem continuar trabalhando, ardua-
mente, não só para sanear as finanças 
da Petrobras, como também para remo-
ver o “entulho humano” comprometido 
com a corrupção, por ventura ainda 
existente dentro da companhia.

A tarefa não é fácil. Até porque, ain-
da pairam algumas desconfianças so-
bre os números apresentados. Ademais, 
os partidos de oposição ao Governo Fe-
deral não estão dispostos a aceitar um 
pedido de desculpas de um mero diri-
gente da Petrobras. Querem ver cabe-
ças rolando rampa abaixo, custe o que 
custar.

No entanto, nem eles poderão ne-
gar, de sã consciência, que um passo 
fundamental foi dado, esta semana, em 
direção ao soerguimento, tanto finan-
ceiro quanto moral, da Petrobras. E o 
que se quer, Bendine sinalizou que a na-
ção terá: apuração criteriosa dos fatos e 
a retomada dos investimentos. 

Editorial

Um passo importante
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Artigo Lau Siqueira - lausiqueira@gmail.com

A estética da vida

A arte tem caminhos surpreenden-
tes. Somos capazes de arrebatamentos 
com a mesma expressão em diferentes 
momentos. O mais impressionante é 
quando conhecemos um trabalho, sa-
bemos da sua dimensão e mesmo assim 
somos surpreendidos. Somos arremes-
sados contra as paredes da memória. 
Somos provocados para que aquele 
aprendizado fique tatuado na alma. 
Não faz muito tempo que me falaram 
da Cia. Gira Dança, de Natal-RN. Disse-
ram da sua composição. Falaram das 
misturas. Mas, nada disseram das ex-
pressivas inquietações e das porradas 
no acaso. Então fui assistir o espetácu-
lo “Sobre todas as coisas”, no teatro do 
Sesi. Um ofertado projeto Palco Girató-
rio organizado aqui pelo SESC-PB. Não 
deu outra. Apanhei docemente da mi-
nha alegria. Tomei uma surra de vara 
da minha emoção. ‘Rapaz, toma jeito – 
pensei. Outra vez chorando em público? 
Que ótimo!’

Da primeira vez que falaram da Cia 
Gira Dança juro que pensei se tratar de 
mais um “trabalho social”. Perdi a von-
tade porque não vejo pessoas portado-
ras de algum tipo de deficiência como 
expressões de incapacidades. Tenho mi-
nhas razões. Minha filha é surda. Mes-
tranda em Arquitetura na UFPB. A mãe 
dela é cega. Professora doutora da UFPB. 
O contraponto mora nos meus afetos, 
portanto. Não aceito alguém com algum 
tipo de deficiência tratado com pieguice. 

A pieguice é a forma mais cínica do pre-
conceito. Somos iguais. Compreender 
nossas diferenças é o melhor caminho 
para essa igualdade. Observemos a Cia. 
Gira Dança: são oito pessoas no palco. 
Cinco delas com diferentes tipos de defi-
ciências. No entanto, bastam dois minu-
tos de espetáculo e ninguém mais vê as 
deficiências. Só vê arte. Só técnica cor-
poral fruto de horas e horas de ensaio. 
Uma carga imensa de expressividade e, 
sobretudo, muito talento.

No teatro do SESI reafirmei o que 
penso sobre a arte e sobre a vida. Afinal, 
para algumas pessoas a obra mais sig-
nificante de Van Gogh foi ter cortado a 
própria orelha. Pobres pessoas. Não têm 
olhos para a genialidade do artista. Per-
dem o mel do melhor. É como se ao olhar 
um quadro vissem apenas a moldura. 
Jamais se encantariam com o Museu do 
Inconsciente. O Gira Dança ocupa os pal-
cos com artistas fantásticos. Uns mais 
altos, outros mais baixos. Uns cabelu-
dos, outros de cabelo curto. O fato é que 
quando entram em cena a arte fala mais 
alto. Estão no palco de corpo e alma. 
Conscientes de cada movimento. Prepa-
rados para distribuir porradas com um 
discurso silencioso de quem tudo obser-
va e tudo escuta. Inclusive as exclusões 
reproduzidas entre as minorias. Como 
quem vê melhor depois que cega. Como 
quem fala tudo após o silêncio. Como 
quem sorri feliz porque sabe que a arte 
venceu o preconceito.

Como quem vê melhor depois que cega. Como quem fala tudo após o silêncio. 
Como quem sorri feliz porque sabe que a arte venceu o preconceito.”

UNInforme
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DESTINAÇÃO DE BENS ApREENDIDOS

O empresário Augusto Mendonça 
Neto, da Setal Óleo e Gás, uma 
das empresas investigadas 
pela Operação Lava Jato, disse 
ontem em seu depoimento  à 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito - CPI da Petrobras que só 
conseguiu contratos na estatal 
depois de pagar propina para 
os ex-diretores da estatal Paulo 
Roberto Costa e Renato Duque. 
“O empresário, nessa situação, é 
vítima”, declarou. Os citados por 
Mendonça estão presos.

Mendonça  informou que 
começou a pagar propina 
por pressão do ex-deputado 
José Janene, que, segundo 
o empresário, disse repre-
sentar o então diretor de 
Abastecimento da estatal 
Paulo Roberto Costa. 
O pagamento de propina teria 
sido feito por intermédio 
do doleiro Alberto Youssef 
que fez a delação premiada 
e também  está preso em 
Curitiba.

Vaccari disse, em depoimen-
to anterior à CPI, que só co-
meçou a tratar das finanças 
do PT, inclusive no que diz 
respeito a doações ao parti-
do, em 2010. 
Mas Augusto Mendonça  afir-
mou ontem na mesma  CPI 
aos parlamentares que fez 
doações oficiais ao PT em 
2008 e tratou disso com  
com Vaccari no diretório 
nacional do partido, em São 
Paulo.

O Plenário da Câma-
ra dos Deputados 
aprovou, ontem, 
proposta que des-
tina ao Fundo Na-
cional de Segurança 
Pública (FNSP) bens, 
direitos e valores 
apreendidos pela 
Polícia Federal como 
fruto de contraban-
do ou descaminho 
e que possam ser 
usados na repressão 
ao crime. 
Pelo texto aprovado, só passarão a integrar o fundo os materiais aprendidos cujo perdimento tiver 
sido decretado pela Justiça Federal.
A proposta, que segue para análise do Senado, é uma emenda de Plenário do deputado Ságuas Mo-
raes (PT-MT) para o Projeto de Lei 2505/00, do deputado Lincoln Portela (PR-MG). Com a emenda, 
Ságuas aproveitou parte do texto aprovado anteriormente pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJ), mas decidiu deixar claro que a destinação de bens pelo fundo seguirá o rito 
do Decreto-Lei 1.455/76, que estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas.

DIA INTERNACIONAL DE DANÇA EM Jp
O Fórum Permanente de Dança de João Pessoa está apresentando o Dance Abril 2015, com uma 
série de ações para marcar as comemorações do dia internacional da dança – 29 de abril. As 
atividades acontecem  hoje, amanhã e domingo  na Fundação Espaço Cultural José Lins do Rêgo 
(Funesc), e no dia 29 deste mês, no Centro de Vivência e salas do curso de Licenciatura em 
Dança na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus de João Pessoa.

O presidente da Câmara Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), disse ontem que 
caso seu par no senado Renan Calhei-
ros (PMDB-AL) atrase a votação  do 
projeto que regulamenta a terceiriza-
ção, propostas dos senadores podem 
o ter o mesmo tratamento na Câmara 
dos Deputados. 
“A convalidação na Câmara vai andar 
no mesmo ritmo que a terceirização 
no Senado. Pau que da em Chico tam-
bém da em Francisco”, diz Cunha.

 Lançado o edital para a segunda edição Festival 
Nordeste Sim Sinhô de Forró Pé de Serra (FENEPS). 
O prazo de inscrições, feitas exclusivamente pelos 
Correios, termina no dia 15 de maio. A contribuição 
do festival para a cultura nordestina é a revelação 
de novos talentos e produção musical, já que o fes-
tival terá apenas músicas inéditas, gravadas exclu-
sivamente para o FENEPS. O festival contará com a 
participação de trios, bandas e grupos de forró pé 
de serra de toda a região Nordeste do Brasil.

 2º FesTivAl Ne sim siNHô
VINGANÇA

J N Ângelo - interino
josenapoleaoangelo@gmail.com
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Estado abre Jogos Indígenas 2015 
no município de Baía da Traição
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A competição vai reunir
representantes de 30 
tribos até domingo

Geral

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel), abriu ofi-
cialmente ontem, na aldeia 
São Francisco, no município 
da Baía da Traição, os Jogos 
Indígenas 2015, reunindo 
representantes de mais de 30 
tribos. O evento vai até o do-
mingo (26) e deverá reunir 
300 índios potiguaras de todo 
o Litoral Norte, que disputa-
rão as modalidades de ca-
noagem, futebol, futsal, cor-
rida do toro, arco e flecha, 
maratona, cabo de guerra, 
arco e flecha.

O secretário da Juventu-
de, Esporte e Lazer, Tibério 
Limeira, que abriu oficial-
mente os jogos, destacou a 
importância de realizar mais 
uma edição da competição 
destinada ao povo potiguara. 
“Os índios potiguaras pelo 
quarto ano consecutivo vão 
ter a alegria de desfrutar de 
alguns dias de esporte e lazer. 
No mês que comemoramos o 
dia do índio, os jogos mais 
uma vez serão realizados no 
intuito de haver a interação 
entre as tribos, lembrando 
que o esporte é saúde”, disse.

Tibério ainda lembrou 
da parceria entre as prefei-

turas para o andamento do 
projeto esportivo indígena: 
“O Governo do Estado tem a 
honra de contar com a parce-
ria entre as Prefeituras de Rio 
Tinto, Marcação e a cidade 
anfitriã, Baía da Traição, na 
realização desses jogos. Que 
todos aproveitem bastante e 
lembrem de que o importan-
te é competir e que o espírito 
esportivo possa prevalecer”.

Para o cacique Sandro, lí-
der das aldeias potiguares, o 
Governo do Estado mais um 
ano lembra do povo indígena, 
levando o esporte para den-
tro das tribos. “Em nome do 
povo potiguara, agradeço ao 
Governo do Estado, porque 
a cada ano que se passa não 
só lembra de levar algo para 
beneficiar os índios, mas 
também sempre vem me-
lhorando os jogos, o que está 
aumentando cada vez mais o 
número de participantes no 
evento”, frisou o cacique.

A solenidade de abertura 
contou também com apresen-
tações de grupos culturais lo-
cais, o acendimento da tocha 
pelo índio campeão brasileiro 
de surf, Erivelton Santos, além 
da execução do Hino Nacional 
Brasileiro. Estiveram ainda 
presentes, a secretária exe-
cutiva de Juventude, Priscila 
Gomes; o prefeito de Baía da 
Traição, Manoel Messias; e 
auxiliares das gestões munici-
pais de Rio Tinto e Marcação.

Empresários, executivos, lojistas, 
autoridades e imprensa participa-
ram, na manhã de ontem, na Casa 
de Recepção Palácio das Nações, do 
café da manhã de lançamento da 
13ª edição da Liquida Campina, cam-
panha já consolidada no calendário 
campinense e que deverá acontecer 
no segundo semestre de 2015.

Há 13 anos, a Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) de Campina 
Grande promove a maior liquida-
ção do comércio varejista da Paraí-
ba. Assim como nos anos anteriores, 
em 2015 a Liquida Campina aconte-
ce no segundo semestre do ano e 
a expectativa da organização é de 
que, até lá, mais de 700 pontos de 
venda se credenciem na campanha.

Os lojistas conheceram os de-
talhes da Liquida Campina 2015 
e assistiram a uma palestra do 
psicólogo Rossandro Klinjey que 
abordou o tema “O Que tiro de 
proveito dessa crise?”. O gover-
nador Ricardo Coutinho, que se-
ria o palestrante, não pôde parti-
cipar do encontro, por motivos de 
ordem pessoal.

O presidente da CDL, Artur Al-
meida, afirmou que a entidade está 
pronta para realizar a maior edição 

CDL lança a “Liquida Campina”
13ª EDIÇÃO

da Liquida Campina da história, 
apesar da crise econômica que afe-
ta o país. Segundo ele, a campanha 
surge como oportunidade de trans-
formar um ano de dificuldades em 
um de oportunidades.

A campanha vai oferecer des-
contos no valor dos produtos e os 
consumidores ainda podem con-
correr a prêmios, como um carro no 
valor de 80 mil reais e três motos 
0km. Os vendedores que entrega-

rem os cupons sorteados também 
serão premiados com iphones.

Estiveram prestigiando o lança-
mento da campanha o secretário de 
Planejamento, Orçamento, Gestão 
e Finanças, Tárcio Pessoa, represen-
tando o governador do Estado, o 
prefeito de Campina Grande, Ro-
mero Rodrigues, vereadores e secre-
tários municipais, além do presiden-
te da Associação comercial (ACCG), 
empresário Álvaro Barros.

FOTO: Claúdio Goes

Secretário de Planejamento e Finanças do Estado, Tárcio Pessoa, prestigiou o evento

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
em parceria com a Liga pela 
Paz, está realizando, em todo 
o Estado, Encontros de Edu-
cação Emocional e Social 
para Família e Comunidade. 
Ao todo, estão envolvidas 
622 escolas da rede estadual 
de ensino de 187 municípios 
paraibanos das 14 Gerên-
cias Regionais de Educação 
(GRE), beneficiando, aproxi-
madamente, 180 mil famílias 
de alunos do Ensino Funda-
mental e da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) da rede 
estadual.

Para o secretário de Es-
tado da Educação, Aléssio 
Trindade, a aproximação 
da família com as escolas é 
muito importante. “A escola 
sistematiza e complementa o 
processo educacional inicia-
do na família, que é a grande 
educadora”, destacou. 

Aparecida Uchoa, geren-
te executiva do Ensino Mé-
dio, compartilhou a aprova-
ção dos professores sobre o 
fortalecimento dos laços en-
tre escola, família e comuni-
dade.  “É uma oportunidade 
inédita de fortalecer vínculos 
entre a comunidade escolar e 
gerar uma rede de apoio co-
munitário, que visa também 
atender a demanda do Plano 
Estadual de Enfrentamento 
à Violência nas Escolas, que 
é uma ação do Programa de 
Governo Paraíba Faz Educa-
ção”, comentou. 

Nos encontros, não são 
discutidos assuntos rela-
cionados à rotina da escola, 
mas temas que remetem à 

reflexão sobre o diálogo, au-
toestima e perdão, que são 
trabalhados com os pais dos 
alunos. Muitos relatam que 
já estão sentindo o impacto 
positivo ao descobrir que 
desses encontros podem 
surgir a harmonia no lar e 
na comunidade.

“Quando fui ao banhei-
ro tomar banho, o meu fi-
lho pequeno me chamou, 
perguntando se podia falar 
comigo. Antes, eu grita-
ria com ele e mandaria me 
deixar em paz, mas lembrei 
do nosso encontro aqui na 
escola, e agi de uma forma 
que me surpreendi, pergun-
tando o que tinha aconteci-
do. Ele me disse que queria 
entrar e, ao abrir a porta, 
ele veio ao meu encontro 
e me abraçou. Eu retribuí 
com carinho. Foi algo sim-
ples, mas uma vitória na mi-
nha vida!”, comentou uma 
mãe de aluno durante en-
contro realizado na Escola 
Estadual de Ensino Funda-
mental Professora Luiza de 
Oliveira Melo, do município 
de Sossego, que reuniu cer-
ca de 300 pais de alunos e 
educadores.

Em João Pessoa, a Esco-
la Estadual de Ensino Fun-
damental Desembargador 
Braz Baracuhy realizou seu 
primeiro encontro com as fa-
mílias no dia 10. Há três anos 
trabalhando a educação emo-
cional e social das crianças, a 
educadora Lucimeire Garcia 
explicou que o encontro com 
as famílias foi um momento 
especial pela oportunidade 
de refletirem sobre seu com-
portamento e suas atitudes.

Governo e Liga pela 
Paz realizam eventos

EDUCAÇÃO EMOCIONAL 

As manifestações de ca-
minhoneiros tornaram-se 
mais intensas na tarde de on-
tem, segundo o mais recente 
balanço divulgado pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), às 
18h. Eles bloqueiaram 17 pon-
tos de 10 rodovias federais em 
quatro Estados do país - Pa-
raná, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e Ceará. Pela manhã, 
eram 14 interdições parciais.

No Ceará, os caminho-
neiros bloqueiam totalmente 
a rodovia BR-116, na altura 

do quilômetro 204, próximo 
ao município de Tabuleiro do 
Norte desde as 15h, de acor-
do com a PRF. As demais in-
terrupções são parciais.

Em Mato Grosso, seis 
pontos de duas BRs (163 e 
364)  estão interditados. No 
Paraná, foram registrados 
cinco interdições em quatro 
rodovias (BRs 277, 186, 163 
e 368). Ocorrem ainda pro-
testos em cinco pontos de ro-
dovias do Rio Grande do Sul 
(BRs 285, 472, 158, 153).

Os protestos ocorrem 
após líderes dos motoristas 

reunirem-se, na última quar-
ta-feira, com representantes 
do governo e empresários 
para pedir a aprovação de 
uma tabela de frete mínimo 
para o transporte de mer-
cadorias. Os caminhoneiros 
alegaram que a medida traria 
mais proteção à categoria em 
casos de oscilação do merca-
do. A proposta não foi aceita.

Para o ministro da Se-
cretaria-Geral da Presidência 
da República, Miguel Rosset-
to, um valor mínimo para o 
transportes de cargas é in-
constitucional. 

Caminhoneiros em protesto 
bloqueiam rodovias federais

TABELA DE FRETE

Da Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem que o Judiciá-
rio não pode rever critérios estabe-
lecidos pelas bancas examinadoras 
de concursos públicos. De acordo 
com a decisão, as bancas têm auto-
nomia para formular e anular ques-
tões, conforme critérios estabeleci-
dos no edital.

A decisão atinge candidatos 
que entraram na Justiça para anular 
questões de concursos públicos que 
geraram controvérsia. Os ministros 
entenderam que a atuação dos juí-

zes deve ser restrita à garantia da 
isonomia entre os concorrentes, por 
meio do cumprimento do edital, sem 
qualquer interferência para mudar o 
conteúdo das provas.

O STF julgou recurso do gover-
no do Ceará contra decisão da Justi-
ça, que anulou oito questões em um 
concurso para enfermeiros. Os candi-
datos alegaram que o edital foi des-
cumprido, porque as questões tinham 
duas respostas corretas.

Ao decidirem o caso concreto, os 
ministros derrubaram a decisão do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) 
e mantiveram a autonomia da banca 
escolhida para julgar as questões.

Judiciário não pode rever 
questões de concursos

DECISÃO DO STF

André Richter
Da Agência Brasil

Fundac oferece 
cursos para os 
internos de 
Casa Educativa

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente Alice de Almeida 
(Fundac) realiza a quinta 
edição dos cursos profissio-
nalizantes para 31 socioe-
ducandos da Casa Educativa 
(CE) e do Centro Socioedu-
cativo (CSE). As aulas, que 
começaram ontem nas duas 
unidades, serão ministradas 
por instrutores do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB), 
por meio do Programa Nacio-
nal de Tecnologia e Emprego 
(Pronatec), e terão duração 
de três meses com carga ho-
rária de 160 horas. Ao final 
do curso, cada socioeducando 
receberá um certificado a ser 
emitido pelo Pronatec/IFPB.

Vinte meninos do CSE vão 
participar do curso de apli-
cadores de revestimento em 
cerâmica (destinado à área da 
construção civil) e 11 meninas 
da Casa Educativa farão o curso 
profissionalizante de recepcio-
nista (destinado a atividades 
do comércio). As aulas serão 
ministradas de segunda a sex-
ta-feira, das 13h30 às 17h30, 
nas unidades socioeducativas.

Para a presidente da Fun-
dac, Sandra Marrocos, nessa 
parceria com o IFPB o Prona-
tec se configura como um dos 
eixos mais importantes que é 
o profissionalizante.  Este ano, 
são 406 vagas direcionadas aos 
homens e mulheres das unida-
des de internação. “Na nossa 
avaliação, uma das coisas mais 
importantes é criar oportuni-
dades para esses meninos e 
meninas e contribuir para que 
eles saiam com uma profissão”.
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Renovação dos contratos do Fies 
é prorrogada até o dia 29 de maio
Decisão foi tomada 
pelo MEC e FNDE. Prazo 
terminaria próxima 5a feira

O Ministério da Educa-
ção (MEC) prorrogou para 
29 de maio o prazo para os 
aditamentos do primeiro 
semestre de 2015 do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies). O prazo para as reno-
vações terminaria no dia 30 
deste mês. Para a adesão de 
novos contratos, no entanto, 
o prazo foi mantido no dia 
30. Segundo a pasta, o MEC 
tomou essa decisão, em con-
junto com o Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), “para dar 
mais segurança e tranquili-
dade aos estudantes que ain-
da buscam aditar seus con-
tratos no sistema”.

Segundo nota divulgada 
pelo MEC, uma portaria com 
a mudança de prazo para a 
renovação dos contratos será 
publicada hoje, no Diário Ofi-
cial da União, assinada pelo 
presidente do FNDE, Antonio 
Idilvan de Lima Alencar.

Os aditamentos devem 
ser realizados por meio do 
Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies).

De acordo com o último 
balanço divugado pelo MEC, 

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

foram firmados 242 mil no-
vos contratos. Em relação às 
renovações, dos 1,9 milhão 
de contratos, 1,6 milhão fo-
ram aditados. Faltam ainda 
296 mil contratos para serem 
renovados.

Ontem, o ministro voltou 
a garantir todas as renova-
ções e, após estudantes rela-
tarem dificuldade em acessar 

o sistema, disse que a pasta 
está trabalhando para asse-
gurar o funcionamento do 
SisFies.

Em relação aos novos 
contratos, os candidatos 
devem ter obtido no mí-
nimo 450 pontos na mé-
dia do Enem e não terem 
tirado 0 na redação. Em 
relação aos cursos, estão 

sendo priorizados para os 
novos contratos os que ob-
tiveram nota 5 – pontuação 
máxima dada pelo MEC. 
Todos serão atendidos. 
Para os financiamentos de 
graduações com nota 3 e 4, 
serão considerados alguns 
aspectos regionais, priori-
zando localidades e cursos 
que historicamente foram 

menos atendidos.
O Fies oferece cobertura 

da mensalidade de cursos em 
instituições privadas de Ensi-
no Superior a juros de 3,4% ao 
ano. O estudante começa a qui-
tar o financiamento 18 meses 
após a conclusão do curso. O 
programa acumula 1,9 milhão 
de contratos e abrange mais de 
1,6 mil instituições.

A decisão da prorrogação de prazo foi tomada pelo MEC depois que os estudantes relataram dificuldades para acessar o SisFies

FOTO: Reprodução/Internet

Dólar fecha cotado 
abaixo de R$ 3

Em queda pelo terceiro dia 
seguido, o dólar fechou abaixo de R$ 3 
pela primeira vez desde março. O dólar 
comercial encerrou o dia ontem vendido 
a R$ 2,982, com queda de R$ 0,027 
(-0,89%). A cotação é a menor desde 4 de 
março, quando a moeda norte-americana 
tinha fechado em R$ 2,981. O dia foi 
marcado por oscilações no câmbio. A divisa 
começou a sessão em alta. Na máxima 
do dia, por volta das 10h30, a cotação 
chegou a bater em R$ 3,03. A partir das 
11h30, no entanto, o dólar começou a cair 
até encerrar abaixo de R$ 3.

Curtas

STJ reduz prazo de 
vista para ministro

O STJ publicou uma mudança no 
Regimento Interno que estabelece prazo 
para a devolução dos pedidos de vista, 
procedimento adotado pelos ministros para 
analisarem com mais tempo os processos 
com julgamento em andamento. De acordo 
com a norma, os ministros têm prazo de 60 
dias, prorrogáveis por mais 30, mediante 
justificativa, para devolver os processos para 
julgamento, já com a apresentação do voto 
vista. Se o prazo não for cumprido, o processo 
será incluído automaticamente na pauta de 
votação do colegiado de origem. O prazo será 
monitorado por sistema eletrônico.

Vulcão Calbuco 
entra em erupção

O vulcão Calbuco entrou em erupção 
pela primeira vez em mais de 42 anos na 
madrugada de ontem, formando uma enorme 
nuvem de cinzas sobre uma área montanhosa 
pouco povoada no Sul do Chile. Autoridades 
ordenaram a saída de 1.500 habitantes 
da cidade vizinha de Ensenada junto aos 
moradores de duas comunidades menores. 
O Serviço Nacional de Mineração e Geologia 
emitiu alerta elevado, impedindo o acesso à 
área em torno do vulcão, perto das cidades de 
Puerto Varas e Puerto Montt, um pouco mais de 
1 mil km ao Sul de Santiago.

Coligação de Dilma 
é multada pelo TSE

O TSE multou em R$ 30 mil a coligação 
Com a Força do Povo, vencedora da eleição 
presidencial de 2014, com a candidatura da 
presidente Dilma Rousseff, por propaganda 
irregular na internet. Ainda cabe recurso ao 
tribunal. A ação foi proposta pela coligação 
da então candidata à Presidência pelo 
PSB, Marina Silva, contra a empresa Polis 
Propaganda, do jornalista Franklin Martins. A 
candidata alegou que o site Muda Mais, criado 
pela empresa para divulgar a candidatura de 
Dilma, estava em situação irregular, por não ter 
sido registrado na Justiça Eleitoral.

Salário na internet 
é constitucional

O STF confirmou que a publicação 
dos salários de servidores públicos na 
internet é constitucional. A publicação está 
prevista na Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011), mas não é cumprida por 
causa de liminares concedidas a servidores. 
A decisão será aplicada a 334 processos 
que aguardavam a definição desde 2011. 
Por unanimidade, os ministros decidiram 
que é legítima a publicação dos nomes 
dos servidores da Administração Pública 
e os valores de seus salários e benefícios, 
inclusive no site do respectivo órgão.

O brasileiro está pessi-
mista quanto à economia do 
país e pretende conter gastos 
em 2015, segundo pesquisa 
promovida pela Associação 
Nacional das Instituições 
de Crédito, Financiamento e 
Investimento (Acrefi) e pela 
empresa TNS Brasil, em que 
66% dos entrevistados ava-
liam como “ruim” ou “péssi-
ma” a situação do Brasil, en-
quanto no ano passado 37% 
dos entrevistados tiveram a 
mesma avaliação.

Ao mesmo tempo, 64% 
acham que o crescimento do 
país vai piorar, contra 13% 
que acreditam em melho-
ra. Em 2014, esses números 
eram 31% e 38%, respec-
tivamente. A Acrefi e a TNS 
Brasil, empresa especializada 
em pesquisa de mercado, ou-

viram 1001 pessoas, de todas 
as regiões do Brasil. As entre-
vistas foram realizadas em 
dois períodos: o primeiro, no 
dia 24 de outubro de 2014 e 
o segundo entre os dias 24 de 
março e 2 de abril de 2015.

Entre os entrevistados, 
85% disseram que preten-
dem economizar mais, en-
quanto 13% informaram 
que não mudarão o padrão 
de gastos e 2% disseram que 
devem gastar mais em 2015. 
As intenções de realizar um 
financiamento este ano tam-
bém diminuíram em relação 
ao ano passado. Em 2014, 
61% dos entrevistados não 
estavam propensos a contra-
tar um financiamento. Esse 
número, em 2015, chegou a 
76%, registrando um aumen-
to de 15%. Além disso, 81% 
dos entrevistados acreditam 
que o desemprego vai au-
mentar nos próximos meses.

Pesquisa revelou o 
pessimismo de 66%

situação do país

Um ato conjunto do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
(TST) e do Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho 
(CSJT) foi assinado pelo mi-
nistro Barros Levenhagen, 
presidente dos dois órgãos. 
O documento institui a re-
serva de 20% das vagas nos 
concursos públicos das duas 
casas para negros.

O ato regulamenta a apli-
cação da Lei 12.990, de 9 de 

junho de 2014, que institui a 
reserva de vagas para negros 
na administração pública fe-
deral, das autarquias, das fun-
dações públicas, das empre-
sas públicas e das sociedades 
de economia mista controla-
das pela União. O documento 
leva em consideração tam-
bém o Estatuto da Igualda-
de Racial - Lei 12.288/2010 
–além de decisões proferidas 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral a respeito do tema. 

A decisão prevê que a 
reserva será aplicada sem-

pre que o número de vagas 
oferecidas for igual ou maior 
que três e constará expressa-
mente nos editais. De acordo 
com o texto do ato, poderão 
concorrer às vagas reserva-
das “aqueles que se autode-
clararem pretos ou pardos no 
ato de inscrição no concurso 
público, conforme o quesito 
cor ou raça utilizado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística [IBGE]”.

A norma está em vigor e 
será aplicada nos próximos 
concursos do TST e do CSJT.

Concursos do TST terão 20% 
das vagas reservadas a negros

O Município de Olho 
D’água, no Sertão paraibano, foi 
a cidade com a maior precipita-
ção entre a noite da quarta-fei-
ra (22) e a manhã de ontem, na 
Paraíba. Os medidores da Aesa 
registraram 88,5 milímetros de 
chuva no Estado. Também cho-
veu forte em Juru (81mm) e São 
José do Sabugi (74,4mm). 

Ao todo foram anotadas 
precipitações em 87 cidades e a 
previsão é de mais chuva no Li-
toral e também no Sertão. “Nas 
últimas 24 horas aumentaram 
as formações de nebulosidade 
e já foram registradas preci-

pitações em várias regiões do 
Estado. Para hoje existe a pos-
sibilidade da ocorrência de 
chuvas de intensidade mode-
rada a forte em pontos isolados 
do Estado, principalmente na 
faixa litorânea”, informou a me-
teorologista Marle Bandeira.

Até ontem, as cidades 
onde mais choveu neste mês 
foram Patos (261.1 mm), Co-
xixola (147.3 mm), Taperoá 
(138.6 mm), Brejo do Cruz 
(135.8 mm) e São José do Sa-
bugi (129.9 mm). Outras in-
formações no site www.aesa.
pb.gov.br.

Olho D’água tem maior 
precipitação na Paraíba

O governo brasileiro investiu, entre 
2011 e 2014, R$ 3,6 bilhões em ações do 
Programa de Políticas sobre Drogas – 
Crack, É Possível Vencer. De acordo com 
a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad), vinculada ao Ministério 
da Justiça, com esses recursos foram de-
senvolvidas medidas de prevenção, aten-
dimento a usuários e combate às drogas.

Segundo a Senad, do montante 
investido no programa, 80% foram 
gastos com prevenção e oferta de ser-
viços de tratamento. Sobre as críticas 
feitas pelo ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso à política antidro-
gas do Brasil, a secretaria informou 
que R$ 42,2 milhões foram aplicados 
no desenvolvimento de pesquisas para 
descoberta de novas alternativas para 

lidar com usuários e diminuição das 
consequências negativas do uso.

“O governo brasileiro nunca in-
vestiu tanto na política sobre drogas 
como fez nos últimos quatro anos. A 
legislação atual, editada em 2006, não 
prevê pena de prisão para usuários de 
drogas. Em caso de uso e dependên-
cia, as abordagens devem ser social e 
de saúde. Foi com essa premissa que o 
governo Federal estruturou o Progra-
ma de Políticas sobre Drogas – Crack, É 
Possível Vencer”, acrescentou a Senad.

Durante seminário promovido pela 
organização Open Society Founda-
tions, realizado no Rio de Janeiro para 
discutir a política global de drogas, ten-
do como principal tema as implicações 
na América Latina, FHC disse que há 
“uma nítida discriminação” de gênero, 
cor da pele e classe social na criminali-
zação de usuários de drogas no Brasil.

Governo investiu em quatro 
anos cerca de R$ 3,6 bi

Combate às drogas

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

Marcelo Brandão
Da Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil
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O poeta e cantador Maciel 
Melo é a principal atração 
de hoje, no Forró da Caixa   
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Hacienda Festival reúne 
várias bandas em show 
no Piollin, na capital 

Mostra promovida por 
A União termina domingo, 
na Estação das Artes  
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O jornalista Gilson Souto Maior lança hoje, em Campina Grande, 
livro que resgata e preserva a memória do rádio na Paraíba
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Ondas literárias

O livro (capa acima) exigiu de seu 
autor, Gilson Souto Maior (à esq.), 

um trabalho meticuloso de pesquisa, 
inclusive na parte dedicada à 

iconografia, que revela, sobretudo, 
quem ajudou a construir a importante 

trajetória da radiofonia no Estado   

Voz padrão da Rádio Taba-
jara - emissora oficial do 
Governo da Paraíba, que 
presidiu de 1987 a 1989, 
durante a segunda gestão 
do saudoso governador 
Tarcísio Burity (1938 - 
2003) - o professor do 

Departamento de Comunicação Social 
da UEPB e editor-chefe de Jornalismo 
da TV Assembleia, Gilson Souto Maior, 
lança hoje, a partir das 19h30, na sede 
da Associação Comercial e Empresarial 
de Campina Grande, dentro da progra-
mação que celebra os 35 anos de exis-
tência da Associação Campinense de 
Imprensa (ACI), seu primeiro livro, cujo 
título é Rádio: história e radiojornalismo 
(A União Editora, 245 páginas, R$ 30). 
A obra - que, a propósito, também será 
lançada em João Pessoa na próxima ter-
ça-feira, no mesmo horário, no auditório 
da Associação Paraibana de Imprensa 
(API) - resgata e preserva aspectos da 
memória da radiofonia paraibana. No 
entanto, também possui cunho contem-
porâneo, pois o autor - como um mes-
tre generoso, que deseja socializar seu 
conhecimento profissional - incluiu, na 
última parte, um manual, guia prático 
sobre técnicas de produção jornalística, 
útil para quem já está no batente, mas, 
sobretudo, necessário aos que estão 
ingressando agora na área radiofônica. 

“O rádio não vai morrer. O rádio é a 
minha grande paixão, mas aqueles que 
atuam em jornais e em outras áreas e 
passam a trabalhar no rádio também 
se apaixonam. O rádio é um importante 
meio de comunicação. Não se pode con-
fundir instrumentos, ferramentas, como 
é o caso da internet, com os meios de 
comunicação”, disse Gilson Souto Maior, 
que tem 68 anos de idade e completará, 
no próximo dia 15 de junho, cinco déca-
das na profissão de jornalista. Ele acres-
centou que, na ocasião do lançamento 
do livro em Campina Grande, proferirá 
palestra sobre radiofonia.   

“A primeira parte do livro é memo-
rialista, pois é dedicada à história do 
rádio, desde o professor de física expe-
rimental inglês James Clerck Maxwell 
- que, em 1863, em Cambridge, numa 
demonstração teórica, apresenta a pro-
vável existência das ondas eletromag-
néticas, sendo dele a teoria de que as 
ondas se propagavam no espaço sem 
a necessidade de um condutor sólido 
- até as rádios difusoras, comunitá-
rias, existentes na Paraíba, além 
da história das grandes emis-
soras do Estado, a exemplo 
da Tabajara, e, de forma 
mais sucinta, as emis-
soras do Brejo 
e Sertão. Há, 
também, a 
listagem 
com 

cerca de 300 emissoras AM, FM e FM 
comunitárias existentes pelos municípios 
paraibanos”, disse Gilson Souto Maior. 

A outra parte, no final da obra - cujo 
prefácio é assinado pelo professor doutor 
Antônio Roberto Faustino da Costa, do 
curso de Comunicação Social da UEPB - 
tem caráter didático. O autor esclareceu 
que, no intuito de fornecer uma espécie de 
guia para, sobretudo, quem esteja ingres-
sando agora, no mercado de trabalho. 
Nesse sentido, Gilson explica, por exemplo, 
o que é notícia. “Faço apresentação do que 
seja fontes na visão de vários jornalistas, 
para que os leitores não tenham apenas 
a minha visão”, disse o autor, ao mencio-
nar outro detalhe. “O livro ainda tem um 
aspecto interessante, que é um glossário 
com terminologias da linguagem espor-
tiva, como onde a coruja dorme (bola 
que passa pelo lado superior da baliza, 
na cruzeta, em qualquer um dos lados 
da meta) e soprador de apito (juiz ruim), 
além de outro glossário do rádio. Procurei 
fazer uma obra bem prática”, ressaltou ele, 
acrescentando que há uma bibliografia. 

“Em termos iconográficos, ou seja, 
de imagens, fiz uma caça por essa Paraí-
ba afora e recebi apoio muito grande de 
colegas do rádio, jornal e TV que cederam 
muitas fotografias. É um número bem 
acentuado, mais de 300, pois eu procu-
ro registrar, ao máximo, imagens de 
companheiros meus, vivos ou 
já falecidos. Acho que as 
pessoas esquecem muito 
rapidamente e isso é 
uma forma que en-
contrei de registrar 
e resgatar grandes 
nomes da radiofo-
nia da Paraíba, o que 
significa um trabalho 
bonito. Mas também 
quero agradecer aos 
amigos, a Marcela 
Sitônio, presidente 
da API, e à própria A 

n Evento: Lançamento de livro

n Título: Rádio: história e radiojornalismo 

n Data: Hoje

n Hora: 19h30

n Local: Associação Comercial e Empresarial de 

Campina Grande

n Endereço: Avenida Floriano Peixoto, 

n0 715 – 10 andar, Santa Rosa   

n Preço: R$ 30      

Serviço

União Editora, nas pessoas da superin-
tendente, Albiege Fernandes, e o editor-
geral, Walter Galvão, bem como aos que 
fazem a área técnica e as oficinas gráficas, 
pelo apoio, pois me ajudaram bastante e 
me trataram com lhaneza e profissiona-
lismo, o que resultou em um livro muito 
bonito. Fiquei muito feliz pelo tratamen-
to a mim dispensado”, confessou Gilson 
Souto Maior, que já prepara outro livro, 
com abrangência mais geral, mas preferiu 
ainda não adiantar detalhes.  

Sobre o autor
Gilson Souto Maior iniciou sua car-

reira profissional na imprensa da Paraí-
ba em 1965, na Rádio Caturité de Cam-
pina Grande, cidade onde nasceu e que, 
no período de 1970 a 1982, atuou nos 
Diários Associados (TV Borborema, rá-
dios Borborema e Cariri e jornal Diário 
da Borborema. Em 1975, assumiu a di-
reção de programação da Rádio Correio 
AM e foi redator do jornal Correio da 
Paraíba, mas retornou, no mesmo ano, 
para ser apresentador na TV Borbore-
ma. Já em João Pessoa, integrou a equipe 
de fundação e foi o primeiro apresenta-
dor do telejornal da TV O Norte (1987 - 
1988), hoje TV Clube; exerceu o cargo de 
assessor de Comunicação Social da Telpa 
(Telecomunicações da Paraíba), então 

empresa do Sistema Telebrás, 
de 1982 a 1999. Em 2003, 

ele assumiu o então 
Departamento de 
Comunicação Social 
da Assembleia 
Legislativa, na qual 
foi um dos mem-

bros da equipe 
fundadora da 
TV Assembleia, 
que coordenou 
e, agora, é editor-
chefe de jornalis-
mo. Graduado e 

pós-graduado em 

Comunicação Social - Habilitação Jorna-
lismo - pela Universidade Regional do 
Nordeste, hoje UEPB, instituição em que 
foi - com o saudoso cineasta Machado 
Bitencourt (1942 - 1999) - o primeiro 
professor ex-aluno e leciona as discipli-
nas Radiojornalismo I e Estágio Supervi-
sionado de Rádio.
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Diácono, Jornalista e do IHGP

José
Nunes

Obrigado, Chico
Na semana passada foi lembrado o aniversário 

do poeta maior Augusto dos Anjos. Impulsionado 
pelo momento, voltei à releitura do livro “O Evan-
gelho da Podridão”, de Chico Viana, em segunda 
edição, corrigida e com a redução das algumas 
notas explicativas. A capa da obra é de Flávio Tava-
res, que captou o essencial do trabalho de análise 
e crítica do professor que tem dedicado atenção 
especial à produção poética do autor do “EU”.

Voltar aos livros que buscam desvendar o 
misterioso mundo de Augusto é minha cons-
tante peregrinação nos últimos quarenta anos, 
sempre no sentido de viver o deslumbramento 
da poesia augustiana, porque nos provoca e 
estende a meditação. Para não cair na esparrela 
de se perder no emaranhado poético traçado 
pelo poeta paraibano, eu recorro aos entendi-
dos. Sempre é assim, a cada releitura do “EU”. 
Na literatura crítica acerca desta obra desco-
brimos veredas para caminhar e sonhar. Nestes 
momentos vezes imaginamos estar nos ban-
guês da várzea onde nasceu o poeta, quando ao 
crepúsculo ali exala cheiro místico de incenso 
de flores silvestres, primeira fonte de sua inspi-
ração. Os estudiosos ajudam no entendimento 
mítico da narração de Augusto.

No livro, em linguagem pontuada por expe-
riência criativa, Chico Viana estuda a melanco-
lia na obra de Augusto dos Anjos, sob o olhar 
da psicanálise freudiana. No entanto, a base é 
o estudo de texto, “a partir dos recursos que o 
poeta usou nos planos fonéticos, morfológicos, 
sintáticos para, através da linguagem, identifi-
car aspectos da melancolia”, revela.

Numa entrevista ao repórter Guilherme 
Cabral, deste jornal, o crítico literário revela 
que Augusto tinha “uma rejeição à sexualidade” 
e que dos seus poemas aflora fortemente “um 
sentimento de culpa na pessoa e na obra”.

Interessante nesta nova edição do livro é 
que ele, depois de uma mexida no texto, tornou 
menos acadêmico e mais prazeroso a leitu-
ra, porque soube ajuntar agudeza e erudição, 
como ressaltou Antonio Carlos Secchin, da Aca-
demia Brasileira de Letras, considerando que, 
com este estudo, Chico “se tornou uma referên-
cia para os exegetas de Augusto”.

Por isso sempre recorro à leitura de “O 
Evangelho da Podridão”, junto com outros 
textos que nos presentearam Ferreira Gullar, 
Ângela Bezerra de Castro, Hildeberto Barbosa 
Filho, Antônio Carlos Villaça, Antonio Houaiss e 
Otto Maria Carpeaux..., para citar somente estes 
expoentes do estudo da poesia de Augusto, se-
leto grupo ao qual Chico Viana se integra.

Mas ele não é apenas um crítico literário. É 
também um gramático de valorosos conheci-
mentos que enriquecerá qualquer instituição a 
qual pertença, seja de ensino universitário ou 
sodalício de artes.

“De Mãos Atadas” foi o primeiro livro que pu-
blicou em 1977, lançando depois crônicas e ensaios 
literários, destacando-se “A Sombra da Quimera”, 
sobre a poesia de Augusto dos Anjos. Isso o torna 
um dos melhores estudioso deste maravilhoso 
poeta que carrega a sina de ter nascido num recanto 
escondido do Brasil. Nem por isso deixa de estar en-
tre os maiores vates universais de todos os tempos, 
apesar dos conterrâneos ainda não terem descober-
to a amplidão de sua grandeza. Chico Viana ajuda a 
entender este poeta que fala por nós, que carrega 
nossas angústias e nossas tristezas.

Você me fez conhecer um pouco mais deste 
estranho poeta que escreveu sobre aquilo que não 
temos coragem de falar.

Obrigado, Chico porque nos ajuda 
entender Augusto.

Maciel Melo e Meire Lima se apresentam 
hoje, na Boate da Caixa, em João Pessoa

FotoS: Divulgação

Forró e poesia

O forró, reconhecido 
como Patrimônio 
Imaterial e Identidade 
Cultural da cidade de 
João Pessoa, agora têm 
endereço certo. O local 
é na sede da APCEF-PB 
(antiga Boate da Caixa), 

com o projeto Forró da Caixa, que 
leva forró autêntico à população e 
aos turistas da capital paraibana to-
das as últimas sextas-feiras do mês, 
sempre a partir das 21h. Os ingres-
sos estão sendo vendidos antecipa-
dos R$ 25, inteira R$ 30 e a mesa no 
valor de R$ 120.

Na edição de hoje, o forró da 
Caixa traz como atração principal o 
poeta, compositor e cantador Maciel 
Melo. Maciel autor de sucessos como 
‘Caboclo Sonhador’, ‘Dama de Ouro’, 
‘Meu Cenário’, ‘Isso Vale um Abraço’, 
‘A Poeira e a Estrada’, ‘Nos Tempos 
de Menino’ e tantos outros sucessos 
com Flávio José, Santanna, Irah Cal-
deira, vem agora, premiar a popula-
ção de João Pessoa com seus encan-
tamentos no Forró da Caixa. Com o 
repertório composto por poesias dos 
poetas paraibanos e músicas de Luiz 
Gonzaga, Jackson do Pandeiro, João 
do Vale, Marinês, Antônio Barros e 
Cecéu, Genival Lacerda e Pinto do 
Acordeon, além de Maciel Melo, Pe-
trúcio Amorim, Accioly Neto e Bebé 
de Natércio, entre outras composi-
ções do universo do Forró de Raiz, o 
Forró da Caixa vem se consolidando 
desde 2014 na sede da APCEF-PB, 
com uma noite de poesia, de forró e 
de cordel. 

A proposta surgiu do poeta e 
músico paraibano Merlânio Maia 
e da cantora Meire Lima, que têm 
entre os objetivos, manter um 
espaço do Forró de Raiz na cidade e 
difundir permanentemente o estilo 
como identidade cultural da terra, 
garantindo a Lei 12.359 sancionada 
em 12 de fevereiro de 2012, que faz 
do forró patrimônio cultural de João 

O poeta e cantador Maciel Melo é a principal atração da noite no evento

Promotores do Projeto Forró na Caixa, os cantores Merlânio Maia e Meire Lima também participarão do show

Lucas Duarte
Especial para A União

Pessoa. Meire Lima, cantora paraiba-
na, reforça a necessidade de manter 
espaços para shows, pois o que faze-
mos lá na APCEF é show de música e 
poesia declamada.

Em entrevista a reportagem do 
jornal A União, o cantor Merlânio 
Maia, falou da importância de even-
tos como este que valoriza a cultura 
nordestina “Queremos incentivar 
nossa verdadeira cultura, na popu-
lação da cidade, para que frequente 
espaços de raiz como este e possa 
consumir uma música boa de quali-
dade. Temos uma música que é o fun-
damento da MPB, a música regional 

nordestina”, continuou ele fazendo 
questão de lembrar que expectati-
va é de 300 a 400 pessoas no local. 
“Também objetivamos produzir mais 
dessa música, lançar nossos CDs e 
divulgar junto aos turistas e a popu-
lação”, disse.

n Evento Forró na Caixa

n Local: Boate da Caixa, na Av. João Cirilo S/N, no 

Altiplano, em João Pessoa

n Data: Hoje

n Horário: 21h

n Preço: Inteira: R$ 30/ Antecipado: R$ 25/ Mesa: R$ 120

Serviço
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Roteiro

Em cartaz

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

SERVIÇO

Evento

A nova geração da música psico-
délica nacional está representada no 
Hacienda Festival, que se realizará no 
próximo domingo, a partir das 15h, 
no Centro Cultural Piollin, localizado 
ao lado da Bica – Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara, no bairro do Róger, em 
João Pessoa. Embora a Paraíba esteja 
representada por nomes como Gluetrip, 
Gauche, Red Butcher e Banda-fôrra, a 
grande atração será o grupo Boogarins, 
oriundo de Goiânia (GO). Além dos 
shows, os mil espectadores - que é a 
estimativa de frequentadores esperada 
pelo produtor do evento, o site Ativi-
dade FM, que tem patrocínio da Skol 
- ainda poderão conferir uma exposição 
fotográfica da artista Luciana Urtiga e 
comprar, dentre outros objetos, roupas, 
acessórios e discos em uma feira criati-
va instalada na área. 

Esta edição do Hacienda Festival 
- cujo intuito é promover e criar um 
terreno fértil para a expressão artística 
através da música e das artes visuais, 
além de apoiar projetos e lojas caseiras 
de João Pessoa em uma feira criativa - 
ainda terá os grupos Anjo Gabriel (PE) e 
Mahmed (RN). Os ingressos antecipados 
para o evento custam R$ 20. No entanto, 
se for adquirido na hora, o valor é R$ 30. 
A compra pode ser feita pelo público via 
online, no site Eventick (http://www.
eventick.com.br/hacienda-festival), ou 
nos seguintes pontos de vendas: Cro-
mo Soma (Av. Epitácio Pessoa) e Lojas 
Furta Cor (Shopping Sul, Mag Shopping 
e Tambiá Shopping). A grande atração 
do Festival, o grupo goiano Boogarins é 
formado por Fernando “Dinho” Almeida 
(vocal, guitarra), Benke Ferraz (guitar-

FOtO: Alessandro Potter
FOtO: Edson Matos

ra), Raphael Vaz (baixo) e o novo bateris-
ta, Ynaiã Benthroldo (ex-Macaco Bong), 
tendo sido a banda brasileira de rock 
psicodélico que mais circulou no circui-
to independente em 2014. A trajetória 
alçou voo mais alto em 2012, quando foi 
lançado o álbum As Plantas que Curam. 
Canções como ‘Lucifernandis’ e ‘Doce’, 
além de suas apresentações energéticas 
e consistentes, foram requisitos impor-
tantes para abrir várias portas para esses 
músicos, que se apresentaram em alguns 
eventos, a exemplo do Lollapalooza 
Brasil. 

Os grupos Gluetrip e Anjo Gabriel 
também são headliners. A primeira 
banda mencionada faz seu quarto show 
em João Pessoa para divulgar os novos 
singles ‘A New Place To Start’ e ‘Solomon’, 
músicas inéditas, que integram parte do 
primeiro álbum, lançado no mês de fe-
vereiro em CD pelo selo japonês Disques 
Dessinée. Além das novas canções, o 

Livro que é coletânea de 
reportagens é bem vendido

O leitor que aprecia 
obras de cunhos investi-
gativo e de pesquisa his-
tórica já dispõe de uma 
boa opção, no mercado. 
Trata-se do livro - o 
primeiro do autor - inti-
tulado Histórias Fantás-
ticas da Paraíba (Patmos 
Editora, 208 páginas, R$ 
34,90), do jornalista Hil-
ton Gouvêa, repórter de 
A União. Na Livraria do 
Luiz, por exemplo, onde 
o lançamento ocorreu no último dia 21 de março, estão 
sendo vendidos, em média, de acordo com informações 
prestadas pelo proprietário do estabelecimento, Ricardo 
Pinheiro, 10 exemplares por semana. 

“Não esperava que a minha simplicidade de escritor 
despertasse o interesse das pessoas”, confessou para o 
jornal A União o veterano e experiente repórter Hilton 
Gouvêa, que tem 66 anos de idade, dos quais quatro dé-
cadas já dedicadas à carreira de jornalista. Surpreso com 
a boa aceitação obtida por sua primeira obra literária, ele 
também recebeu e-mails elogiosos enviados por leitores 
que residem na capital paulista e nas cidades de Irecê 
(BA) e Bom Despacho (MG). 

Hilton atribuiu o registro da boa vendagem do seu 
livro principalmente a três assuntos que foram temas 
de reportagens que produziu e foram incluídas na obra. 
Uma é a botija de Itapororoca; outra é a menina que foi 
vítima de canibalismo na cidade de Pombal (PB), durante 
a seca de 1877; e a terceira enfoca a misteriosa morte 
de Benjamin, Abraão Botto Calil, o primeiro homem que 
fotografou e filmou o temido Virgolino Ferreira da Silva, o 
Lampião, e seu bando, com a devida autorização do pró-
prio Rei do Cangaço. 

Histórias Fantásticas da Paraíba reúne mais de 50 
reportagens, distribuídas em duas linhas, a investigativa 
e a de pesquisa histórica, as quais o jornalista Hilton Gou-
vêa produziu ao longo dos últimos 12 anos. Esse vasto 
material foi dividido em cinco capítulos, cujos títulos são 
os seguintes, pela ordem crescente: “Paraíba - A história 
que não se contou”; “Segredos do mar da Paraíba”; “Cora-
gem e ousadia dos pioneiros”; “Talentos que o tempo não 
esquece” e “Lendas e histórias da nossa gente”. O leitor 
ainda pode apreciar uma seção dedicada à iconografia.  
A seleção das matérias contou com a colaboração dos 
jornalistas Gonzaga Rodrigues, Martinho Moreira Franco, 
Agnaldo Almeida, Carlos Roberto de Oliveira e o profes-
sor da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), Milton 
Marques Júnior.             

Livros em destaque

    Humor 

BARtOLO Cristovam tadeu

Kane e Marques em show no Jazz da Vila

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Capa da obra: uma boa aceitação
A banda paraibana Gluetrip será uma das atrações do evento, em João Pessoa

 

Vingadores: Era de Ultron
Sequência do sucesso “Os Vingadores”, que reúne mais uma 

vez a equipe de super-heróis formada por Capitão América (Chris 
Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemswor-
th), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Gavião 
Arqueiro (Jeremy Renner).

Equipe de super-heróis às voltas com novas aventuras

repertório da banda pessoense - forma-
da por Lucas Moura (guitarra, synths e 
vocal) e Felipe Augusto (guitarra, baixo 
e vocal)- deve ter faixas do EP de estreia, 
Just Trippin (2013), e raridades como ‘Jú-
lio’, a primeira música lançada pela banda 
no soundcloud.

Piollin será palco de Festival com 
música psicodélica neste domingo 

VINGADORES: ERA DE ULTRON (EUA 2015). 
Gênero: Ação. Duração: 122 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Joss Whedon Com: 
Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.
Sequência do sucesso “Os Vingadores”, que 
reúne mais uma vez a equipe de super-heróis 
formada por Capitão América (Chris Evans), 
Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor 
(Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), 
Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Gavião 
Arqueiro (Jeremy Renner). Manaíra 5: 11h45, 
14h45, 18h e 21h15  Manaíra 6: 12h, 15h15, 
18h30 e 21h45 Manaíra 7: 13h, 16h15, 
19h30  e 22h40  Manaíra 9: 12h30, 15h45,  
19h e 22h15 Manaíra 10/3D:  14h30, 17h45 
e 21h  CinEspaço3:  15h, 18h(DUB), 21h (LEG) 
CinEspaço4: 14h30, 17h30 e 20h30 Tambiá 
3: 14h20, 17h20 e 20h20 Tambiá 5: 14h40, 
17h40 e 20h40 Tambiá 6/3D: 14h30, 17h30 
e 20h30

CASA GRANDE (BRA 2015). Gênero: Drama. 
Duração: 114 min. Classificação: 14 anos. Di-
reção: Fellipe Barbosa Com: Thales Cavalcanti, 
Marcello Novaes, Suzana Pires Sônia (Suzana 
Pires) e Hugo (Marcello Novaes) são da alta 
burguesia carioca e levam uma vida bastante 
confortável. Aos poucos vão à falência, mas 
ninguém sabe de seus problemas financeiros, 
nem mesmo o filho Jean (Thales Cavalcanti), 
que faz de tudo para se desvencilhar dos pais 
superprotetores. Para se manter, o casal corta 
despesas e ele, que só se preocupava com 
garotas e vestibular, enfrenta pela primeira 

vez a realidade. CinEspaço1: 13h50 e 21h50 
CÁSSIA ELLER (BRA 2015). Gênero: Biogra-
fia. Duração: 120 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Paulo Henrique Fontenelle 
Com: Cássia Eller, Nando Reis, Oswaldo 
Montenegro.Cássia Rejane Eller. Cássia El-
ler. Cássia. Uma poderosa força inquieta no 
palco, a timidez em pessoa fora dele. Um 
dos grandes nomes da música brasileira, 
Cássia Eller marcou a década de 1990 e 
chocou o país com sua morte precoce, em 
2001. Um filme sobre a cantora, a mãe, 
a mulher que expôs sua vida pessoal e 
rompeu barreiras, deixando um belo lega-
do social e artístico Manaíra 2: 12h e 19h

VELOZES E FURIOSOS 7(EUA 2015). Gênero: 
Ação. Duração: 138 min. Classificação: 
14 anos. Direção: James Wan. Com Vin 
Diesel, Paul Walker, Jason Statham.Após 
os acontecimentos em Londres, Dom (Vin 
Diesel), Brian (Paul Walker), Letty (Michelle 
Rodriguez) e o resto da equipe tiveram a 
chance de voltar para os Estados Unidos 
e recomeçarem suas vidas. Mas a tranqui-
lidade do grupo é destruída quando Ian 
Shaw (Jason Statham), um assassino pro-
fissional, 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 2: 19h30 e 22h20 
Manaíra 3: 12h35, 15h30, 18h20 e 21h30 
Manaíra 11: 14h30, 17h45 e 21hTambiá 5: 

14h30, 17h30 e 20h30  Tambiá 4: 14h25, 
17h25 3 20h25 

CINDERELA (EUA 2015) Gênero: Fantasia, 
Romance. Duração: 128 min. Classifica-
ção: 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 tra-
balhar 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.  
Manaíra8: 13h15, 16h, 18h45 e 21h20  
CinEspaço2: 17h40, 19h50 e 22h Tambiá 
2: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). Gênero: 
Animação. Duração: 94 min. Classificação: 
livre. Direção: Tim Johnson. Com Jim Par-
sons, Rihanna, Steve Martin .O planeta Terra 
foi invadido por seres extra-terrestres, os 

Boov, que estão em busca de um novo pla-
neta 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. Mana-
íra 1: 13h30, 15h50 e 18h15 Manaíra 2: 
12h45, 15h e 17h15 CinEspaço2: 14h e 
15h50 Tambiá 1: 14h15 e  16h15  

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 Cha-
ppie correm riscos. Manaíra 4: 14h, 16h45, 
19h15 e 22h Tambiá 1: 18h15 e 20h35 

n Evento: Hacienda Festival

n Data: Domingo, 26

n Hora: 15h

n Local: Centro Cultural Piollin, em João Pessoa

n Endereço: Rua Professor Sizenando Costa, s/n, 

Róger 

n Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

n Obs: Obrigatória apresentação de documento 

original, oficial e com foto

n Censura: 16 anos

Serviço

FOtO: Divulgação



Exposição do jornal A União continua em cartaz até este 
domingo, na Estação das Artes – Luciano Agra, na capital

Mulheres de luta e garra
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 24 de abril de 2015

Diversidade

A mostra tem 
atraído o público, 
que passa a 
conhecer mais a 
fundo o importante 
papel histórico 
desempenhado por 
figuras de várias 
áreas, a exemplo 
da líder sindical 
Margarida Maria 
Alves e a tocadora 
de pífano Zabé da 
Loca 

A iniciativa de doação de obras em parceria objetiva incentivar o hábito da leitura  

FotoS:  Edson Matos e Evandro Pereira

Foto:  Divulgação

Continua em cartaz até este 
domingo na galeria da Esta-
ção das Artes Luciano Agra, 
prédio ao lado da Estação 
Cabo Branco – Ciência, Cul-
tura e Artes, no Altiplano a 
Exposição ‘Elas – Memórias 
e Conquistas’ promovida 

pelo jornal A União Superintendência de 
Imprensa e Editora, para homenagear a 
mulher brasileira. O evento é aberto ao 
público e tem entrada gratuita. A visitação 
acontece sempre de terça à sexta-feira das 
9h às 21h, sábados, domingos e feriados 
das 10h às 21h.

Na exposição, ‘Elas – Memórias e Con-
quistas’, que está em cartaz desde março, 
o visitante encontra um espaço interativo 
com mulheres paraibanas que fizeram 
história, a exemplo de Elizabeth Teixeira, 
Margarida Maria Alves e Zabé da Loca, a 
septuagenária de Monteiro, que encanta o 
Brasil ao se apresentar com a sua ban-
da de pífanos. A mostra sobre a mulher 
também explora curiosidades, como 
textos e fotos sobre a primeira mulher a 
dirigir ônibus no Brasil, justamente uma 
gaúcha do interior, que nasceu e cresceu 
num ambiente machista. As poesias de 
Violeta Formiga, assassinada pelo marido 
em 1982, e o papel da atuante Margarida 
Maria Alves, em favor do operariado das 
usinas, morta na década de 80, por pisto-
leiros financiados pelo latifúndio.

Em outro espaço o público encon-
tra uma seleção de páginas do jornal A 
União, em que constam reportagens, 
artigos e notícias sobre a atuação da mu-
lher na história da Paraíba, do Brasil e do 
mundo. Nestas páginas estão inseridas re-
portagens sobre movimentos feministas, 
os direitos sociais ampliados da mulher, o 
perfil da mulher no trabalho e suas princi-
pais conquistas, destacando a moda da 
década de 70, quando a estilista inglesa 
Mary Quant lançou a minissaia, num país 

Sebo Cultural realiza hoje, com a Prefeitura Municipal de 
Alhandra, quinta ação para distribuir mil livros à população

tradicionalmente machista e conservador. 
Kay France, a paraibana de nome inglês, 
que foi a primeira brasileira a atravessar, 
a nado, o Canal da Mancha, em seu lugar 

reservado no evento.
Um episódio extra, que chama a 

atenção do público visitante da exposi-
ção, retroage ao ano de 1970, em que as 

Com o objetivo de despertar o 
interesse da população pela leitura, 
o Sebo Cultural e Prefeitura Muni-
cipal de Alhandra realizarão distri-
buição de mil livros à comunidade. A 
intenção dos promotores, com essa 
quinta ação, é atingir toda a comuni-
dade durante o evento, que se inicia 
hoje, a partir da 15h, em frente ao 
Centro Municipal de Reuniões, loca-
lizado nas proximidades da sede da 
Prefeitura de Alhandra.

O evento faz parte da progra-
mação festiva de comemoração à 
emancipação política de Alhandra. 
Serão montadas tendas e expos-
tas as obras que serão presen-
teadas à população. Na ocasião, 
serão distribuídos mil livros para os 
visitantes e cada cidadão poderá 
levar para casa duas obras, a sua 
escolha. 

Os livros doados são de di-
versos gêneros literários incluindo 
títulos técnicos de interesse da 

Lucas Duarte
Especial para A União 

população em geral. O diretor de O 
Sebo Cultural, Heriberto Coelho de 
Almeida, avisa que será montada uma 

tenda onde as pessoas poderão en-
trar e pegar seu exemplar. A distribui-
ção é por ordem de chegada e o livro 

n Exposição ‘Elas – Memórias e Conquistas’

n Local: Galeria da Estação das Artes - Luciano Agra 

n Data: Até Domingo

n Horário: Terça à sexta-feira das 9h às 21h

Sábados, domingos e feriados das 10h às 21h

n Entrada Gratuita

Serviço

será escolhido pelo beneficiado. 
Para receber o livro basta que a 
pessoa assine um protocolo de 
recebimento. 

Essa parceria visa contribuir 
para incentivar a leitura. Dependen-
do da aceitação do público, pre-
tendemos levar a ideia para outras 
edições do circuito das praças, 
informou o diretor de O Sebo Cul-
tural, Heriberto Coelho de Almeida. 
As doações certamente incenti-
vam o hábito da leitura, o que se 
constata pelo cuidado com que as 
pessoas escolhem cada livro, refor-
çando a tese que essa ação é boa 
para a formação de leitores, disse 
Heriberto.

Essa será a ‘V Doação na Praça’ 
com o acervo de O Sebo Cultural. 
Para ver como foram as demais 
edições acesse o site http://www.
osebocultural.com/busca-memoria.
html?busca=22042014 , e confiram 
as fotos.

mulheres conseguiram que as alunas do 
então Colégio Lins de Vasconcelos pudes-
sem usar calças compridas como com-
plemento da farda, em vez das superadas 
saias plissadas. Paralelamente, enfoca o 
dia 8 de março de 1987, quando foi cria-
da a Delegacia da Mulher, no governo de 
Tarcísio de Miranda Burity. Convém falar 
no enfoque ao artigo revolucionário so-
bre os direitos da mulher, publicado em A 
União, no dia 28 de janeiro de 1979, por 
Maria Carolina Falconi.

A ideia de realizar a exposição surgiu 
de pesquisas feitas para matérias em 
edições anterior do jornal A União e foi 
constatada a existência de um material 
expressivo de pautas sobre as mulheres, 
enfatizando lutas, conquistas, personali-
dades femininas que marcaram história 
na Paraíba, no Brasil e no mundo. A equi-
pe responsável por organizar e promover 
a Exposição ‘Elas - Memórias e Con-
quistas’ é composto por Pétala Pontual 
(assessora de marketing), Jéssica Árisla 
(projeto de ambientização da estrutura 
física), Lênin Braz (designer gráfico) 
Edson Matos, (tratamento das fotos do 
jornal expostas) e Luzia Lima Forte, Cida 
Rodrigues, Ana Cristina Flor, José Ramos 
e João Pereira (setor de pesquisa do ar-
quivo de A União).

O jornal A União reúne essas pre-
ciosidades que aconteceram durante 
ao longo de seus 122 anos que abrange 
entre outras coisas, uma seleção de pági-
nas do jornal, onde constam reportagens, 
artigos e notícias sobre a atuação da 
mulher na história da Paraíba, do Brasil e 
do mundo compõem a mostra. 
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O município de PIlões
sedia a partir de hoje
o Adventure Tour PB

Doação de livros
Projeto de estímulo à leitura arrecada publicações

Professores defendem maior 
formação, aponta pesquisa

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Em menos de três 
horas, as pessoas  
levaram cerca de 100 
livros dae estante
instalada no Shopping 
Tambiá

FOTO: Divulgação

Estudantes que não apren-
dem o adequado em matemáti-
ca ou em português é o que se 
percebe ano após ano, quando 
são divulgados os resultados de 
avaliações como a Prova Brasil. 
Mas o que pensam os professo-
res de escolas públicas? 

Uma pesquisa inédita da 
Fundação Lemann em parceria 
com a Instituto Paulo Monte-
negro e o Ibope Inteligência 
mostra que os professores con-
sideram positivas as avaliações 
externas e defendem a forma-
ção para melhorar o trabalho 
em sala de aula. Muitos dizem 
que não são consultados na 
hora de implementar progra-
mas ou políticas nas escolas.

O levantamento mostra 
que 80% dos professores acredi-
tam que ter formação específica 
para orientar o trabalho a partir 
das avaliações externas inluencia 

positivamente a educação em 
escolas públicas. Para 66% dos 
professores, saber o que é espe-
rado que os alunos aprendam a 
cada ano facilita o trabalho do 
professor. Disponibilizar mate-
riais didáticos digitais de quali-
dade é visto como algo positivo 
por 92% dos professores – mes-
mo percentual que acha positiva 
a capacitação profissional para a 
aplicação dessas tecnologias em 
sala de aula.

“Professor é uma profissão 
que foi escolhida, geralmente 
se faz licenciatura sabendo 
que se quer ser professor”, diz 
o coordenador de Projetos da 
Fundação Lemann, Ernesto Fa-
ria. “Um ponto é garantir con-
dições de trabalho para que o 
professor não perca essa ex-
pectativa. Se o professor não 
vê retorno, pode se desmo-
tivar, pode deixar de ter essa 
gana de fazer o aluno apren-
der”, acrescenta. A pesquisa 
Conselho de Classe – A Visão 

dos Professores sobre a Edu-
cação no Brasil foi feita com 
profissionais do Ensino Fun-
damental de escolas públicas. 
Foram feitas mil entrevistas, 
em 50 municípios das cinco re-
giões brasileiras, entre os dias 
19 de junho e 14 de outubro 
de 2014. A margem de erro é 
3 pontos percentuais, e o nível 
de confiança, 95%.

Quando o assunto é ser 
consultado para a implementa-
ção de programas e políticas na 
escola onde trabalha, cerca de 
um terço (34%) diz não ter tido 
a possibilidade de opinar, 20% 
disseram ter a possibilidade de 
opinar apenas após a imple-
mentação; 45% atestam terem 
sido consultados antes e 1% 
não sabe ou não respondeu.

Dentro da própria escola, 
56% dizem que sempre têm a 
opinião levada em considera-
ção por diretores, coordenado-
res e pedagogos, 41% são ouvi-
dos algumas vezes e 3% nunca. 

Lançado no dia 4 de abril, em 
João Pessoa, o Projeto Leitura Livre, 
promovido pela Porta do Sol – Proje-
tos Culturais, com apoio do Ministério 
da Cultura, entra agora na etapa de 
arrecadação de novas publicações. 

A aceitação do público com a 
ação, que tem como principal objetivo 
incentivar o hábito da leitura, fez com 
que o estoque de livros disponibiliza-
dos na estante, localizada no Tambiá 
Shopping, em João, acabasse antes do 
tempo previsto. 

Segundo a coordenadora da Por-
ta do Sol, Valeska Asfora, a demons-
tração do quanto o projeto encantou 

as pessoas pode ser visto no dia do 
lançamento da estante: “No dia do 
lançamento disponibilizamos na es-
tante cerca de 100 livros, e, em me-
nos de três horas, tínhamos menos 
de vinte exemplares disponíveis. E 
ainda tivemos pessoas doando livros 
neste mesmo dia, porém, antes do 
fechamento do shopping a estante já 
estava vazia”. 

A aquisição de livros para o Pro-
jeto Leitura Livre acontece através de 
doação, e isso pode ser feito através 
de pessoas comuns, mas também, 
de empresas, escolas, editoras de li-
vros, ou qualquer empresa, pública 
ou privada, que tenham exempla-
res em bom estado de conservação. 
“Diversas pessoas já fizeram as suas 

doações, mas a busca pelos livros da 
estante do Shopping Tambiá muito 
grande, por isso vamos intensificar a 
campanha de doação de livros com a 
criação de pontos de coleta”, explicou 
um dos diretores da Porta do Sol, An-
dré Aguiar. 

Os interessados em participar 
do projeto poderão entrar em contato 
com a Porta do Sol através do e-mail 
ongportadosol@gmail.com, e poderão 
saber mais informações sobre ação. 
São aceitos livros de diversos temas, 
gêneros variados e escritos para todas 
as faixas etárias, porém, não são aceitas 
doações de livros didátidos e técnicos. 
O contato também pode ser feito pela 
página da associação do Facebook: 
Porta do Sol - Projetos Culturais.

Como tudo começou
Atento as questões culturais da 

cidade, e com o acesso das pessoas 
ao mundo da leitura, a assistente 
social Valeska Asfora, e o escritor 
André Aguiar, pensaram na possi-
bilidade de proporcionar um acesso 
livre aos livros, em locais públicos e 
gratuitamente. 

“Imaginamos como seria insta-
lar estantes pela cidade repleta de 
livros, e que lá as pessoas tivessem a 
oportunidade de escolher o que gos-
taria de ler, levar para casa, ou até 
mesmo repassar para uma pessoa. 
Assim nasceu a ideia do ‘Leitura Li-
vre’”, explicou André Aguiar. O pro-
jeto foi selecionado no “Prêmio Lei-
tura para Todos”, desenvolvido pela 

Fundação Biblioteca Nacional, Plano 
Nacional do Livro e Leitura e Minis-
tério da Cultura, e logo conseguiu a 
apoio do Shopping Tambiá, local da 
primeira estante instalada. 

“Estamos com planos de insta-
lar novas estantes, e fazer com que 
esse projeto funcione por muito 
tempo. Em apenas um mês conse-
guimos colocar para o público livros 
de diversos gêneros, de autores na-
cionais e estrangeiros, e para várias 
idades. Tivemos a oportunidade de 
ver pessoas vibrando ao encontrar 
um determinado livro, e outras en-
cantadas por saber que poderiam 
participar da ação doando algum 
exemplar”, falou entusiasmada Va-
leska Asfora. 

A Porta do Sol - Projetos Cultu-
rais, criada em 2010, retomou suas 
atividades, com uma nova coordena-
ção. A entidade suas ações em 2012, 
com foco nas atividades culturais em 
torno da educação, sendo um traba-
lho feito principalmente através da 
arte, leitura, literatura e música.

Em 2013, realizou oficinas de 
educação através da arte, organi-
zou e executou o Projeto “Caravana 
Cultural Brincantes sem Fronteiras”, 
reunindo grupos de brincantes e res-
gatando esta cultura, percorrendo di-
versas cidades do interior paraibano 
com espetáculos e oficinas, um proje-
to incentivado pelo Fundo de Incen-
tivo a Cultura – FIC, da Secretaria de 
Cultura do Estado da Paraíba.

No mesmo ano, deu início ao 
“Projeto Varal de Leituras”, uma ex-
periência que pretende incentivar a 
leitura para crianças moradoras de 
comunidades.

No ano de 2014, a organização 
foi uma das contempladas para com-
por a rede de Pontos de Cultura do 
município, através de convênio Mi-
nistério da Cultura e Fundação Cul-
tural de João Pessoa, dando início as 
atividades do Ponto de Cultura Porto 
do Capim, na comunidade de mesmo 
nome, localizada no centro de João 
Pessoa.

Dia Mundial do Livro
No dia de ontem foi comemo-

rado  o Dia Mundial do Livro e do 

Direito de Autor, proclamado pela 
Conferência Geral da Unesco, em 
1995, com o objetivo de promover 
uma maior conscientização sobre a 
importância dos livros na sociedade.

 Nesta data, celebra-se também 
o Direito de Autor. Um direito que é 
reconhecido pela Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem. 

 O direito de autor funciona si-
multaneamente como garantia de 
defesa do patrimônio e dos valores 
culturais.

O Dia Mundial do Livro e do Di-
reito de autor é celebrado em 23 de 
abril em 100 países. A data foi instituí-
da pela Conferência Geral da Unes-
co para prestar tributo aos grandes 
autores da literatura mundial que 
nasceram ou morreram neste dia. É o 
caso de Cervantes, Shakespeare, Inca, 
Garcilaso de la Veja e Vladimir Na-
bokov. A celebração procura também 
encorajar as pessoas, especialmente 
os mais jovens, a descobrir o prazer 
da leitura e a respeitar a obra insubs-
tituível daqueles que contribuíram 
para o progresso social e cultural da 
humidade. A ideia de celebrar este 
dia surgiu na Catalunha, onde é ofe-
recida uma rosa a cada pessoa que 
compra um livro. Desde então o dia 
23 de abril tem sido comemorado de 
diversas formas um pouco por todo  
o mundo. Todos os anos o Comitê da 
Unesco nomeia a Capital Mundial do 
Livro. Para o ano de 2013 foi escolhi-
da a capital da Tailândia, Bangkok.

Porta do Sol retoma atividade 

Mariana Tokarnia 
Repórter da Agência Brasil 

Dani Rabelo
Especial para A União



Turismo

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de abril de 2015

Pilões sedia o Adventure Tour PB
TRILHAS, FORRÓ, CAMINHADA E CULINÁRIA

Atividades começam hoje 
e incluem cultura, feira, 
artesanato e oficinas

A programação do “Ad-
venture Tour PB” será ini-
ciada hoje em Pilões, pro-
metendo muita aventura e 
adrenalina até o próximo 
domingo no município. Além 
das atividades da “Caminha-
da Ecológica”, “Trilha 4x4”, 
“Trilha de Bike”, “Trilha de 
Moto” e da “Cavalgada Ecoló-
gica”, turismo de aventura que 
compõem o evento, a Secreta-
ria de Turismo da Prefeitura 
Municipal de Pilões, elaborou 
uma programação de cultu-
ra e lazer, que inclui seresta, 
show com grupo de forró pé 
de serra, feira de comidas tí-
picas e artesanato, apresen-
tações de grupos culturais e 
oficinas em diversas áreas.

Pilões naturalmente é 
bela, por que foi abençoa-
da com tudo de melhor que 
a natureza pode oferecer, a 
exemplo de cachoeiras, rios 
limpos com águas cristalinas, 
clima gostoso e propício ao 
cultivo de flores. Conforme a 
prefeita do município, Adria-
na Andrade, Pilões oferece os 
requisitos ideais para que o 
Adventure Tour PB obtenha 
sucesso: “Nosso município é 
rico por natureza, por isso, 
nós teremos belas caminha-
das, trilhas, banhos, emoção 
e muita adrenalina dentro do 
que é proposto por esse even-
to, sendo tudo de bom que 
podemos oferecer”, destacou.

Sobre o movimento na 
economia local, a prefeita 
disse estar confiante consi-
derando que diversos seg-
mentos, incluindo o produ-
tor rural, estarão envolvidos 

Nordeste Sim 
Sinhô inscreve

Museu comemora 
Dia do Choro em CG

Combate às drogas
consome R$ 3,6 bi

TST reserva 
vagas para negros

Lançado o edital para a se-
gunda edição Festival Nordeste Sim 
Sinhô de Forró Pé de Serra (Feneps). 
O prazo de inscrições, feitas exclu-
sivamente pelos Correios, termina 
no dia 15 de maio. A contribuição do 
festival para a cultura nordestina é 
a revelação de novos talentos e pro-
dução musical, já que o festival terá 
apenas músicas inéditas, gravadas 
exclusivamente para o Feneps. Para 
saber como participar ou obter mais 
informações sobre o festival os can-
didatos devem acessar a página do 
festival e seguir as instruções no 
link https://www.facebook.com/
festivalfeneps(link is external), 
pelo e-mailfeneps@gmail.com(link 
sends e-mail) ou pelos telefones 
(83)8654-6276, (83)9665-0100 
e (83)9936-6519.

Hoje será comemorado o Dia Na-
cional do Choro. O ritmo brasileiro, será 
reverenciado em Campina Grande com 
uma roda de choro, que acontecerá a 
partir das 18h no Museu de Arte Popu-
lar da Paraíba (MAPP) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), localizado 
próximo ao Açude Velho. O evento tem 
entrada franca e se constituirá em uma 
roda de choro, formada pelos convida-
dos Duduta, Luizinho Calixto, Manuel 
Cirne, Waldir 7 Cordas, Abdoral, Marcelo 
Meira, Breno Tavares, Jeferson Fagun-
des, Cris lima, Edgley Miguel, Fernando 
Alves, Cleiton Soares, Cledilson Tadeu, 
entre outros. Para Sandrinho Dupan, 
da curadoria de música do MAPP, essa 
reverência ao choro é mais que justa, 
uma vez que “o choro é o nosso jazz e 
Campina Grande sempre foi um grande 
reduto de chorões”.

O governo brasileiro investiu, 
entre 2011 e 2014, R$ 3,6 bilhões em 
ações do Programa de Políticas sobre 
Drogas – Crack, É Possível Vencer. De 
acordo com a Secretaria Nacional de Po-
líticas sobre Drogas (Senad), vinculada 
ao Ministério da Justiça, com esses re-
cursos foram desenvolvidas medidas 
de prevenção, atendimento a usuários 
e combate às drogas. Do montante in-
vestido no programa, 80% foram gas-
tos com prevenção e oferta de serviços 
de tratamento. Sobre as críticas feitas 
pelo ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso à política antidrogas do Brasil, 
a secretaria informou que R$ 42,2 mi-
lhões foram aplicados no desenvolvi-
mento de pesquisas para descoberta 
de novas alternativas para lidar com 
usuários e diminuição das consequên-
cias negativas do uso.

Um ato conjunto do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) 
foi assinado ontem (22) pelo ministro 
Barros Levenhagen, presidente dos 
dois órgãos. O documento institui a 
reserva de 20% das vagas nos con-
cursos públicos das duas casas para 
negros. O ato regulamenta a aplicação 
da Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, 
que institui a reserva de vagas para 
negros na administração pública fe-
deral, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista con-
troladas pela União. O documento leva 
em consideração também o Estatuto 
da Igualdade Racial - Lei 12.288/2010 
–além de decisões proferidas pelo Su-
premo Tribunal Federal a respeito do 
tema.  A decisão prevê que a reserva 
será aplicada sempre que o número 
de vagas oferecidas for igual ou maior 
que três e constará expressamente 
nos editais.

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet

Além da bela arquitetura dos patrimônios históricos, PIlões oferece ao público cachoeiras, rios, cultivo de flores e um clima gostoso

no evento. “O Adventure vai 
movimentar mais de 20 se-
tores do comércio, elevando 
a economia de Pilões, porque 
nós agregamos ao comércio 
o artesanato, culinária, arte, 
cultura, o produtor rural, 
enfim, toda a população do 

município se uniu em torno 
da nossa programação, bem 
como lazer e cultura, fazen-
do com que esse evento seja 
animado e promissor para o 
público”, finalizou. 

O evento, que é uma ini-
ciativa do Sebre-PB e realiza-

ção da  PEC Eventos Corpo-
rativo, contando com apoio 
do Governo do Estado, atra-
vés da PBTur - Empresa Pa-
raibana de Turismo e das 
prefeituras envolvidas, foi 
iniciado no último dia 17 no 
município de Lucena e vai 

acontecer durante sete finais 
de semana consecutivos. Os 
próximos municípios serão 
Areia (02/05), Bananeiras 
(09/05), Boqueirão (16/05), 
Cabaceiras (23/05) termi-
nando dia 31 de maio no mu-
nicípio do Conde.

Polo do Prima de Mandacaru 
está com inscrições abertas 

INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA MÚSICA

ConfIRA A PRogRAmAção

Sexta-feira (24/04) – Seresta no Restaurante Beira Rio 
(às 20h) e música ao Vivo no Balneário do Bolinha (às 20h).

Sábado (25/04) - feira de Comidas Típicas e Artesanato 
na Praça João Pessoa (das 16h às 20h).

Sábado (25/04) – Apresentação de Xaxado e Ciranda com o 
grupo folclórico Carcará do Sertão, na Praça João Pessoa (às 18h).

Sábado (25/04) – Show de forró Pé de Serra com o Trio 
Asa Branca,  na Praça João Pessoa (às 20h).

Sábado (25/04) – oficinas no Centro de Artesanato de 
Pilões (das 10h às 16h).

Sábado (25/04) - Caminhada Ecológica com concentra-

ção às 7h, na Praça João Pessoa.
Sábado (25/04) - Trilhas 4x4 com concentração às 8h, 

na Praça João Pessoa.
Sábado (25/04) - Trilha de Bike com concentração às 

7h, na Praça João Pessoa.
Domingo (26/04) – Cavalgada Ecológica com concentra-

ção às 7h, na Praça João Pessoa.
Domingo (26/04) - Trilha de moto com concentração às 

7h, na Praça João Pessoa.
Domingo (26/04) – oficinas no Centro de Artesanato de 

Pilões (das 10h às 16h).

SAIBA mAIS

Pilões – fica distante 
117 km da capital paraibana, 
o município situa-se entre 
vales e montanhas com a al-
titude média de 400 metros 
acima do nível do mar.

Como chegar - Partindo 
de João Pessoa de carro pela 
BR-230 o tempo estimado é 
de 1 hora 32 minutos.

O polo de Mandacaru 
do Projeto de Inclusão Social 
através da Música e das Artes 
(Prima) está com vagas em 
aberto. Os interessados em 
aprender a tocar instrumen-
tos como violino, violão, piano 
e trompete devem procurar o 
polo, localizado no Bairro dos 
Ipês, no Centro Social Urbano. 
As aulas ocorrem às segundas, 
terças, quintas e sextas-feiras, 
das 8h30 às 11h30.

De acordo com Ana Ra-
quel Oliveira, uma das coorde-
nadoras do polo de Mandaca-
ru, o projeto vai muito além do 
ensino de instrumento. “Em 
um bairro como o nosso, com 
índices de violência ainda preo-
cupantes, é fundamental que 
essas crianças estejam incluí-
das em um projeto como o Pri-
ma. Os benefícios são vários: 
melhoria nas notas escolares 

e, acima de tudo, horizontes 
para desvendar novas oportu-
nidades”, disse. “A filosofia da 
inclusão é a grande meta do 
Prima. Não podemos perder 
esse foco”, acrescentou. 

Atualmente, o projeto 
conta com mais de 1,5 mil 
inscritos distribuídos em 12 
polos. As inscrições foram 
abertas no dia 1º de março, 
mas o gestor do Prima, ma-
estro Alex Klein, lembra que, 
havendo vagas, podem ser 
feitas durante todo o ano. “Em 
sendo um projeto de inclusão 
social, temos de utilizar todas 
as ferramentas para facilitar 
o acesso dos alunos, sejam 
da rede pública ou privada, à 
aprendizagem musical. Mais 
que isso: à cidadania”, afirmou.  
Os alunos da rede municipal 
ou estadual não precisam ter 
instrumento. “Para os alunos 

da rede privada que tenham 
interesse em vir aprender 
música conosco, é necessá-
rio que tenham instrumento”, 
destacou Alex Klein. “É um 
projeto que, pela sua filosofia, 
tem adquirido muita notorie-
dade. Uma prova disso são as 
doações que temos recebido 
de personalidades da música 
erudita como Fábio Zannon e 
da maestrina inglesa Katheri-
ne Larsen-Maguire. Doações 
que não se resumem apenas 
a instrumentos, mas ao apoio, 
ao estímulo”, prosseguiu. 

Segundo o maestro Alex 
Klein, uma das novidades do 
Prima para este ano é com re-
lação ao número de apresen-
tações. Em 2014, foram reali-
zadas 123 apresentações. Este 
ano, a expectativa é que sejam 
realizados cerca de 250 con-
certos, mais que o dobro. 

Segurança é o item mais 
importante para o público lati-
no-americano quando se trata 
de compras ou agenciamento 
de viagens online, segundo a 
Wordpay, líder global em pa-
gamentos. Para o seu estudo 
Online Payments Journey, a 
Wordpay entrevistou 1.500 
compradores online e reali-
zou uma pesquisa com os 150 
maiores portais de varejo e 
reservas de viagens no Brasil, 
Chile e México.

A pesquisa destaca que a 
maioria dos compradores lati-
no-americanos considera um 
site mais seguro se a autenti-
cação de pagamento e os lo-
gos de certificação digital são 
exibidos com destaque na sua 
página inicial. Na região, 60% 
dos compradores de varejo 
online se sentem assim (71% 
no Brasil, 59% no Chile e 47% 
no México). Em dois dos três 
países pesquisados (Brasil e 

México), os varejistas não exi-
bem essa informação na sua 
página inicial. Além disso, os 
clientes de varejo da América 
Latina se sentem mais seguros 
comprando em um site cuja 
página inicial indique clara-
mente quais tipos de paga-
mentos suporta. 

Pouco mais da metade 
(51%) dos entrevistados di-
zem que ver o logo do seu 
tipo de pagamento preferido 
na página inicial de um site os 
deixaria mais propensos a ir 
adiante com a compra (47% 
no Brasil, 52% no Chile e 54% 
no México).

Maria Prados, vice-
-presidente de Global Retail 
da Worldpay, afirma: “Uma 
dúvida persistente sobre se-
gurança pode impedir que 
os compradores  cliquem em 
“comprar”, mesmo que eles 
realmente queiram um pro-
duto. 

Compra online preocupa 
os consumidores na AL
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Nível volta a crescer no país após três meses de queda

Geração de emprego
Depois de três meses 

consecutivos em queda, a 
geração de empregos for-
mais no país voltou a crescer 
em março, com a criação de 
19.282 postos de trabalho 
formal. O dado represen-
ta crescimento de 0,05% 
em relação ao mês anterior, 
quando havia sido registrado 
fechamento de 2.415 vagas. 
Os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) foram divul-
gado ontem pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, 
o resultado ficou negati-
vo (-0,12%) com queda de 
50.354. No acumulado dos 
últimos 12 meses, o Caged 
registrou redução de 48.678 
postos de trabalho formal. O 
resultado do mês de março 
de 2015 é melhor do que o 
obtido no mesmo mês do ano 
passado (13.117).

O resultado positivo para 
o mês de março deste ano 
decorre da diferença entre 
o total de trabalhadores ad-
mitidos (1.719.219) e o total 
de demitidos (1.699.937). 
No ano, foram admitidos 
5.088.689 trabalhadores com 
carteira assinada e demiti-
dos 5.139.043.

O ministro do Trabalho, 
Manoel Dias, disse que o re-
sultado negativo no acumu-
lado do ano preocupa. Ele 
ressaltou, no entanto, que o 
país começa a se recuperar 
da crise. “No nosso enten-
dimento, estamos vivendo 
uma crise política que tam-
bém impacta a economia. 
Isso posterga a compra de 
um automóvel, de um apar-
tamento, e o investidor deixa 
de investir. O que nos mostra 
o resultado de março é que 
nós começamos uma recu-
peração e abril será melhor 
do que março”, ressaltou o 
ministro.

Paraíba na mira da 
rede TZ Viagens

A TZ Viagens - rede de agên-
cias de viagens multifuncional do 
Grupo Schultz – planeja expansão 
para Fortaleza, no Ceará; Palmas, em 
Tocantins; João Pessoa, na Paraíba; 
e Natal, no Rio Grande do Norte. A 
agência já conta com duas unidades 
na região, em Manaíra e Aracaju, 
e tem como objetivo chegar a 20 
lojas no período de três anos. “A TZ 
Viagens conquistou uma grande 
expansão nos últimos dois anos na 
região Sudeste. Nossa ideia agora é 
expandir para os Estados nordesti-
nos, tendo em vista a grande procu-
ra turística no local,” explica Paulo 
Manuel, CEO da rede. A empresa dis-
ponibiliza soluções aos que desejam 
investir em uma agência de viagem 
inovadora e completa.

Asplan e UFRPE
vão avaliar solo

A Associação dos Plantadores 
de Cana da Paraíba (Asplan) deu um 
passo importante para facilitar a vida 
do produtor de cana. É que a entidade, 
a partir de seu Departamento Técnico 
(Detec), assinou um convênio de coo-
peração técnica entre a Universidade 
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE 
tendo como objetivo a avaliação da 
fertilidade do solo nos tabuleiros 
costeiros da Paraíba. A ideia é prestar 
mais essa assistência ao produtor de 
cana que agora poderá monitorar o 
pH dos seus solos e, com isso, caso 
necessite, fazer uma correção mais 
adequada. Segundo o coordenador 
do Detec da Asplan, o engenheiro 
agrônomo, Vamberto de Freitas, a ini-
ciativa possibilitará a melhoria da ma-
nutenção da produtividade no campo 
ao longo de anos de cultivo. 

CNA quer prioridade 
ao produtor do NE

O Nordeste é uma das principais 
preocupações da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
na elaboração do Plano Agrícola e Pe-
cuário para a safra – (PAP) 2015/2016. 
Uma das propostas da CNA visa ampliar 
o atendimento aos médios produtores 
rurais nordestinos. A ideia é dar con-
dições de acesso ao pequeno e médio 
produtor às políticas públicas diferen-
ciadas já existentes e em execução 
pelo poder público. O objetivo é incluir 
produtores não atendidos pelo Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf ) - de até 
quatro módulos fiscais -, e os médios 
agricultores cujas áreas estejam entre 
o mínimo de quatro até o máximo de 
15 módulos fiscais, com renda anual 
inferior a R$ 3,5 milhões.

35% da renda vai 
para produto de luxo

Um estudo inédito realizado 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pelo portal Meu Bolso 
Feliz mapeou o significado do luxo 
para os brasileiros das classes A, B e 
C e identificou suas concepções, ex-
periências, consumo e o quanto eles 
investem na compra dos produtos 
e serviços desse segmento. A pes-
quisa revela que não existe mais um 
conceito único sobre o que é luxo, e 
sim novas concepções: o luxo que é 
possível e acessível para as pessoas.
Segundo os dados, em média 35% da 
renda mensal dos consumidores é uti-
lizada para serviços ou produtos que 
consideram de luxo. Em um ano, isso 
totaliza cerca de R$ 18 mil em gastos 
por ano – o percentual aumenta ex-
pressivamente entre a classe C.

Da Agência Brasil

Em relação à Paraíba, 
os dados do Caged na série 
ajustada (que incorpora as 
informações declaradas fora 
do prazo) indicam que nos 
últimos 12 meses verificou-
se crescimento de 2,28% 
no nível de emprego, o que 
corresponde a um acrésci-
mo na economia de 9.280 
postos de trabalho. Em re-
lação apenas a março, en-
tretanto, o resultado foi ne-
gativo por motivos sazonais 
relacionados às atividades 
sucroalcooleiras, segundo 
o relatório do Ministério do 
Trabalho.

Neste período do ano, 
muitos trabalhadores são 
demitidos nas lavouras e 
usinas devido à entressafra 
da cana-de-açúcar. Tanto, 
que, entre o município que 
registrou pior resultado em 
termos de fechamento de 
postos foi Santa Rita, princi-
pal produtor de cana da Pa-
raíba. Por essa razão, março 
é, historicamente, um mês 
de resultado negativo na 

geração de emprego no Es-
tado. Este ano, foram 5.691 
postos de emprego a menos, 
correspondendo a uma re-
tração de 1,35% em relação 
ao estoque de assalariados 
com carteira assinada do 
mês anterior. 

Serviços
A retomada do cresci-

mento da criação de empre-
gos formais no país no mês 
de março foi impulsionada 
pelo bom resultado dos seto-
res de serviços (0,31%), ad-
ministração pública (0,33%) 
e comércio (0,03%) confor-
me os dados do Caged.

Já o setor da construção 
civil teve o pior resultado 
entre as atividades econômi-
cas, com retração de 18.205 
postos de trabalho no mês 
de março, na comparação 
com o mês anterior. São 
Paulo registrou o melhor re-
sultado entre as unidades da 
federação no terceiro mês 
do ano, com 12.907 novos 
postos de trabalho. 

9,2 mil postos na PB

A proporção de cheques devolvi-
dos em relação ao total de documentos 
compensados no último mês de março 
atingiu 2,32%, taxa acima do percen-
tual registrado no mês anterior (2,19%) 
e superior também à de igual período 
do ano passado (2,21%), conforme a 
Serasa Experian. A inadimplência foi 
a quarta mais elevada em um mês de 
março desde 1991. A maior taxa de 
devolução nesse período ocorreu em 

2009 com índice equivalente a 46%, seis 
meses após a eclosão da crise financei-
ra internacional. O resultado de março 
deste ano ficou abaixo do observado no 
mesmo mês dos anos de 2006 (2,43%) e 
2013 (2,36%).

Os economistas da Serasa Expe-
rian informam que houve influência de 
pressões conjunturais, além da concen-
tração de encargos financeiros caracte-
rísticos do período como impostos rela-
cionados a imóveis, veículos, despesas 
com material escolar, viagens de férias 
entre outros. 

Cheques devolvidos atingem 
2,32% do total em março

INADIMPLÊNCIA
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Inadimplência foi a quarta mais elevada em um mês de março desde o ano de 1991

O brasileiro está pessi-
mista quanto à economia do 
país e pretende conter gastos 
em 2015, segundo pesquisa 
promovida pela Associação 
Nacional das Instituições de 
Crédito, Financiamento e In-
vestimento (Acrefi) e pela em-
presa TNS Brasil, em que 66% 
dos entrevistados avaliam 
como “ruim” ou “péssima” a 
situação do Brasil, enquanto 
no ano passado 37% dos en-
trevistados tiveram a mesma 
avaliação.

Ao mesmo tempo, 64% 
acham que o crescimento do 
país vai piorar, contra 13% que 
acreditam em melhora. Em 
2014, esses números eram 31% 

e 38%, respectivamente.  A Acre-
fi e a TNS Brasil, empresa espe-
cializada em pesquisa de mer-
cado, ouviram 1001 pessoas, 
de todas as regiões do Brasil. As 
entrevistas foram realizadas em 
dois períodos: o primeiro, no dia 
24 de outubro de 2014 e o se-
gundo entre os dias 24 de março 
e 2 de abril de 2015.

Entre os entrevistados, 
85% disseram que pretendem 
economizar mais, enquanto 
13% informaram que não mu-
darão o padrão de gastos e 2% 
disseram que devem gastar 
mais em 2015. As intenções 
de realizar um financiamento 
este ano também diminuíram 
em relação ao ano passado. 
Em 2014, 61% dos entrevis-
tados não estavam propensos 
a contratar um financiamento.

66% dos brasileiros 
mostram pessimismo

ECONOMIA DO PAÍS

Projetos que estimulam o 
empreendedorismo e o desen-
volvimento sustentável dos pe-
quenos negócios terão apoio 
técnico e financeiro do Sebrae 
Nacional e da Associação Na-
cional de Entidades Promo-
toras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec). Até o 
dia 30 deste mês, estão aber-
tas as inscrições para o Edital 
do Centro de Referência para 
Apoio a novos Empreendi-
mentos (Cerne) 2015. Serão 
apoiadas 120 incubadoras do 
país, com um valor total de R$ 
28,8 milhões.

Fruto de uma parceria 
entre a Anprotec e o Sebrae, o 
Cerne é um modelo de gestão 
que visa promover a melhoria 
nos resultados das incubado-

ras de diferentes setores de 
atuação. Para isso, determina 
boas práticas a serem adota-
das em diversos processos-
chave, que estão associados a 
níveis de maturidade (Cerne 
1, Cerne 2, Cerne 3 e Cerne 
4). Cada nível de maturidade 
representa um passo da incu-
badora em direção à melhoria 
contínua.

“O grande objetivo do 
edital é ampliar a capacida-
de das incubadoras em gerar, 
sistematicamente, empreen-
dimentos inovadores e bem 
sucedidos”, destacou o geren-
te da Unidade de Tecnologia 
do Sebrae Paraíba, Fernando 
Ronaldo. Ele acrescentou que 
três empresas paraibanas, 
uma de Cabaceiras e duas de 

Campina Grande, já participa-
ram de outros editais e irão 
se inscrever neste ano nova-
mente. Na primeira quinzena 
de abril, a gestora do Projeto 
de Incubadoras do Sebrae Na-
cional, Lurdinha Silva, e a pre-
sidente da Anprotec e diretora 
geral do Parque Tecnológico, 
Francilene Garcia, estiveram 
em João Pessoa para incenti-
var e apoiar incubadoras pa-
raibanas a se inscreverem no 
edital. “Queremos apoiar no-
vos empreendimentos e ofe-
recemos roteiros para a ela-
boração de propostas”, disse 
Lurdinha. 

Diferentemente de 2011, 
os projetos serão previamen-
te avaliados pelas unidades 
do Sebrae de cada Estado.

Incentivos das incubadoras 
terão R$ 28,8 milhões este ano 

EMPREENDEDORISMO E PEQUENOS NEGÓCIOS

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Marli Moreira
Da Agência Brasil



Advogados Luiz Gui-
lherme Suassuna e 
Edísio Souto, jorna-
lista Cristina Guedes, 
acadêmica de Direito 
Josane Barbosa, em-
presário Antero Costa 
Aranha, professor e 
escritor Damião Ramos 
Cavalcanti, engenheiro 
Guarany Marques Viana, 
Sras. Tezinho Jardelino 
e Elizabeth Nóbrega 
Coutinho, empresário 
Virgínio Correia.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O Clube Melissa lança a cam-
panha “+ Momentos Mãe & Filha”, 
onde as fãs da marca poderão 
no seu hotsite compartilhar a 
lembrança de um momento com 
declarações e fotos.
  O endereço é www.momen-
tosmaeefilha.com.br.

Zum Zum Zum

   Para fortalecer a marca McCafé, a rede de fastfood McDonald´s 
estendeu a oferta de produtos a base de café para mais de 700 restaurantes, 
onde os clientes podem tomar cafés exclusivos com hamburguer ou outras 
delícias da casa.

Cabo Branco

O PRESIDENTE 
do Conselho Delibera-
tivo do Esporte Clube 
Cabo Branco, Gilberto 
Ruy está apostando 
no sucesso que vai 
ser o evento espor-
tivo deste domingo, 
que marca o cen-
tenário daquele clube.

O evento “Co-
losso do Miramar, 
100 Anos com Saúde” 
começa com uma 
corrida de ciclismo 
que vai do Clube até 
a Lagoa Parque Solon 
de Lucena.

FOTO: Dalva Rocha

Raquel Souto Maior e Augusto Ulysses Pereira Marques são os noivos de hoje na Porto Pinheiro

“De mulheres bandidas, 
falsos amigos e wisky 
sem gelo, tô passando 
longe!”

“A melhor maneira 
de se livrar de um falso 
amigo é emprestar-lhe 
dinheiro”

CAIO SUDÁRIO CRISTINA FARAON

   Foi com um simpático almoço ontem no restaurante Appetito Trattoria 
que a professora Maria Zélia Pessoa foi homenageada pelos amigos leais. O 
encontro festivo foi para comemorar seu aniversário.

FOTO: Arquivo

Priscilla Alencar e Rosemildo Filho são os noivos de hoje na Marriage

Aninha Suassuna com seu pai Guilherme Suassuna que hoje 
comemora mais um aniversário

FOTO: Goretti Zenaide

Maria José Alves, Elizabeth Nóbrega Coutinho, que hoje aniversaria e Rozane Gomes

FOTO: Dalva Rocha

Turismo

O MAIOR São 
João do Mundo foi 
tema de reunião da 
presidente da PBTur, 
Ruth Avelino e da co-
ordenadora de Turismo 
de Campina Grande, 
Catherine Brasil com o 
ministro do Turismo, 
Henrique Alves e com o 
presidente da Embra-
tur, Vicente Neto.

As reuniões foram 
realizadas, na última 
quarta-feira, durante 
a WTM Latin América, 
uma das feiras inter-
nacionais mais im-
portantes do turismo 
latino-americano, que 
está acontecendo até 
hoje na cidade de São 
Paulo.

CASAM-SE hoje ás 20h na Igreja de São Pedro e São 
Paulo, sob as bênçãos de monsenhor Ivônio Cassiano, a 
advogada Priscilla Alencar e o arquiteto Rosemildo Filho.

A noiva, que usará um modelo em renda renascença 
assinado pela artesã paraibana Dorinha, é filha de Yara de 
Alencar Cunha Filha e o noivo, filho de Rosemildo Jacinto 
de Oliveira e Mônica Cristiane Pereira de Melo Jacinto.

Após a cerimônia religiosa, os convidados serão recep-
cionados no Marriage, que terá ambientação da arquiteta 
Lili Gouveia e animação musical de Saulo Simões e Banda.

Priscilla e Rosemildo

Mediação
O CENTRO de Me-

diação Familiar do Núcleo 
de Conciliação do TJPB 
já atendeu, desde 2013 
e até agora, quase mil 
pessoas e cerca de 90% 
dos conflitos foram solu-
cionados.

O órgão, dirigido 
pelo juiz Sivanildo Tor-
res, comemorou 3 anos 
de funcionamento e 
no próximo dia 4, será 
realizado um evento para 
marcar a data.

Marilza e Edisio Souto, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Raquel e Augusto
OS ADVOGADOS  Raquel Souto Maior e Augusto Ulysses 

Pereira Marques casam-se hoje às 20h em cerimônia 
conduzida pelo juiz Romero Feitosa no Porto Pinheiro 
Recepções, que receberá decoração com o bom gosto 
conhecido de André Luiz Santos.

A noiva, que usará produção da Glamour, é filha dos 
estimados Marcos Souto Maior e Kátia Vânia Vasconce-
los Souto Maior e o noivo é filho de José Augusto Rocha 
Marques e Teresinha Pereira Marques.

O cerimonial será de Ana Lídia e a animação musical 
ficará por conta do DJ Villarim.

Leitura
O PROJETO Leitura 

Livre, lançado no dia 4 
deste mês pela Porta do 
Sol Projetos Culturais com 
apoio do Ministério da Cul-
tura, entra agora na etapa 
de arrecadação de novas 
publicações. Em estande 
localizada no Shopping 
Tambiá, o projeto incentiva 
o hábito da leitura.
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Governo Federal 
reconhece emergência de 
170 cidades paraibanas
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Contribuinte que não 
entregar até a próxima 
quinta-feira pagará multa

48% ainda não declararam
imPosto de renda

Uma média de 2.755 
declarações do Imposto de 
Renda Pessoa Física – exercí-
cio 2015 de paraibanos, por 
dia, está sendo enviada para 
os computadores da Receita 
Federal do Brasil. Até a quar-
ta-feira (22), a Receita Fede-
ral na Paraíba havia recebido 
143.289 declarações, repre-

sentando 52,10% do quan-
titativo esperado este ano 
no Estado, que é de 275.000 
declarações.

O percentual de entrega 
em comparação ao mesmo 
período do ano anterior teve 
um crescimento de 18,70%, 
já que em 2014, uma mé-
dia de 2.321 declarações 
foi entregue por dia em um 
universo de 120.746, repre-
sentando 46,43% do que era 
esperado no ano. Anualmen-
te, os economistas recomen-
dam aos contribuintes que 
não deixem para declarar o 
IR na última hora para não 

serem obrigados a pagar 
multas ou sofrer outras con-
sequências.

Portanto, o contribuinte 
que ainda não declarou o seu 
IR deve ficar atento porque 
faltam apenas sete dias para 
o encerramento da entre-
ga, que pode ser feita até as 
23h59min58seg do próximo 
dia 30. O delegado da Receita 
Federal na Paraíba, José Ho-
norato, alerta ao contribuin-
te que quem não enviar no 
prazo estará sujeito à multa 
mínima de R$ 165,74, po-
dendo chegar a 20% do im-
posto de renda devido.

“Além da multa, o contri-
buinte pode ter o seu CPF blo-
queado, gerando uma série 
de problemas, que vão desde 
o impedimento de abrir uma 
conta bancária até a nega-
ção do visto do passaporte”, 
alertou. Os contribuintes que 
enviarem a declaração no 
início do prazo, sem erros, 
omissões ou inconsistências, 
também recebem mais cedo 
as restituições do Imposto 
de Renda, cujos valores co-
meçam a ser pagos em junho 
de cada ano pelo governo e 
seguem até dezembro, geral-
mente em sete lotes. 

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Estão obrigadas a apresentar declaração as pessoas físicas que rece-
beram rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014 

(ano-base para a declaração do IR deste ano).

Também devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos 
isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja 

soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.

A apresentação do IR é obrigatória, ainda, para quem obteve, em qual-
quer mês de 2014, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 

sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de va-
lores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

O prazo para o contribuinte enviar as declarações vai até as 23h59min-
58seg do dia 30 de abril. 

Saiba mais

No dia em que completou 32 anos de 
fundação, o bairro de Mangabeira rece-
beu o seu terceiro Centro de Referência 
em Educação Infantil (Crei). O equipa-
mento, oitavo construído pela Prefeitura 
de João Pessoa, foi entregue na manhã 
de ontem pelo prefeito Luciano Cartaxo 
e vai atender a 160 crianças. No total, 
foram investidos R$ 2,2 milhões. 

O Crei Márcia Suênia Madruga Alves 
da Silva está localizado na Rua das Extre-
mosas, em Mangabeira VIII. A unidade, 
feita de alvenaria, conta com uma área 
de 2.800 m², oito salas de aula com ar-

condicionado, sala de informática, anfite-
atro e banheiros com chuveiro elétrico. 

“A educação infantil tem sido uma 
prioridade de nossa gestão porque en-
tendemos que equipamentos como este 
são capazes de mudar a vida das pes-
soas, levando cuidado e carinho para as 
crianças e dando às mães possibilidade 
de buscar um trabalho”, destacou o pre-
feito. “E mais que inaugurar obras, esta-
mos levando o serviço para dentro dos 
bairros, para perto de quem irá usá-los”, 
complementou. O Crei Mangabeira VIII 
vai acolher 160 crianças com idade de seis 

meses a cinco anos. Serão 60 vagas para 
berçário (seis meses a um ano e 11 me-
ses), e 100 vagas para as crianças de dois 
a cinco anos.  O centro funciona de 7h às 
17h, oferecendo cinco refeições diárias. 

“Estamos aliando educação, recrea-
ção, atividades pedagógicas, nutrição e 
um cuidado especial com as crianças. Essa 
é a função dos Creis”, destacou a secre-
tária municipal da Educação, Edilma Fer-
reira. 

A obra contou com investimento de 
cerca de R$ 2,1 milhões para construção 
e acabamento, além de R$ 94 mil destina-

dos à compra de equipamentos e mobília. 
Os recursos são provenientes do Progra-
ma Brasil Carinhoso, do Governo Federal. 
A PMJP também deu uma contrapartida 
de mais R$ 20 mil na compra de equipa-
mentos e mobília. 

As matrículas começam na segunda-
feira (27), às 8h.O preechimento das va-
gas será por ordem de chegada e os in-
teressados deverão levar o RG e CPF do 
responsável pela criança e comprovante 
de residência. Os documentos da criança 
são o Registro de Nascimento, o cartão do 
SUS e o cartão de vacinação. 

Mangabeira ganha novo Crei com 160 vagas em educação infantil
CrianÇas de 6 meses a 5 anos

O Procon-PB está coor-
denando no Estado uma ação 
unificada contra as operadoras 
de telefonia móvel do país, so-
bre o desrespeito ao consumi-
dor com relação ao bloqueio de 
serviço de internet via celular. 
As operadoras serão notifica-
das para que apresentem suas 
publicidades veiculadas desde 
outubro de 2014. A advertên-
cia visa entender o que a pro-
paganda alega e o que realmen-
te é oferecido ao consumidor. A 
partir do que for apresentado, 
o Procon poderá multá-las no 
que concerne a ilegalidade da 
mudança de conexão dos da-
dos em telefonia móvel.  

 A partir de novembro do 
ano passado, usuários de pla-
nos pré-pagos de Claro, Tim, 
Vivo e Oi passaram a ter o ser-
viço cortado ao chegarem ao 
limite de tráfego estabelecido 
em contrato. Antes, ao atin-
girem a franquia, a internet 
continuava liberada, mas com 
velocidade reduzida.

“Em outubro, as operado-

ras anunciaram mudanças na 
forma de cobranças na pres-
tação de serviços de acesso à 
internet quanto ao término da 
franquia contratada pelo con-
sumidor. Contrariando ofertas 
pré-contratuais e publicitárias, 
que previa apenas a diminui-
ção da velocidade de navega-
ção, essas mudanças resulta-
ram na interrupção de serviços 
e, consequentemente, contra-
tação de franquias adicionais”, 
explicou a superintendente de 
defesa do consumidor estadu-
al, Kessia Liliana Dantas, em 
coletiva de imprensa realizada 
ontem, na sede do Procon Esta-
dual, em João Pessoa. 

As mudanças anunciadas 
foram implantadas por todas 
as operadoras em 2015, es-
pecialmente para os planos 
pré-pagos e controle. A partir 
dessas inserções, a Associa-
ção Brasileira de Procons, em 
reunião nacional em Brasília, 
em dezembro do ano passado, 
posicionou-se contrária às mu-
danças anunciadas e já imple-
mentadas pelas operadoras, 
por considerá-las uma afronta 
aos direitos fundamentais do 

consumidor.  “Desde o início do 
ano, os Procons estão receben-
do denúncias de consumidores 
inconformados com a mudan-
ça na prestação dos referidos 
serviços”, destacou Kessia. 

“Na verdade, a ‘ficha’ do 
consumidor só começou a cair 
agora, porque a partir deste 
ano é que as operadoras co-
meçaram a bloquear o serviço, 
porém eles já estavam sendo 
iludidos e enganados desde 
outubro, quando as operado-
ras começaram a fazer uma 
interpretação equivocada da 
resolução 632 da Anatel e seu 
artigo 52, que diz que o con-
sumidor será informado por 
mensagem quando há quebra 
do contrato ou do bloqueio da 
transmissão de dados do seu 
pacote, quando, na verdade, 
essa quebra de contrato teria 
que ter a anuência das partes”, 
lembrou Marcos Santos, se-
cretário adjunto do Procon de 
João Pessoa.

Também participaram da 
coletiva Francinaldo de Olivei-
ra, do Procon de Cabedelo e 
Ronnie Anderson Pereira, do 
Procon de Bayeux.

Operadoras de telefonia móvel são 
alvo de ação unificada dos Procons

BLoQUeio de internet

Representantes dos Procons da Paraíba, João Pessoa, Cabedelo e Bayeux participaram da coletiva 
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Ações de saúde lembram hoje Dia 
de Combate à Hipertensão Arterial
Uma série de atividades é 
realizada, a partir das 8h, 
no Ponto de Cem Réis

Foto: Evandro Pereira

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), an-
tecipa para esta sexta-feira 
a programação do Dia Na-
cional de Combate à Hiper-
tensão Arterial, realizado em 
26 de abril. As atividades, 
desenvolvidas em parceria 
com a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, vão começar 
às 8h, no Ponto Cem Réis, na 
capital, e se estenderão por 
toda manhã.

Entre as ações de saú-
de disponibilizadas gratui-
tamente estão verificação 
de pressão arterial, teste de 
glicemia, orientações nutri-
cional e respiratória, exames 
de saúde bucal, orientação 
de atividades físicas, teste 
de monoximetria (medida 
da concentração de monóxi-
do de carbono), teste de far-
gerstron (análise do grau de 
dependência de nicotina no 
organismo), aconselhamen-
to psicológico ao tabagista e 
divulgação de locais de trata-
mento.

Segundo a gerente do 
Núcleo de Doenças e Agra-
vos Não Transmissíveis, da 
SES, Gerlane Carvalho, as 
atividades têm foco tan-
to na prevenção quanto no 
controle da doença. “Nosso 
objetivo é sensibilizar a po-
pulação sobre a importância 
dos hábitos alimentares sau-
dáveis e da prática de ativi-
dades físicas como maneira 
de prevenir o aparecimento 
da hipertensão. A intenção, 

com as atividades, é orientar, 
alertar sobre a prevenção, 
lembrar que os fatores de 
risco [sobrepeso, tabagismo, 
sedentarismo] estão interli-
gados e que existem muitas 
maneiras de minimizá-los”, 
explicou. 

Gerlane comentou, ain-
da, que o evento é direcio-
nado para os hipertensos, 
mas qualquer pessoa pode 
participar. “Convidamos a 
população de maneira ge-
ral. Crianças, adolescentes, 
adultos, idosos, todos podem 

participar. Como a demanda 
é espontânea, quem estiver 
passando no Ponto de Cem 
Réis e tiver interesse, é só 
nos procurar”, disse ela. 

“Vamos esclarecer aos já 
diagnosticados hipertensos a 
melhor maneira de controlar 
a doença – com medicação 
permanente, diminuição do 
sal na comida, hábitos e estilo 
de vida saudáveis. Para quem 
não é hipertenso, nossa mis-
são é explicar como prevenir 
e ter uma melhor qualidade 
de vida. Se você é totalmen-

te sedentário e passa a fazer 
atividade física três vezes 
por semana, por exemplo, 
já ajuda muito a prevenir 
ou controlar a pressão alta. 
Ter uma alimentação balan-
ceada, evitar a ingestão de 
álcool e não fumar também 
são atitudes que melhoram, 
e muito, a situação”, con-
cluiu.

O evento conta com a 
parceria da Secretaria Mu-
nicipal de João Pessoa, So-
ciedade Brasileira de Car-
diologia (SBC-PB), Agência 

Estadual de Vigilância Sani-
tária (Agevisa-PB), Faculda-
de de Ciências Médicas e Liga 
de Cardiologia da Paraíba.

Hipertensão
A ausência de sintomas 

atrapalha o diagnóstico da 
hipertensão ou pressão alta. 
A melhor maneira de desco-
brir se a pessoa é hiperten-
sa é aferindo a pressão com 
regularidade. A hipertensão 
ocorre quando a pressão ar-
terial está acima do limite 
considerado normal. Con-

Uma pessoa é considerada hipertensa se os níveis da pressão arterial forem iguais ou superiores a 14 por 9 ; sobrepeso aumenta os riscos

sidera-se que uma pessoa 
é hipertensa se os níveis da 
pressão arterial forem iguais 
ou superiores a 14 por 9. Nos 
casos de hipertensão leve, 
mudanças no estilo de vida 
– emagrecer e praticar ativi-
dades físicas – podem con-
tornar o problema.

Existem fatores especí-
ficos que podem levar à hi-
pertensão. O sobrepeso e a 
obesidade, por exemplo, au-
mentam o risco. A ingestão 
excessiva de sal e o sedenta-
rismo também. E, apesar de 
não ser uma doença exclusi-
vamente genética, a pessoa 
sofre um risco aumentado de 
ter pressão alta caso seja co-
mum na família.

Cuidados e tratamento  
Quando a pressão arte-

rial atinge valores acima de 
14 por 9 (140 por 90 mmHg), 
considera-se que a pessoa 
está com a pressão alta. Isso 
pode acontecer por diversos 
fatores, como consumo ex-
cessivo de álcool e cigarro, 
sedentarismo e excesso de 
peso. Se a hipertensão não for 
controlada e acompanhada 
por médicos pode compro-
meter o bom funcionamento 
de órgãos, causar o acidente 
vascular cerebral (AVC) e o 
infarto no miocárdio. 

Paraíba
Em todo o Estado, ape-

nas no ano passado, foram 
registrados 1.710 casos de 
AVC. Em 2015, já são 244 
casos. Com relação a infarto 
agudo do miocárdio, foram 
registradas 918 ocorrências 
em 2014. Neste ano, já são 
115 registros.

Bombeiros fazem parto prematuro em JP
Um chamado de so-

corro diferente mobilizou 
integrantes do Corpo de 
Bombeiros Militar da Pa-
raíba, na tarde de quarta-
-feira (22). Uma mulher, 
de 33 anos, moradora do 
bairro de Cruz das Armas, 
na Capital, deu à luz a um 
bebê prematuro, de apenas 
seis meses, com o apoio dos 
bombeiros. Após o procedi-
mento de primeiros socor-
ros, mãe e bebê foram le-
vados em segurança para o 
Hospital Frei Damião. 

Conforme o cabo Israel 
Patrício, que participou do 
atendimento, inicialmente 
a viatura recebeu o chama-
do de um possível aborto. 
Chegando lá, percebeu que 
a mãe já tinha iniciado o 
trabalho de parto e que 
o bebê estava com vida. 
“Tranquilizamos a partu-
riente e seguimos todo o 
procedimento técnico com 
bastante cuidado, já que se 
tratava de parto delicado, 
por ser prematuro”, contou 
Israel. 

“Já fiz alguns outros 
partos nesse tempo de ser-
viço, mas esse foi o mais 
difícil. Quando se inten-
sificaram as contrações, 
percebemos que a criança 
estava nascendo invertida. 
Tomamos todos os cuida-
dos possíveis e, além das 
dificuldades apresentadas 
normalmente por esse tipo 
de parto, ainda tivemos 
que tirar o cordão umbili-
cal que envolvia o pescoço 
do recém-nascido, assim 
como retirar também as 

secreções nas vias aéreas 
da criança que bloqueavam 
momentaneamente sua res-
piração”, detalhou.

Após todos os proce-
dimentos, a criança, que 
estava arroxeada, voltou 
a coloração normal. “Che-
gamos ao hospital com ela 
bem e respirando”, comple-
tou Israel Patrício. Também 
participaram do socorro, o 
cabo Huglailson Everton e 
o cabo Belo dos Santos, do 
Batalhão de Atendimento 
Pré-Hospitalar (BAPH). 

ATENDIMENTO

Mais 90 crianças estão 
sendo beneficiadas pelo pro-
jeto social Bombeiro Mirim, 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar da Paraíba (CBMPB). 
Elas fazem parte da turma do 
primeiro semestre deste ano, 
que teve atividades iniciadas 
na quarta-feira (22). A expec-
tativa é que eles passem por 
um período de até seis meses 
de aula, focadas na dissemi-
nação de conhecimentos ine-
rentes às atividades do bom-
beiro militar. 

Conforme a tenente Aline 
Alana, instrutora do projeto, 
neste primeiro encontro os 
alunos receberam os unifor-
mes, conheceram as instala-
ções do Quartel do Comando 
Geral (QCG) – no bairro de 
Marés, em João Pessoa – bem 
como a equipe de instrutores 
do programa. Desta vez, todas 
as crianças selecionadas, que 
estão em uma faixa etária de 9 
a 11 anos, são do bairro Jardim 
Veneza, na capital.

Elas foram indicadas por 
diretores de escolas públicas 
da região e serão capacitadas 
em noções de primeiros so-
corros, combate a incêndio e 
salvamento aquático, noções 
de defesa civil, cidadania, cui-
dados no trânsito, prevenção 
às drogas – entre outras disci-
plinas. 

“Nosso objetivo é inserir 
essas crianças no universo dos 
bombeiros, capacitando-as 
dentro das atividades que exer-
cemos, de forma que elas pos-

sam ser multiplicadores entre 
amigos e familiares e seus pais; 
além de promovermos, com 
isso, uma aproximação entre a 
comunidade e os bombeiros”, 
aponta a tenente. 

Segundo ela, os 90 alunos 
estão divididos em seis turmas, 
cada uma com uma carga horá-
ria de 4 horas aulas semanais. 
Os dias de atividades do pro-
jeto são nas terças, quartas e 
quintas, nos dois turnos do dia, 
para assim atender todos os 
grupos. 

O projeto
O Bombeiro Mirim opor-

tuniza a inclusão social de 
crianças em situação de risco 
e exclusão social.  Como estra-
tégia para prevenção ao uso de 
drogas e da violência, o progra-
ma oferece atividades coletivas 
que visem estimular o senti-
mento de amor à Pátria; aulas 
de reforço para alunos com di-
ficuldades nas disciplinas esco-
lares; entretenimento e lazer, 
atividades  físicas, sensibilizan-
do os participantes a respeito 
da importância de uma vida 
saudável.     

No  transcorrer do curso, 
o Corpo de Bombeiros busca 
as crianças nos bairros e as 
instruções são ministradas na 
própria sede do Comando ou 
em locais apropriados, como 
por exemplo, Jardim Zoológico, 
Batalhão de Busca e Salvamen-
to, etc. Os alunos participam de 
uma refeição e só então são re-
conduzidos ao seio familiar.

Projeto social beneficia 
90 crianças na capital

EM SITUAÇÃO DE RISCO

O Governo do Estado, por 
meio do Centro de Referência 
Estadual de Saúde do Trabalha-
dor (Cerest-PB), vai realizar um 
mutirão de serviços alusivo ao 
Dia Mundial em Memória às Ví-
timas de Acidente de Trabalho 
nos dias 28 e 29, a partir das 8h, 
no Ponto de Cem Réis, em João 
Pessoa. 

O evento faz parte do ca-
lendário oficial do Cerest-PB e 
do Plano Estadual de Saúde e 
é realizado em parceria com o 
Cerest-JP e Secretaria Municipal 
do Trabalho, Produção e Renda. 
O mutirão contará com pales-
tras sobre acidentes de traba-

lho, orientações e distribuição 
de material educativo sobre os 
direitos do trabalhador e traba-
lhadora.

“Nos dois dias será realiza-
do um ‘Circuito de Saúde, Cul-
tura e Direitos dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras’, ou seja, 
um mutirão de vários serviços 
essenciais à população, promo-
vidos por profissionais voluntá-
rios nas áreas de saúde, educa-
ção, lazer, cultura e cidadania”, 
explicou a diretora-geral do Ce-
rest-PB, Celeida Barros. 

Entre os serviços ofereci-
dos estão: aplicação de vacinas; 
orientação e distribuição de 

material educativo sobre trânsi-
to; orientações sobre biossegu-
rança em laboratórios; doação 
de sangue; retirada de docu-
mentos pessoais, de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e 
orientações sobre direitos tra-
balhistas; orientação de perito 
técnico e médico quanto à direi-
tos trabalhistas; Unidade Móvel 
do Sesi realizando exames de 
audiometria; Corpo de Bom-
beiros simulando primeiros so-
corros e princípios de combate 
a incêndio; teste rápido de HIV 
e hepatites; verificação de pres-
são arterial e teste de glicemia, 
e retirada do Cartão SUS. 

Mutirão é realizado em memória das vítimas
ACIDENTES DE TRABALHO
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Governo Federal reconhece estado 
de emergência em 170 municípios
Cidades da PB atingidas 
pela estiagem podem 
receber abastecimento 

Reopção de curso e 
turno na UFPB

Estudantes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) interessa-
dos em mudar de curso e turno nos 
Campi de João Pessoa, Areia e Bana-
neiras, poderão se inscrever até as 
23h59 desta sexta-feira (24) para 
as vagas disponibilizadas no segun-
do período de 2015. As inscrições 
deverão ser feitas no endereço ele-
trônico www.ufpb.br/reopcao. 

 A ocupação das vagas se dará 
mediante o Coeficiente de Desempe-
nho Escolar (CDE), que será julgado 
por ordem decrescente conforme 
a resolução do Conselho Superior 
de Ensino Pesquisa e Extensão 
(Consepe). A relação definitiva dos 
candidatos ocorrerá até o dia 14 de 
maio na página da PRG no endereço 
eletrônico www.prg.ufpb.br.

Unipê inscreve para 
workshop de dança

O Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê), por meio da 
coordenação do curso de Educação 
Física, realizará nos próximos dias 
23 e 24 de maio o II Workshop de 
Dança do Unipê. O evento reunirá 
nessa data três oficinas distintas: 
Dança de Salão, Anatomia e Fisio-
logia da Dança e Modern Jazz. Os 
ministrantes serão Leonardo Aires, 
Ana Cristina Marques e Arthur Mar-
ques. As aulas acontecerão no Giná-
sio Poliesportivo.

As inscrições poderão ser 
realizadas por meio do formulário, 
com posterior depósito no valor de 
R$ 40 até esta sexta-feira (24), ou 
de R$ 50 até o dia 11 de maio na 
seguinte conta: Caixa Econômica, 
C/C.: 265234-4, Ag.: 1456, Op. 013 
(poupança), no nome da titular: 
Ana Cristina Oliveira Marques, CPF: 
026.920.114-90. 

Emater orienta uso 
de tecnologia

Um grupo de 39 agricultores 
familiares do município de Caiçara 
assessorados pela Gestão Unificada 
Emater/Emepa/Interpa, participa-
ram,  Comunidade Nogueira, de uma 
demonstração de uso alternativo de 
equipamentos úteis para o preparo 
do solo e de outras atividades ine-
rentes as atividades no campo.

Os equipamentos demons-
trados foram o tratorito, roçadeira 
e furador de solo para estaquea-
mento com utilização em diversas 
atividades. Segundo o gerente local, 
Edinardo Medeiros, “a ideia é que 
os equipamentos possam dar agili-
dade ao trabalho de cultivo, tratos 
culturais das lavouras e outros, já 
que a mão de obra está cada vez 
mais escassa no meio rural”.  

Capacitação em 
agroecologia 

A Gestão Unificada Emater/
Emepa/Interpa está capacitando 40 
extensionistas rurais, executores 
de Contrato de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Ater), celebrado 
entre Emater-PB e Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), 
que visa a ampliação e a adoção de 
práticas agroecológicas com um 
público de 800 agricultores fami-
liares no território do Médio Sertão, 
numa perspectiva de aumento da 
oferta de alimento saudável para a 
população da região, com melhoria 
na qualidade de vida no meio rural.

O Contrato terá duração de 
três anos e vai beneficiar famílias 
de agricultores selecionadas por 
intermédio de um diagnóstico da si-
tuação sócio econômica. O processo 
de formação técnica teve início na 
terça-feira (21) com visita a duas 
experiências de agricultura familiar 
no Município de São José do Sabugi. 

O Diário Oficial da União 
(DOU) publicou, na edição de 
ontem, o reconhecimento da 
situação de emergência em 
170 municípios paraibanos 
prejudicados pela estiagem. 
Com isso, as cidades atingi-
das pela seca e listadas em 
decreto do Governo Estadual 
poderão receber abasteci-
mento de carros-pipa.

O coordenador da Defe-
sa Civil do Estado, George Sa-
boia, falou sobre a importân-
cia da resposta do Governo 
Federal. “O Governo do Esta-
do, quando publicava um de-
creto, antigamente, esperava 
até 20 dias para receber uma 
resposta do Governo Federal. 
E desta vez foi bem rápido”, 
afirmou. “Com isso, Brasília 
já pode autorizar o Exérci-
to Brasileiro para que ele 
faça o abastecimento desses 
municípios, que sofrem as 
consequências da estiagem”, 
ressaltou.

A decisão do Governo 
Estadual em decretar situa-
ção de emergência em 170 
municípios foi publicada no 
Diário Oficial do Estado em 
18 de abril. Depois, a Defesa 
Civil encaminhou a Brasília a 
documentação referente ao 
assunto para que o Governo 
Federal pudesse fazer o reco-
nhecimento nacional.

A portaria do Governo 
Federal de nº 71 foi assina-
da pelo secretário nacional 
de Proteção e Defesa Civil, 
Adriano Pereira Júnior. O 
documento, que reconhece 
e lista os 170 municípios, en-
tra em vigor a partir de on-
tem, quando foi publicado no 
DOU. 

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) prevê chuvas significativas 
para o Litoral do Estado nesta 
sexta-feira. De acordo com a pre-
visão, há ainda possibilidade de 
chuvas isoladas para as regiões do 
Sertão, Alto Sertão, Cariri e Curi-
mataú. No Agreste, Brejo e Litoral 
podem ocorrer chuvas a qualquer 
hora do dia. 

Na faixa litorânea, as chuvas 
podem vir acompanhadas de tro-
voadas. “Por conta da formação 

de nuvens carregadas, algo fre-
quente nesta época do ano, po-
dem ocorrer trovoadas. No entan-
to, só podemos fazer a previsão 
desse tipo de fenômeno com cer-
ca de duas horas de antecedência, 
haja vista que é preciso saber que 
fatores atuam, no momento, na 
formação das nuvens”, pontuou 
Marle Bandeira, meteorologista 
da Aesa. 

Para o Agreste, a previsão 
é que a temperatura máxima 
chegue aos 31º C e a mínima, aos 

21º C. No Brejo, a máxima regis-
trada deverá chegar aos 30º C e a 
mínima, aos 20º C. Na região do 
Cariri e Curimataú, a máxima de-
verá chegar aos 33º C e a mínima, 
aos 20º C. 

No Litoral, a máxima deverá 
ficar em torno dos 31º C e a míni-
ma, próximo dos 23º C. No Alto 
Sertão, a máxima deverá chegar 
aos 34º C e a mínima, aos 21º C. 
No Sertão, a previsão é que a 
máxima seja de 35º C e a mínima, 
de 21º C. 

Previsão é de mais chuva nesta sexta-feira
METEOROLOGIA

As chuvas foram intensas durante a madrugada e a manhã de ontem em João Pessoa; hoje também podem ocorrer trovoadas

Preso grupo suspeito de homicídios, tráfico e assaltos
A Polícia Civil da Paraí-

ba, por meio da 7ª Delegacia 
Seccional, sediada em Ma-
manguape, desarticulou na 
manhã de ontem uma quadri-
lha acusada de realizar vários 
homicídios e assaltos na re-
gião do Vale do Mamanguape. 
A Operação Sócrates prendeu 
sete pessoas, que estariam 
envolvidas no assassinato de 
um pastor no mês de dezem-
bro, no Distrito ‘Pitanga da 
Estrada’ e ainda em outros 
crimes, como o tráfico de dro-
gas na localidade e assaltos.

Foram presos: Welling-
ton do Rêgo dos Santos, de 
25 anos; Jadson Florentino 
da Silva, de 19 anos; Severino 

dos Ramos, de 25; Geovane 
Regis, de 19 anos; Reginaldo 
Cassimiro, de 42 anos; Ele-
nilson Luís, de 23 anos e Va-
lério dos Santos Mathias, de 
37 anos.  O grupo foi desarti-
culado com a ajuda de infor-
mações repassadas pelo nú-
mero 197 – Disque Denúncia 
da Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social (Seds). 

“As investigações come-
çaram ainda no mês de de-
zembro, logo após a morte do 
pastor. A motivação do crime 
seria que a vítima teria feito 
denúncias a respeito de uma 
música que fazia apologia ao 
crime e ao tráfico de drogas. 
O pastor também era vice-

-diretor de uma escola na re-
gião do Vale de Mamanguape 
e foi assassinado em horário 
de aula, na frente dos estu-
dantes. Muitas testemunhas 
procuraram a delegacia para 
relatar dados que ajudariam 
na investigação. Descobrimos 
que a quadrilha era chefiada 
por Carlos Alexandre Montei-
ro, que é apontado como o au-
tor dos disparos que matou o 
pastor”, disse o delegado Mar-
cos Paulo Sales, responsável 
pelas investigações. 

O titular da 7ª Dele-
gacia Seccional, Steferson 
Nogueira, acrescentou que 
Carlos Alexandre ainda está 
foragido e que a população 

pode ajudar com pistas que 
indiquem a localização do 
criminoso. “Não vamos des-
cansar enquanto não pren-
dermos Carlos Alexandre. 
Em todos os depoimentos 
encontramos indícios de que 
ele é o mandante do crime e 
o responsável por articular o 
bando para cometer assaltos 
e praticar o tráfico de drogas 
na região de Mamanguape. 
Contamos com o apoio da 
sociedade e o número 197 
(Disque Denúncia) é a ferra-
menta que disponibilizamos. 
O sigilo é garantido”.

A ação policial contou 
com a participação de 35 in-
vestigadores e se concentrou 

no Distrito de Pitanga da 
Estrada. Os presos respon-
derão pelos crimes de Fa-
vorecimento Pessoal, Asso-
ciação Criminosa, Tráfico de 
Drogas, Homicídios e Roubo. 
“Com essa prisão consegui-
mos dar uma resposta à so-
ciedade da região do Vale 
do Mamanguape, já que eles 
estavam aterrorizando o 
Distrito de Pitanga da Estra-
da com a prática de vários 
crimes. E a Polícia Civil está 
atenta e continuará com as 
investigações e a vigilância 
permanente a área”, finali-
zou o superintendente da 1ª 
Delegacia Regional de Polícia 
Civil, Marcos Paulo Vilela.

VALE DO MAMANGUAPE

Dois adolescentes que vi-
nham praticando assaltos nos 
últimos dias contra estudan-
tes da Universidade Federal da 
Paraíba e moradores do bairro 
Castelo Branco, em João Pes-
soa, foram apreendidos em fla-
grante, na noite de quarta-feira 
(22). Os jovens estavam arma-
dos com um revólver calibre 
38. Segundo informações dos 
policiais do Batalhão Ambien-
tal, responsáveis pela apreen-
são, as viaturas que realizam a 

segurança nas proximidades já 
tinham recebido várias denún-
cias sobre os dois suspeitos, 
que tinham como alvo o roubo 
de celulares. Durante a noite 
dessa quarta-feira, eles foram 
interceptados e com a dupla foi 
encontrada uma carteira rou-
bada, um celular e a arma uti-
lizada para ameaçar as vítimas. 

Os rapazes foram apre-
sentados na Delegacia da In-
fância e Juventude, no Centro 
de João Pessoa.

Dois adolescentes são 
apreendidos com arma

ROUBOS NA UFPB

A Polícia Civil prendeu 
ontem Josemar Silva Lindol-
fo, acusado de ser autor de 
um homicídio praticado no 
município de Pedras de Fogo 
em 23 de fevereiro deste ano. 
A ação foi realizada pela equi-
pe do Núcleo de Homicídios 
Litoral Sul, sob o comando 
da delegada Flávia Assad, em 
cumprimento a mandado de 
prisão expedido pela juíza da 
Comarca de Pedras de Fogo. 

Segundo as investiga-
ções, Josemar é acusado pelo 

assassinato de Luciano da 
Silva Maciel, cujo corpo foi 
encontrado por volta das 
5h30 do dia 23 de fevereiro 
deste ano, no Sítio Camaçari, 
município de Pedras de Fogo. 
A vítima foi encontrada com 
ferimentos de espingarda na 
região do tórax.

De acordo com a dele-
gada Flávia Assad, o acusado 
confessou o crime. “Após a to-
mada de vários depoimentos, 
chegamos à conclusão que a 
motivação do crime foi um de-

sentendimento após Luciano 
ter ofendido com palavras a 
mãe de Josemar. Eles estavam 
bebendo juntos, acabaram 
discutindo e um falando mal 
da mãe do outro. Como res-
posta, o acusado pegou uma 
espingarda e disparou contra 
a vítima. Ao ser abordado por 
nossa equipe, Josemar não 
resistiu à prisão e confessou 
o crime, de modo a confirmar 
todos os depoimentos e de-
clarações tomadas no inqué-
rito policial”, concluiu. 

Polícia prende acusado de matar 
agricultor em Pedras de Fogo

Foto: Evandro Pereira
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PMJP explica gastos com o Fundeb
EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM PAUTA

A secretária de Educa-
ção e Cultura da capital pa-
raibana participou, ontem, 
de uma audiência pública na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) para pres-
tação de contas dos gastos 
efetuados pela pasta com 
recursos do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb). 
Na ocasião, Edilma Ferreira 
da Costa também destacou 
as prioridades e os investi-
mentos realizados na área 
nos últimos dois anos e o 
compromisso da atual ges-
tão municipal especialmente 
com a educação infantil.

A convocação para rea-
lização da audiência pública 
partiu de um requerimento 
do vereador Raoni Mendes 
(PDT), aprovado no início 
de março, cujo objetivo era 
questionar a secretária so-
bre a aplicação dos recur-
sos no município. Conforme 
entendimento do vereador, 
os percentuais não estavam 
sendo aplicados correta-
mente no pagamento de pro-
fissionais do magistério em 
exercício.

Em pronunciamento na 
tribuna da CMJP no mês pas-
sado, o líder da bancada de 
oposição na Casa Napoleão 
Laureano também havia 
questionado por que a verba 
proveniente do repasse fede-
ral tinha aumentado 13% e a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) não havia 
dado essa mesma porcenta-
gem de reajuste salarial aos 
profissionais da Educação.

Satisfação
A secretária Edilma Fer-

reira destacou sua satisfação 
e disposição em participar 
da discussão na CMJP e ini-
ciou sua fala apresentando 
dados relativos às ações da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura (Sedec) na 
educação infantil, no Ensino 
fundamental e voltadas para 
a melhoria das condições de 
trabalho dos profissionais 
da área.

Segundo a gestora, a 
ampliação do número de 
unidades de ensino possibi-
litou o aumento das matrícu-
las no município. “Se compa-
rarmos os dados atuais com 
a situação vivenciada no fim 
de 2012, notamos que houve 
um salto de 62 mil para 68 
mil alunos matriculados, o 
que representa acesso a en-
sino de qualidade para mais 
crianças de nossa cidade, 

Vereadores da capital 
assistiram aos detalhes 
apresentados pela gestão

Secretária de Educação, Edilma Fereira, explicou que o reajuste dos profissionais da educação deve ser revisto em agosto

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

que têm um acompanha-
mento adequado”, defendeu.

Fundeb
Especificamente so-

bre os valores oriundos do 
repasse federal, objeto da 
audiência pública na CMJP, 
a secretária Edilma Ferrei-

ra explicou que as verbas 
do Fundeb são um recurso 
extraordinário muito im-
portante para auxiliar no 
desenvolvimento das ações 
da Sedec e que variam con-
forme o censo escolar do 
ano anterior.

Edilma Ferreira enfa-

tizou que, comparando-se 
com os repasses do ano pas-
sado, houve uma perda con-
siderável desses valores em 
2015, mas a estimativa é de 
que o crescimento seja reto-
mado no segundo semestre 
deste ano e o reajuste dos 
profissionais da Educação 

seja revisto em agosto.
A gestora da Sedec ex-

plicou também que, do total 
dos recursos do Fundeb re-
cebidos pelo Município, pelo 
menos 60% devem ser apli-
cados em folha de pessoal, 
o que vem sendo observado 
pela atual gestão municipal.

Bancada da PB visita 
governador na segunda

Câmara discutirá Zona 
Franca em Cajazeiras

ALPB instala Comissão 
dos Direitos da Mulher

FOTO: Roberto Guedes

O Plenário da Assem-
bleia Legislativa da Paraí-
ba (ALPB) instalou ontem 
a Comissão dos Direitos 
da Mulher, cuja presidente 
eleita foi a deputada Camila 
Toscano (PSDB). Na mesma 
manhã, aconteceu a segun-
da reunião ordinária da Co-
missão de Administração, 
Serviço Público e Seguran-
ça, presidida pelo deputa-
do Anísio Maia (PT). Du-
rante sessão ordinária foi 
aprovado o Projeto de Lei 
52/2015 de propositura da 
Mesa Diretora que dispõe 
sobre o reajuste dos servi-
dores do Poder Legislativo.

A presidente eleita 
afirma que irá trabalhar em 
prol dos direitos da mulher 
paraibana enquanto estiver 
à frente da comissão. “Mui-
to me honra presidir esta 
comissão. Vamos buscar os 
direitos das mulheres da 
nossa Paraíba e estou agra-
decida pela indicação dos 
meus colegas”, afirmou Ca-
mila Toscano.

A deputada Estela Be-
zerra (PSB), eleita vice-pre-
sidente, também confirmou 
seu empenho em manter 

a comissão ativa e já pro-
pôs uma audiência pública 
para discutir os direitos dos 
trabalhadores domésticos 
que, em sua maioria, são 
mulheres. 

“Trabalharei fortemen-
te para que esta comissão 
esteja sempre ativa. No pró-
ximo 27 de abril é o Dia Na-
cional dos Trabalhadores 
Domésticos, categoria em 
que 90% são formadas por 
mulheres negras e, no âm-
bito desta comissão, pro-
ponho a realização de uma 
Audiência Pública para tra-
balhar aspectos da situação 
das mulheres trabalhado-
ras e dos trabalhadores do-
mésticos como um todo no 
Estado”, disse Estela.

Reajuste
O Projeto de Lei de nú-

mero 52/2015 que confere 
reajuste de 6% nas tabelas 
de vencimentos dos servi-
dores ativos e inativos do 
Poder Legislativo foi apro-
vado por unanimidade pe-
los parlamentares da Casa. 
Os efeitos da lei são extensi-
vos aos aposentados e pen-
sionistas.

Eleita presidente, deputada Camila Toscano prometeu empenho

CMCG deverá 
votar Orçamento 
Impositivo na 
terça-feira

TCE-PB reúne 
gestores para 
debater formas 
de contratação

Após dois adiamentos, a 
votação do Projeto de Lei que 
institui o Orçamento Impo-
sitivo no âmbito de adminis-
tração municipal de Campi-
na Grande poderá acontecer 
durante a sessão da próxima 
terça-feira, 28, na Câmara de 
Vereadores. O projeto, de au-
toria do ex-vereador e hoje 
deputado estadual Bruno 
Cunha Lima (PSDB) e do ve-
reador Murillo Galdino (PSB) 
estava engavetado e voltou a 
tramitar atendendo a uma so-
licitação do socialista. 

No entanto, a matéria, 
que divide opiniões e enfren-
ta a rejeição da base gover-
nista já foi retirada de pauta 
duas vezes, a primeira delas 
na quinta-feira da semana 
passada (16) e a segunda 
nessa quarta-feira, 22. Apesar 
das dificuldades e do encami-
nhamento para reprovação 
do projeto, Murillo Galdi-
no tem insistido na votação 
do PL, inclusive buscando o 
apoio popular em favor do or-
çamento impositivo.

“O projeto é uma cópia 
do que acontece no Congres-
so Nacional”, ponderou Muril-
lo. “No plano municipal, nós 
já apresentamos emendas 
ao orçamento. A diferença é 
que [com o orçamento impo-
sitivo], a fatia de 2% do or-
çamento será dividida entre 
emendas dos vereadores, e o 
prefeito terá a obrigatorieda-
de de executar, independente 
de o parlamentar ser de si-
tuação ou de oposição ao pre-
feito”, complementou.

O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE
-PB) promove hoje um se-
minário para debater sobre 
o Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC) e Parce-
rias Público-Privadas (PPP) 
na contratação de obras pú-
blicas. O evento é uma ini-
ciativa da Escola de Contas 
Públicas ‘Conselheiro ‘Ota-
cílio Silveira’ (Ecosil) e será 
aberto pelo presidente do 
TCE-PB, conselheiro Arthur 
Cunha Lima, às 9h. 

Estão sendo convida-
dos para participar do semi-
nário prefeitos, presidentes 
de câmaras e gestores es-
taduais e suas assessorias 
técnicas responsáveis pelo 
controle interno e servido-
res públicos que atuam com 
a elaboração de prestação 
de contas com base no siste-
ma de Auditoria Eletrônica 
de Órgãos Públicos.  O deba-
te acontecerá no auditório 
Celso Furtado, do Centro 
Cultura Ariano Suassuna. 

O presidente Arthur 
Cunha Lima ressaltou a im-
portância da participação 
de prefeitos, vereadores, 
gestores públicos estaduais 
e municipais, bem como os 
servidores da própria Corte 
de Contas. “O TCE-PB, que 
tem a missão de auditar as 
contas públicas, viu-se na 
contingência de exercer tam-
bém uma função pedagógica 
no sentido de orientar os ju-
risdicionados quanto à ade-
quação dos procedimentos, 
atualização e entendimento 
das leis editadas no processo 
de modernização do Estado”, 
destacou Arthur.

A Audiência Pública em 
Cajazeiras para debater a 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC 19/2011), 
que trata da criação da Zona 
Franca do Semiárido Nor-
destino será no próximo dia 
15 de maio. A informação 
foi confirmada pelo prefei-
to interino, Júnior Araújo, 
depois de manter contato 
com membros da Comissão 
Especial da Câmara Federal 
encarregada de debater a 
proposta.

De acordo com a PEC, 
a Zona Franca do Semiári-
do Nordestino beneficiará 
seis Estados da região, com 
centro em Cajazeiras e ca-

racterística de área de livre 
comércio para importação e 
exportação, e incentivos fis-
cais pelo prazo de 30 anos. O 
presidente da Comissão Es-
pecial encarregado de deba-
ter a proposta é o deputado 
cearense Raimundo Gomes 
de Matos, e o relator o depu-
tado pernambucano Gonza-
ga Patriota.

O assunto da Zona Fran-
ca do Semiárido, inclusive, 
constou da pauta de prio-
ridades dos governadores 
nordestinos, durante encon-
tro recente com a presidente 
Dilma Rousseff. A audiência 
de Cajazeiras, no dia 15 de 
maio, promete atrair muitos 
políticos paraibanos e tam-
bém de Pernambuco, do Cea-
rá e Rio Grande do Norte.

A bancada paraibana 
no Congresso se reunirá na 
próxima segunda-feira, 27, 
com o governador Ricardo 
Coutinho, às 10h, no audi-
tório da Cinep, no bairro de 
Jaguaribe, em João Pessoa. 
O coordenador da bancada, 
o deputado federal Wilson 
Filho (PTB), explicou que 
na pauta estarão assuntos 
ligados à seca, obras estru-
turantes e colapso no abas-
tecimento de água.

“Após a reunião entre os 
nove governadores e os par-
lamentares nordestinos, que 
aconteceu em Brasília, todos 
os Estados tiveram reuniões 
entre seus governadores 
e deputados e senadores. 

Estava faltando a nossa da 
Paraíba.  Será um momento 
importante para debatermos 
as questões do Estado e dei-
xarmos as questões políticas 
de lado”, comentou.

Wilson Filho disse que 
levará para a reunião ques-
tionamentos sobre o anda-
mento das obras para receber 
as águas do Rio São Francis-
co; andamento das obras do 
PAC 1 e PAC 2 e quais serão 
as prioridades para o PAC 3, 
além das obras hídricas que 
estão sendo executadas no 
Estado e o engajamento da 
bancada e do próprio gover-
nador para a aprovação do 
projeto que cria a Zona Fran-
ca do Semiárido.

Lenildo Ferreira
lenildoferreira@gmail.com

Sucursal de Cajazeiras
auniãocz@gmail.com
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Tocqueville: a sociedade 
civil como aristocracia
Na semana passada, abordei a questão da revolução 

em Alexis de Tocqueville. Nesta semana, encerrando esta 
série combinada de dois artigos contendo temas mais 
clássicos de teoria política, o tema é o interessante – e 
inusitado - conceito de sociedade civil em Tocqueville, pri-
vilegiado nos dois volumes de “A democracia na América”. 

No arcabouço de “A democracia na América”, a partir 
do contraponto com os Estados Unidos e a miríade de 
entidades civis de iniciativa autônoma em relação ao Es-
tado, Tocqueville interpretava que estava se formando na 
Europa, desde o apogeu do absolutismo, uma combinação 
de despotismo, igualitarismo e centralização do Estado 
que negava o princípio da liberdade. A democracia dos 
modernos franceses, somente nas aparências, negava o 
absolutismo. Vale dizer, em resumo: o processo de instau-
ração de regimes democráticos e republicanos na Euro-
pa, pela via revolucionária, não era um antídoto eficaz à 
tendência de despotismo manifesta subterraneamente 
nos novos Estados, visto que poderia se instaurar uma 
“ditadura da maioria”, cultora da igualdade, mas cerceado-
ra da liberdade.

Questão complexa, não há como bem compreendê-la 
se não situarmos o interesse maior do pensamento de 
Tocqueville: seu ponto de vista é o da nobreza, da aristo-
cracia, mas jamais o do monarca absolutista, ao contrário. 
Sem compreender esse dado elementar, o pensamento 
de Tocqueville não passa de um agregado de sombras. 
Conforme Tocqueville em “A democracia nas Américas”, 
durante a vigência do absolutismo na Europa, “a força de 
alguns súditos erguia barreiras insuperáveis à tirania do 
príncipe [...] situados a uma distância imensa do povo, 
os nobres tinham, no entanto, pela sorte do povo, essa 
espécie de interesse benevolente e tranquilo que o pastor 
denota ao seu rebanho; e, sem ver no pobre seu igual, 
velavam por seu destino, como se fosse um depósito posto 
pela Providência em suas mãos”.

Para Tocqueville, que nunca negou a sua classe, o 
princípio da liberdade no mundo medieval encontrava-
se enraizado nas castas aristocráticas dos proprietários 
rurais – eram eles, os aristocratas, que faziam a mediação 
entre o monarca e as populações servis e controlavam as 
atitudes eventualmente autoritárias do monarca. Tocque-
ville é bastante diferente, por exemplo, de um Hegel em 
“A filosofia do Direito”, dado que, no filósofo alemão, esse 
papel de mediação era feito pelas corporações de ofício ou 
até pela Dieta (parlamento estamental), não pela aristo-
cracia. Rigorosamente, na idealização tocquevilliana, a 
aristocracia era a única classe que criava indivíduos livres 
na sociedade feudal - guerreiros, virtuosos, devotados à 
causa pública.

O cerne da crítica ao absolutismo, em Tocqueville, 
consistiu na quebra do equilíbrio (das relações) de forças 
existentes na Alta Idade Média (séculos IV-XI). Apelando 
para uma relação direta com o servo da gleba, ou seja, 
a crítica ao absolutismo localiza-se exatamente no lado 
“progressista” do mesmo, em função do qual sua vigên-
cia abriu as portas para a emergência do novo modo de 
produção capitalista. Clarifica-se o objetivo da sofisticada 
abordagem tocquevilliana ao estudar in loco as organi-
zações da sociedade civil norte-americana: substituir, na 
Europa, o vácuo deixado pela perda de poder da aristocra-
cia, formando novas instituições que cumpram o mesmo 
papel de zelar pela liberdade, de maneira a coibir os 
excessos emanados do poder estatal.

Veja-se: em Tocqueville não se trata, como no caso 
de Gramsci, de um processo da transferência do poder e 
das funções do Estado para a sociedade civil. Tocqueville, 
tendo em mira o exemplo norte-americano, faz questão de 
distinguir a descentralização de governo da descentraliza-
ção administrativa; para ele, o papel das associações civis 
e da auto-organização da sociedade radicava somente no 
segundo aspecto, ou seja, socializar a “política”, mas não 
o poder político (duas coisas bastante distintas). O autor 
reconhece - como arguto observador da ordem burguesa 
- que existe uma tensão entre o que chama de a “igual-
dade como condição” (o princípio de que todos, de todas 
as classes sociais, são iguais perante a lei) e a “igualdade 
como paixão” (o desejo de transformar a igualdade de 
condição, cujo alcance de legalidade é a igualdade civil, 
em um princípio isonômico, expansivo a todas as relações 
sociais existentes). Trata-se, portanto, de um autor con-
formista em dois âmbitos: de um lado, porque entregou 
os pontos da aristocracia para a burguesia, reconhecendo 
a derrota de sua classe; de outro, porque não acreditava 
que ocorreria com a burguesia o que ocorreu com a sua 
classe - a possibilidade do arresto do poder.

Senadores presentes à 
audiência pública da Comis-
são de Direitos Humanos 
(CDH) sobre a maioridade 
penal questionaram ontem a 
eficácia de uma eventual re-
dução do limite de 18 para 16 
anos e enfatizaram a obriga-
ção de o Estado prover a as-
sistência necessária às crian-
ças e aos adolescentes.

O senador Lindbergh 

Farias (PT-RJ) afirmou que 
políticas voltadas ao delito 
estão destinadas ao fracasso. 
De acordo com o paraiba-
no, o Estado deve voltar sua 
atenção aos jovens, identifi-
cando fatores de risco, como 
o afastamento da escola.

Lindbergh mencionou 
experiência da cidade de São 
Carlos (SP), que, ao mudar o 
foco para a pessoa do menor 
infrator, viu a redução do nú-
mero de homicídios, da taxa 
de reincidência e do número 
de internados.

Cristovam Buarque (PDT-

DF) ressaltou que, embora 
entenda o sentimento de vin-
gança por parte de quem sofre 
uma perda em decorrência de 
um ato praticado por menor, 
o Parlamento “não deve cair 
na tentação” de simplesmente 
seguir a vontade da maioria na 
questão da maioridade.

Em sua avaliação, a mu-
dança na maioridade não 
reduziria a violência e leva-
ria à condenação penal de 
jovens que não receberam o 
devido apoio, principalmen-
te educacional.

A senadora Regina Sousa 

(PT-PI) citou as medidas pre-
vistas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) para re-
futar a alegação de que crian-
ças e adolescentes infratores 
não são punidos. Segundo 
ela, as entidades contrárias à 
redução têm de pressionar os 
parlamentares.

Telmário Mota (PDT-RR), 
que preside a audiência pú-
blica, destacou que a preo-
cupação da CDH é de ouvir 
especialistas no assunto, in-
dependentemente de serem 
contra ou a favor da redução 
da maioridade.

Organização ofereceu à presidente Dilma instalação gratuita de placas solares no Palácio do Planalto

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Ativistas da organi-
zação não governamental 
Greenpeace fizeram ontem 
uma ação, em frente ao Pa-
lácio do Planalto, para pedir 
ao governo que incentive o 
uso da energia solar. Em um 
caminhão parado em frente 
à sede do Executivo federal, 
eles estenderam uma faixa 
com a frase “Dilma, o Bra-
sil precisa de energia posi-
tiva. Solar no Planalto: nós 
instalamos”, para oferecer à 
presidente Dilma Rousseff a 
instalação gratuita de placas 
solares no prédio. Os parti-
cipantes do ato se posicio-
naram em frente à rampa do 
Palácio do Planalto seguran-
do placas de energia solar.

“Viemos aqui ver se 
a presidente aceita nossa 

oferta para que o governo 
acredite que a energia solar 
é a solução de que o Brasil 
precisa para sair da crise e 
está disposto a conceder os 
incentivos que a fonte preci-
sa para chegar à casa de to-
dos os brasileiros”, explicou 
a coordenadora da Campa-
nha de Clima e Energia do 
Greenpeace Brasil, Bárbara 
Rubim. Segundo a coordena-
dora, o incentivo do governo 
se daria por meio de apoio 
à alteração na forma de in-
cidência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para tornar 
esse tipo de energia mais 
competitiva.

A coordenadora do 
Greenpeace apontou bene-
fícios para o uso da energia 
solar. “Ela é complementar 
às hidrelétricas. Num perío-
do de grande estiagem por 

que passamos, é quando a 
geração de um sistema foto-
voltaico fica potencializada. 
Além disso, a energia solar 
não polui o meio ambiente 
e tem geração de empregos 
muito maior que as fontes 
que usamos no Brasil”, disse 
Bárbara.

Integrantes do Greenpea-
ce foram recebidos por repre-
sentante da Secretaria-Geral da 
Presidência e entregaram uma 
carta endereçada à presidente 
Dilma e uma placa de geração 
de energia solar. A Secretaria 
de Comunicação da Presidên-
cia da República informou que 
não vai se manifestar sobre a 
atividade do Greenpeace.

A ação provocou lenti-
dão no trânsito em frente ao 
Palácio do Planalto e atraiu 
a atenção de grupos de estu-
dantes que visitavam o prédio 
e a Praça dos Três Poderes.

Greenpeace pressiona governo 
por incentivos em energia solar 

Moro admite erro e concede 
liberdade à cunhada de Vaccari

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

O presidente da Setal En-
genharia e ex-conselheiro da 
Toyo Setal, Augusto Mendonça 
Neto, afirmou ontem, durante 
depoimento na CPI da Petro-
bras, que, no período em que 
manteve contratos com a esta-
tal, repassou mais de R$ 70 mi-
lhões ao ex-diretor de Serviços 
Renato Duque e cerca de R$ 30 
milhões para Paulo Roberto 
Costa, que comandava a Dire-
toria de Abastecimento.

“Para o dinheiro sair de 
nossas contas e chegar às con-
tas indicadas pela Diretoria 
de Serviços, precisava de uma 
forma contábil”, explicou o em-
presário. Segundo ele, foram 
indicadas quatro ou cinco em-
presas que seriam usadas para 
os repasses, além dos recursos 
solicitados para doação ao PT 
ou firmados por meio de con-
tratos com a gráfica responsá-
vel pela publicidade do partido.

“No caso do [doleiro Al-
berto] Youssef, que recebia o 
dinheiro, ele indicou empre-
sas que davam notas [fiscais] 
e com as quais eram feitos 
contratos de prestação de ser-
viços que não eram realizados”, 
esclareceu.

De acordo com Mendonça 
Neto, os valores eram relativos 
ao pagamento de propina. A 
empresa tinha dois contratos 
com a Petrobras, firmados em 
2007, depois de três anos sem 
participar de licitações da es-
tatal. “Ficamos fora porque 
passamos por uma crise finan-
ceira que gerou problemas em 
vários contratos com a estatal e 
com outras empresas. A Petro-
bras impôs que só recebería-
mos novos convites a partir da 
entrega de duas obras.”

O empresário acrescentou 
que a Toyo era uma parceira 
antiga da Setal e que, apenas 
após o pré-sal e o aumento dos 
investimentos da Petrobras, 
outras companhias vislumbra-
ram oportunidade de entrar no 
Brasil e só teriam como fazer 
isso como sócias de outras em-
presas. A associação da Toyo-
Setal ocorreu em 2012.  

Durante a audiência pú-
blica, o presidente da CPI, 
deputado Hugo Motta (PMDB
-PB), anunciou que o presiden-
te do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), encaminhou nes-
ta manhã à comissão todos os 
documentos sigilosos reuni-
dos pela CPMI da Petrobras, 
que funcionou ano passado no 
Congresso Nacional.

Presidente da 
Setal diz que 
propina chegou a 
R$ 100 milhões

O juiz federal Sérgio Moro 
voltou atrás ontem e concedeu 
liberdade a Marice Corrêa de 
Lima, cunhada do tesoureiro 
afastado do PT, João Vaccari 
Neto. Ela teve prisão decre-
tada na 12ª fase da Operação 
Lava Jato, deflagrada no dia 15 
de março. Na decisão, Moro 
entendeu que não há mais 
certeza de que Marice fazia 
depósitos nas contas de Gisel-
da Rousie de Lima, irmã dela e 
casada com Vaccari.

Na terça-feira, 21, Moro 
prorrogou a prisão temporária 

de Marice, com base, entre ou-
tras provas, em imagens de câ-
meras de segurança fornecidas 
pelo Banco Itaú, em São Paulo, 
a pedido do Ministério Público.

Segundo o órgão, as gra-
vações mostram Marice fazen-
do depósitos em um caixa ele-
trônico em nome de Giselda. 
As transferências foram reali-
zadas nos dias 2 e 6 de março e 
consideradas suspeitas.

Após a divulgação do ví-
deo, a defesa de Marice infor-
mou que a pessoa filmada rea-
lizando os depósitos é Giselda. 
Segundo a defesa, as irmãs são 
muito parecidas fisicamente.

Diante da informação, o 

juiz decidiu soltá-la, enten-
dendo que  a prisão não é mais 
necessária.  “Neste momento 
processual, não tem mais este 
juízo certeza da correção da 
premissa utilizada, de que ela 
seria a responsável pelos re-
feridos depósitos, em vista da 
constatação posterior da se-
melhança física entre Marice e 
Giselda e da admissão por esta 
última de que seria a respon-
sável pelos depósitos. Tam-
bém não há mais certeza de 
que Marice teria então faltado 
com a verdade em seu depoi-
mento no inquérito quanto a 
não ser a responsável pelos 
depósitos”, disse Moro.

André Richter
Da Agência Brasil
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OMS alerta que a malária mata 
600 mil pessoas por ano no mundo

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) alertou on-
tem para o elevado número 
de mortes – 600 mil – em 
todo o mundo causadas pela 
malária. Para OMS, é urgen-
te que as autoridades refor-
cem as ações de prevenção e 
combate à doença.

A crescente resistên-
cia do parasita da malária 
ao medicamento de última 
geração artemisinin está 
acentuando as fragilidades 
na prevenção, no diagnósti-
co e no tratamento da doen-
ça no pmundo, ressalta a 
entidade.

Richard Cibulskis, coor-
denador do Programa de 
Malária Global da Organiza-
ção Mundial da Saúde, des-
tacou os progressos na luta 
contra a doença. Ele disse 
que entre 2000 e 2013 a 
incidência global da malá-
ria caiu 30% e o número de 
mortes caiu 40%.

Ainda assim, a luta não 
está ganha, disse Cibulskis 
na véspera do Dia Mundial 
da Luta contra a Malária, ce-
lebrado no dia 25 de abril.

A doença matou 584 
mil pessoas em 2013, crian-
ças abaixo dos cinco anos 
representam pelo menos 
três quartos dessas mortes, 

segundo dados divulgados 
pela OMS. A entidade esti-
ma que 278 milhões de pes-
soas ainda não têm acesso 
às redes mosquiteiras com 
inseticida que protegem as 
populações da doença.

Preocupação
A maior preocupação 

da OMS neste momento é 
com a resistência do para-
sita ao artemisinin, detecta-
da no Sudeste asiático e há 
suspeitas de que o mesmo 
esteja acontecendo na Amé-
rica do Sul.

O parasita da malária é 
transmitido ao ser humano 
por picadas de mosquitos 
que infectam os glóbulos 
vermelhos do sangue.

Erradicação
Especialistas na área 

de saúde estimam que se-
rão necessários 93 bilhões 
de euros para erradicar 
totalmente a malária até 
2030. Entretanto, os fun-
dos anualmente disponíveis 
são metade disso, de acordo 
com dados divulgados pela 
campanha Roll Back Mala-
ria Partnership (RBM).

O Dia Mundial da Malá-
ria será lembrado amanhã. 
A RBM, composta, entre ou-
tros órgãos, pela OMS e pelo 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), 
alertou não só para os avan-
ços na luta contra a doença, 
mas também para tudo que 
ainda precisa ser feito.

A organização defende 
ações urgentes para 
o combate à doença

Da Agência Lusa

O primeiro telescópio espacial Hubble, que 
revolucionou a astronomia e a nossa visão 
do Universo com imagens espetaculares de 

galáxias distantes geradas por ele, celebra esta 
semana seu 25º aniversário no espaço.

“O Hubble mudou a forma como a humanidade olha 
para o universo e vê seu lugar nele”, diz a astrônoma 
Jennifer Wiseman, cientista do telescópio no centro 
Goddard da Nasa, em Greenbelt, Maryland (Nordeste 
dos Estados Unidos). Desde que foi lançado em 24 

de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery, 
o Hubble orbita a Terra a 570km de altitude. O 
telescópio teve seus contratempos na primeira 
infância, mas já estava em pleno funcionamento três 
anos após sua implantação.

Telescópio Hubble revoluciona a astronomia há 25 anos

FOTO: Nasa

A Anistia Internacional criticou 
ontem a resposta “lamentavelmen-
te inadequada e vergonhosa” da 
União Europeia à crise no Mar Me-
diterrâneo, porque não vai “parar a 
espiral de mortes” de imigrantes e 
refugiados.

Clandestinamente, africanos atra-
vessam o Mediterrâneo com destino à 
Europa em busca de melhores condi-
ções de vida. Embarcações precárias e 
superlotação são os principais motivos 
de desastres no mar.

De acordo com o projeto de de-
claração, ao qual a organização de 
defesa dos direitos humanos Anistia 
Internacional teve acesso, os líderes 
da União Europeia deverão rejeitar a 
ampliação das operações de busca e 
socorro no Mediterrâneo e duplicar 
a Operação Triton, de vigilância das 
fronteiras europeias.

Se a União Europeia aprovar a 
proposta em Bruxelas, a operação será 
inferior, em termos financeiros, huma-
nos e operacionais, à italiana Mare 
Nostrum, em 2013/14.

A Operação Triton vigia uma área 
de 30 milhas ao longo da costa da 
Itália e de Malta, “muito afastada do 
local onde ocorre a maior parte das 
mortes”, afirma a Anistia, em  comu-
nicado à imprensa.

“O documento da União Europeia 
fica lamentavelmente aquém daquilo 
que é necessário. Os líderes europeus 
têm oportunidade e responsabilidade 
de corrigir seus fracassos colossais, que 
continuam a originar mortes”, disse a 

diretora adjunta da Anistia Interna-
cional, Gauri van Gulik.

“Encolher a vigilância das fron-
teiras da Europa e ignorar a necessi-
dade urgente de salvar aqueles que 
se afogam é um insulto para os mi-
lhares que morreram e uma afronta 
insensível àqueles que não têm opção 
senão empreender a perigosa via-
gem”, ressaltou.

A Anistia informa que, nos primei-
ros três meses e meio deste ano, cerca 
de 900 pessoas morreram ou desapare-
ceram no mar. No mesmo período do 
ano passado, foram 17 mortes, segun-
do levantamento do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados.

“Isso significa que uma em cada 
23 pessoas morre afogada ao tentar 
atravessar o Mediterrâneo, registran-
do-se 53 vezes mais mortes do que 
em 2014, apesar de o número dos que 
fazem a travessia continuar a ser mais 
ou menos o mesmo. Foram 20.899 até 
meados de abril do ano passado e 
21.385 no mesmo período deste ano”, 
acrescentou a Anistia.

Anistia critica a redução de 
ajuda a imigrantes africanos

CRISE NO MEDITERRÂNEO

Da Agência Lusa

Os líderes da União
Europeia deverão rejeitar 
a ampliação de operações 
de busca e socorro no 
Mediterrâneo e duplicar 
a Operação Triton

A China emitiu manda-
dos internacionais de captu-
ra de 100 pessoas acusadas 
de corrupção e crimes eco-
nômicos. Do total, 48 são ex-
chefes de departamentos da 
administração pública e em-
presas estatais que fugiram 
do país, anunciou ontem a 
imprensa oficial.

Os mandados foram emi-
tidos pelo Gabinete Nacional 
da Interpol, com indicação 
dos possíveis locais de fuga e 
dos crimes que teriam come-
tido, disse a Comissão Central 

de Disciplina do Partido Co-
munista Chinês (PCC), res-
ponsável por uma campanha 
anticorrupção na China.

Segundo a comissão, 40 
pessoas fugiram para os Es-
tados Unidos, 26 para o Ca-
nadá e os demais para a Nova 
Zelândia, Austrália, Tailândia, 
Singapura e outros países.

Mais de 60% dos fugi-
tivos, entre os quais 23 mu-
lheres, são suspeitos de ter 
recebido subornos e de des-
vio de fundos. Milhares de 
funcionários chineses, deze-
nas dos quais com cargos de 
vice-ministro ou superior, fo-

ram investigados por suspei-
ta de corrupção desde que o 
atual presidente, Xi Jinping, 
assumiu a chefia do PCC, em 
novembro de 2012.

A corrupção é conside-
rada uma das principais fon-
tes de insatisfação popular 
na China e a maior ameaça à 
credibilidade do PCC e a sua 
manutenção no poder.

A figura mais importan-
te atingida pela atual campa-
nha foi o ex-chefe da Segu-
rança, Zhou Yongkang, preso 
em 2014, acusado de corrup-
ção, abuso de poder e divul-
gação de segredos de Estado.

China emite 100 mandados 
de detenção contra corruptos

CRIMES CONTRA A ECONOMIA

Da Agência Lusa

O ministro dos Negó-
cios Estrangeiros e Coo-
peração de Moçambique, 
Oldemiro Baloi, defendeu 
ontem, durante discurso na 
Conferência Ásia-África, em 
Jacarta, capital da Indoné-
sia, que a Organização das 
Nações Unidas (ONU) deve 
passar por uma reforma 
para se adaptar ao mundo 
moderno.

Perante os 105 repre-
sentantes de países africa-

nos e asiáticos, o chefe da 
diplomacia moçambicana 
disse que este ano, em que 
se comemora o 70º aniver-
sário da ONU, é tempo de 
ampliar o Conselho de Se-
gurança e torná-lo mais re-
presentativo. “Os métodos 
de trabalho do Conselho de 
Segurança devem ser alvo 
de uma reforma, para este 
organismo se adaptar ao 
mundo moderno”, reforçou.

O Conselho de Seguran-
ça é composto por 15 mem-
bros, sendo cinco perma-

nentes e com poder de veto: 
Estados Unidos, França, Rei-
no Unido, Rússia e China. Os 
países asiáticos e africanos 
reunidos em Jacarta querem 
alterar as regras.

Oldemiro Baloi consi-
derou que os princípios que 
marcaram a Conferência de 
Bandung em 1955 – a luta 
contra o domínio das prin-
cipais potências mundiais e 
a defesa da independência, 
da paz e da prosperidade 
econômica nas duas regiões 
– são ainda atuais.

Moçambique quer a ONU
adaptada ao mundo moderno

INDONÉSIA

Da Agência Lusa
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São Paulo vai em busca
de quebra de tabu nas
oitavas da Libertadores

RAFAEL OLIVEIRA

Artilheiro do Brasil
De saída para o Bota 
carioca, atacante é o 
destaque da temporada

De vilão a herói, o atacante do 
Botafogo, Rafael Oliveira, passou 
a ser o principal ídolo da torcida 
botafoguense, e também uma das 
maiores preocupações da direto-
ria e comissão técnica do clube. 
Isto porque o sucesso do jogador 
ultrapassou as fronteiras do Esta-
do. Principal artilheiro do  Brasil, 
com 17 gols, sendo 14 deles no 
Campeonato Paraibano, Rafael 
passou a ser o favorito para ga-
nhar o prêmio Arthur Frienden-
reich de 2015, uma premiação 
que é dada anualmente pela Rede 
Globo, ao jogador brasileiro que 
fizer mais gols numa temporada. 
O vencedor no ano passado foi o 
atacante Magno Alves, do Ceará, 
com 37 gols. O maior artilheiro 
a ser beneficiado com o prêmio 
Arthur Friendenreich foi Neymar 
(2 vezes), sendo o maior número 
de gols marcados no ano de 2010, 
quando o ex-craque do Santos 
marcou 42 gols.

O sucesso de Rafael desper-
tou o interesse de vários clubes 
nacionais como Ponte Preta, Co-
ritiba, Náutico e Botafogo cario-
ca. Este último, chegou a divulgar 
oficialmente a sua contratação 
por empréstimo, até o final de no-

vembro, para as disputas do Cam-
peonato Brasileiro da Série B. A 
imprensa do Rio de Janeiro tam-
bém já divulgou o acerto entre o 
Glorioso e um dos empresários 
do atleta, que tem vínculo com o 
Clube Santa Rita de Alagoas, de 
um dos seus empresários, Gus-
tavo Feijó, que também foi presi-
dente da Federação Alagoana de 
Futebol.

Rafael Oliveira tem hoje 28 
anos, e é o maior salário do Bo-
tafogo paraibano, algo em torno 
de R$ 25 mil. Os rumores são que 
o clube carioca ofereceu algo em 
torno de R$ 70 mil, quantia que, 
segundo o presidente Guilherme 
Novinho, o Belo não teria condi-
ções de pagar. Ele nega que o jo-
gador já seja do Botafogo carioca, 
apesar de reconhecer que o clube 
não fará nenhuma objeção em ce-
der o atleta, para não prejudicar a 
carreira dele. 

"O Botafogo não foi comuni-
cado de nada, e achou a atitude 
do Botafogo carioca anti-ética, 
já que o atleta tem contrato co-
nosco até novembro. Nós não ne-
gamos que existe uma cláusula  
para a liberação do atleta, sem 
ônus, para qualquer clube das 
séries A e B. Mas se quiséssemos 
poderíamos pagar a multa res-
cisória, que gira em torno de R$ 
200 mil, e ir para Justiça, porque 
esta cláusula não vale para a CBF. 
Mas não temos intenção nenhu-
ma em fazer isto, apenas quere-

mos ser respeitados, e só vamos 
liberar o atleta quando chegar 
um pedido formal e oficial do 
clube", disse Novinho.

O presidente disse que já 
trabalha até com a hipótese de 
perder o jogador antes do final do 
Campeonato Paraibano. Se isto 
acontecer, o clube vai contratar 
mais dois atacantes. Um, agora 
para as finais do Campeonato Es-
tadual, e outro para reforçar ain-
da mais a equipe para os jogos do 
Campeonato Brasileiro da Série 
C. "Andaram espalhando que a 
contratação de Luiz Carlos Impe-
rador era para suprir a saída de 
Rafael, o que não é verdade. Luiz 
Carlos já viria de qualquer jeito. 
Agora estamos começando a pen-
sar num substituto para Rafael, 
caso ele venha mesmo a deixar 
o clube. Todo e qualquer jogador 
que deixe o Botafogo terá reposi-
ção", disse.

Segundo Novinho, a situação 
de Rafael Oliveira não é diferen-
te de outros jogadores do elenco. 
"Os grandes atletas como Rober-
to Dias e Bismarck, por exemplo, 
também têm este tipo de cláusu-
la no contrato, o que é uma coisa 
muito comum hoje em dia com 
estes jogadores mais renomados. 
Os empresários só fecham con-
trato com esta cláusula. Mas o Bo-
tafogo está preparado para repor 
a altura qualquer perda que ocor-
rer durante a temporada", disse 
Novinho. 

Foto: ortilo Antônio

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

2015 - Botafogo PB 
2014 Treze  
2014 Vila Nova 
2013 - 2014 Acadêmica de Coimbra 
2012 - 2013 Paysandu 
2012 Avaí   
2012 Portuguesa  
2011 Paysandu   
2010 Ananindeua C.A  
2010 São José POA-RS  
2010 Boavista   
2010 São Raimundo  
2009 Oeste  
2008 Paysandu

bCarreira

Nome: Rafael Oliveira 
Nascimento: 6/7/1987
Naturalidade: Belém-PA
Altura: 1,85       Peso: 78 KG

bDados pessoais
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Judocas brasileiros disputam
Pan-Americano no Canadá

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de abril de 2015

Dezoito atletas estão 
na competição que vai
até o próximo domingo

A Seleção Brasileira de 
judô já está em Edmonton, 
Canadá, onde disputa a par-
tir de hoje o Campeonato 
Pan-Americano até o próxi-
mno domingo. Os 18 atletas 
e 14 membros da comissão 
técnica chegaram na última 
quarta-feira e já treinaram 
levemente para a disputa.

"Esse treino mais leve e 
curto tem o objetivo de sol-
tar um pouco a tensão, botar 
os atletas para transpirar 
depois de uma viagem des-
gastante como essa, e acaba 
dando uma relaxada também 
na véspera da competição", 
explicou Mario Tsutsui, téc-
nico da equipe feminina ao 
lado de Rosicleia Campos.

O atual campeão dos 
peso pesados, Rafael Silva, 
é um dos brasileiros que lu-
tam no primeiro dia da com-
petição. "Cuba sempre vem 
forte. E esse ano existe tam-
bém uma grande chance de 
termos uma final brasileira. 
É ruim encarar um brasileiro 

porque a gente está sempre 
junto, é muito próximo e tal. 
Mas, como é competição, te-
mos que tratar como uma luta 
normal, na medida do possí-
vel", disse Rafael, referindo-
se ao companheiro de Seleção 
Brasileira David Moura.

De acordo com a pro-
gramação, 11 brasileiros 
entram no tatame hoje: Vic-
tor Penalber (81kg), Tia-
go Camilo (90kg), Luciano 
Corrêa (100kg), David Mou-
ra (+100kg) e Rafael Silva 
(+100kg), no masculino, 
além de Ketleyn Quadros 
(63kg), Mariana Silva (63kg), 
Bárbara Timo (70kg), Maria 
Portela (70kg), Mayra Aguiar 
(78kg) e Rochele Nunes 
(+78kg), no feminino.

Amanhã será a vez dos 
judocas das categorias mais 
leves, com Sarah Mene-
zes (48kg), Érika Miranda 
(52kg) e Rafaela Silva (57kg, 
no feminino, e Felipe Kita-
dai (60kg), Eric Takabatake 
(60kg), Charles Chibana 
(66kg) e Alex Pombo (73kg), 
no masculino. A competição 
por equipes encerra o cam-
peonato no domingo. Atletas brasileiros estão bastante confiantes em conquista de medalhas no Pan-Americano que começa hoje na cidade de Edmonton

O mineiro Gilmar 
Silvestre Lopes (Pé de 
Vento/Caixa-RJ) e a 
paulista Adriana Apa-
recida da Silva (Pinhei-
ros-SP), medalha de 
ouro na maratona dos 
Jogos Pan-Americanos 
de Guadalajara, em 
2011, no México, via-
jam hoje para Montevi-
déu, no Uruguai, onde 
disputarão no próximo 
domingo o Campeo-
nato Sul-Americano de 
Meia Maratona.

Os dois atletas fo-
ram convocados pela 
Confederação Brasilei-
ra de Atletismo (CBAt), 
que definiu também 
Henrique Viana (RJ) 
como o treinador da 
seleção. Gilmar e Hen-
rique seguem do Aero-
porto Internacional do 
Galeão pela TAM, às 

16:37, enquanto Adria-
na viaja pela Gol, às 
13h10, do Aeroporto 
Internacional de Cum-
bica, em Guarulhos (SP).

O Campeonato 
Sul-Americano será 
disputado durante a 
segunda edição da Ma-
ratona de Montevidéu. 
A largada será dada 
em frente do Palácio 
Legislativo, sede do 
Parlamento, e termina 
no Centro da capital 
uruguaia diante da In-
tendência Municipal de 
Montevidéu. Na edição 
de 2013 do evento, os 
brasileiros venceram 
no masculino e no fe-
minino, na distância de 
21.0975 km, com Flávio 
Henrique Guimarães e 
Adriana Cristina da Luz, 
em Assunção, no Para-
guai.

Dois atletas representam
o Brasil em Sul-Americano

MEIA MARATONA

A paulista Adriana Aparecida já venceu em GuadalajaraA Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou os nomes de mais 13 atletas que se 
juntarão à Seleção Brasileira masculina na próxima semana. Nesta lista, estão, entre 
outros, atletas que disputaram a final da Superliga 2014/2015 pelo Sada Cruzeiro (MG) 

e Sesi-SP.
Foram convocados os levantadores William e Thiaguinho; os opostos Wallace, Kadu e Renan; 

os centrais Isac, Riad e Éder; os ponteiros Murilo, Lucas Lóh, Maurício Borges e Lucarelli; e 
o líbero Serginho. O grupo se prepara para duas importantes competições: Liga Mundial e 
Jogos Pan-Americanos Toronto 2015.
Enquanto o técnico Bernardinho dirige o Rexona-Ades na final da Superliga feminina, o time 
brasileiro fica sob o comando do seu assistente, Rubinho, e toda a comissão técnica.

Nova convocação

O italiano Fabio Fognini 
protagonizou ontem a sur-
presa da rodada ao eliminar 
do ATP 500 de Barcelona o 
espanhol Rafael Nadal, segun-
do cabeça de chave do torneio 
e um dos favoritos ao título. 
Nadal, oito vezes campeão na 
capital catalã e atual número 4 
do ranking da ATP, perdeu em 
dois sets, parciais de 6-4, 7-6 
(8/6).

Em cinco confrontos pré-
vios contra Fognini, o espanhol 
havia vencido quatro. A pri-
meira vitória do italiano sobre 
o 'Rei do Saibro' foi em feverei-
ro deste ano, nas semifinais do 
Aberto do Rio de Janeiro.

"No Rio, foi um jogo mui-
to difícil, com 35 graus de 
temperatura, nós dois acaba-
mos a partida exaustos. Eu sa-

bia que tinha chances e tentei 
ser fiel à estratégia", analisou 
Fognini.

"Derrotar o melhor te-
nista da história nesta super-
fície, isso vale em dobro. Pre-
cisei ter muita força mental", 
concluiu o italiano.

Com a derrota, Nadal, 
que busca um décimo títu-
lo de Roland-Garros, mostra 
que ainda não encontrou seu 
melhor tênis, há menos de 
um mês do Grand Slam fran-
cês. Em outro duelo ontem, o 
japonês Kei Nishikori, atual 
campeão do ATP de Barce-
lona e tenista número 5 do 
mundo, venceu o colombia-
no Santiago Giraldo em dois 
rápidos sets, 6-2, 6-1, numa 
partida de uma hora e 22 mi-
nutos.

Italiano vence Nadal
no ATP de Barcelona

SURPRESA

Rafael Nadal continua jogando muito abaixo de sua potencialidade

FOTOS: Reprodução/Internet



Brasileiros se enfrentam dias 6 e 13
TAÇA LIBERTADORES

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de abril de 2015

Tabela das oitavas 
de final foi divulgada 
ontem pela Conmebol

A Conmebol definiu as 
datas dos cruzamentos das oi-
tavas de final da Libertadores. 
A entidade programou os due-
los dos cinco times brasileiros 
para os dias 6 e 13. São Paulo e 
Cruzeiro farão o primeiro jogo 
no Morumbi, às 22h (horário 
de Brasília) do dia 6. Um novo 
encontro está marcado para o 
dia 13, às 19h30.

O primeiro confronto 
entre Atlético-MG x Interna-
cional acontece às 22h do dia 
6 de maio. A segunda partida 
está programada para dia 13 
de maio.

O agendamento do jogo 
do Corinthians para o dia 6 
(20h45, horário de Brasília) 
possibilita maior recuperação 
de Paolo Guerrero, que voltou 
aos treinos após contrair den-
gue. O primeiro compromisso 
contra o Guarani será no Para-
guai. O segundo duelo aconte-
ce na semana seguinte (13 de 
maio), em Itaquera.

As oitavas serão realiza-
das nas três próximas sema-
nas. Apenas um compromisso 
foi reservado para abril: Uni-
versitário de Sucre x Tigres, 
dia 28. 

Retrospecto negativo
O São Paulo terá de lutar 

contra um retrospecto nega-
tivo se quiser seguir adiante 
na Libertadores desta tem-
porada. Desde 2005, quan-
do foi campeão pela terceira 
vez, a equipe sempre foi eli-
minada da competição por 
um clube brasileiro na fase 
de mata-mata.

Depois da conquista do 
seu terceiro título, o São Pau-
lo disputou seis Libertadores 

e teve um brasileiro como 
algoz em todas as oportuni-
dades. Inter, duas vezes, Cru-
zeiro, Grêmio, Fluminense e 
Atlético-MG, uma cada um, 
foram os responsáveis pelas 
eliminações.

No entanto, não foram só 
derrotas para brasileiros que 
marcaram essas competições. 
A equipe do Morumbi venceu 
duas vezes, um aproveitamen-
to de 25%.

Curiosamente, um des-
ses derrotados foi justamen-

te o rival deste ano. Em 2010, 
o Cruzeiro perdeu as duas 
partidas para o São Paulo e 
caiu nas quartas de final. O 
outro eliminado foi o Palmei-
ras, em 2006.

Se o retrospecto contra 
os brasileiros não é bom, nas 
oitavas de final, a equipe do 
Morumbi tem bons resulta-
dos. Apenas duas dessas seis 
vezes, o clube foi eliminado 
nesta fase da competição, con-
tra o Atlético-MG em 2013 e 
Grêmio em 2007.

A melhor campanha do 
São Paulo desde a conquista 
do título foi justamente em 
2006. A equipe chegou até a 
final, mas perdeu a decisão 
para o Inter. 

A situação entre Cruzeiro 
e São Paulo seguirá complica-
da. O vencedor do confronto 
brasileiro pegará o classifica-
do do clássico argentino Boca 
e River. Já o classificado entre 
Inter e Atlético-MG pegará o 
classificado do confronto en-
tre Independiente Santa Fé e 

Estudiantes. O outro repre-
sentante do Brasil nas oita-
vas de final é o Corinthians. O 
time de Tite, dono da quarta 
melhor campanha na fase de 
grupos, pegará o Guarani do 
Paraguai.

Confrontos
Além de duelos envol-

vendo as equipes brasileiras, 
as oitavas de final da Liberta-
dores ainda terá Tigres x Uni-
versidad de Sucre e Atlético 
Nacional e Emelec.

River Plate  x  Boca Juniors

São Paulo   x  Cruzeiro

Guarani-PAR   x Corinthians

Wanderers  x  Racing

Universitário Sucre   x Tigres

Emelec  x Atlético Nacional

Atlético-MG x  Internacional

Estudiantes  x  Santa Fé

Oitavas de final

Luís Fabiano comemora gol na vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians que garantiu a classificação para a segunda fase da Taça Libertadores quando vai pegar o Cruzeiro

No último treino aberto do 
Palmeiras antes da final do Paulis-
tão, diante do Santos no domingo, 
o treinador alviverde Oswaldo de 
Oliveira testou várias mudanças 
ontem. As principais foram a en-
trada de Cleiton Xavier no meio 
de campo e da promessa Gabriel 
Jesus no ataque.

Para colocar Cleiton no time, 
Oswaldo recuou Robinho para 
jogar como volante, ao lado de 
Arouca. Gabriel foi deslocado 
para a lateral direita e Lucas aca-
bou treinando entre os reservas. 

Titulares na maior parte da tem-
porada, Tobio e Vitor Hugo tam-
bém treinaram entre os reservas. 
A defesa que enfrentou o Corin-
thians, com Jackson e Victor Ra-
mos, foi mantida.

Com isso, o time esboçado 
pelo treinador teve Prass, Gabriel, 
Victor Ramos, Jackson e Victor 
Luís; Arouca e Robinho; Dudu, 
Cleiton Xavier e Rafael Marques; 
Gabriel Jesus.

A formação deve sofrer pelo 
menos uma alteração até domin-
go: Valdivia pode entrar. O chile-

no não participou da atividade e 
ficou trabalhando na academia, 
mas tem condições de jogo.

Caso promova a entrada do 
camisa 10, Oswaldo terá de sacar 
alguém. Gabriel Jesus é o prová-
vel escolhido. Com isso, Rafael 
Marques seria deslocado para 
atuar como centroavante.

O Palmeiras não vence o San-
tos desde fevereiro de 2012. A pri-
meira partida da final será às 16h 
do domingo, no Allianz Parque. 
Os 35 mil ingressos colocados à 
venda já estão esgotados.

Oswaldo testa mudanças para a decisão
PALMEIRAS

O goleiro Jean, apontado 
como o responsável pela der-
rota do Bahia na última quar-
ta-feira, diante do Ceará, por 
1 a 0, não suportou a pressão 
e excluiu sua conta no Insta-
gram logo depois da partida. 
O jogo estava equilibrado com 
os dois times tentando ba-
lançar a rede, quando o meia 
Ricardinho chutou fraco e cru-
zado e Jean falhou, deixando a 
bola passar entre suas pernas.

O frango deixou o Bahia 
em desvantagem para o jogo 
de volta na próxima quarta-
feira, em Fortaleza, no Ceará. 
O tricolor terá que vencer o 
Ceará. Se fizer apenas um 
gol, a partida será decidida 
nos pênaltis.

Moisaco e decepção
Quando a bola rolou na 

Fonte Nova, na última quar-
ta-feira, era quase impossível 
ouvir o apito do árbitro. Não 
dava pra escutar, por exem-
plo, a locução da arena. Tudo 
o que reverberava era a tor-
cida do Bahia. Mais do que 
nunca, ela poderia ter sido o 
12º jogador.

Aquele era apenas o de-
correr de uma festa muito 
maior. Na entrada do time 
no campo, a torcida mon-
tou, pela primeira vez no 
Estado, um mosaico na ar-
quibancada.

Com 40 mil pedaços de 
papel, eles preencheram os 
dois anéis inferiores do está-
dio com faixas em vermelho, 
azul e branco. No setor nor-
te, onde fica a Bamor, lia-se a 
sigla “BBMP”, acompanhada, 
claro, das duas estrelas.

“Frango” contra o Ceará
deixa goleiro Jean abalado

FALHA NA FONTE NOVA

Jogadores do Palmeiras treinando na Allianz Parque para o primeiro jogo decisivo contra o Santos pelas finais do Paulistão

Goleiro Jean resolveu retirar a sua conta no Instagram após falha

FOTOS: Reprodução/Internet
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Belo e Treze já estão 
na decisão e aguardam 
definição de classificados

Quatro clubes e duas vagas
CAMPEONATO PARAIBANO

São Paulo descarta 
técnico argentino

Jogador é acusado 
de abusar de criança

Festa para receber 
atletas do Ceará

A não ser que haja uma mudança 
significativa de rumos, o São Paulo não 
terá nem Alejandro Sabella nem Vanderlei 
Luxemburgo.  Na manhã de ontem, o presidente 
Carlos Miguel Aidar perdeu definitivamente a 
paciência com o argentino, que estipulou um 
prazo para decidir se toparia comandar o clube, 
mas não respondeu. Sua prioridade é trabalhar 
no futebol europeu. Havia a expectativa de que 
ele respondesse até hoje, mas agora é Aidar 
quem não quer mais.

A polícia de Durham anunciou 
ontem que o jogador do Sunderland, Adam 
Johnson, foi acusado formalmente de 
abuso sexual de menores. O atleta chegou 
a ser preso em 2 de março, mas deixou 
a cadeia após pagamento de fiança. Em 
declarações ao “Daily Mail”, a polícia local 
afirmou que Johnson é acusado de manter 
relações sexuais com uma menina de 15 
anos, entre 30 de dezembro de 2014 e 26 
de fevereiro de 2015. 

A festa da volta de Salvador foi ainda 
maior que o apoio realizado na ida, quando o 
Ceará viajou para fazer o primeiro confronto da 
fase final da Copa do Nordeste. Com a vitória 
por 1 a 0, em plena Fonte Nova, na última 
quarta-feira, uma multidão compareceu ao 
desembarque no Aeroporto Pinto Martins. 
O número de torcedores presentes não foi 
revelado. Durante mais de uma hora, os 
alvinegros ficaram aglomerados no portão 
de saída da área de desembarque. 

Curtas

Robinho pode ficar 
fora de decisão

A comissão técnica e diretoria do 
Santos perderam o sono desde a última 
segunda-feira. O motivo é a possível ausência 
do atacante Robinho no primeiro jogo da final 
do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, 
domingo, às 16h (de Brasília). O Santos tenta 
esconder, mas o camisa 7 sofreu uma lesão 
muscular na coxa esquerda e faz tratamento 
a “sete chaves” na academia do clube. A 
lesão foi confirmada após exames na última 
segunda, no CT Rei Pelé. 

Classificação

Paraibano
Times PG J V E D GP GC SG
 10  Botafogo-PB  35 15 11 2 2 33 14 19 
20  Treze  30 16 8 6 2 24 14 10 
30  Campinense  25 13 7 4 2 25 12 13 
40  Auto Esporte-PB  23 16 7 5 4 21 15 6 
50  CSP  22 14 6 4 4 16 14 2 
60  Sousa  19 15 5 4 6 16 22 -6 
70  Atlético-PB  16 15 3 7 5 24 26 -2  
80  Lucena  13 16 3 4 9 19 28 -9  
90  Santa Cruz-PB  12 14 2 6 6 15 24 -9 
100  Miramar 5 16 1 2 13 12 36 -24

Na última quarta-feira, o Treze venceu o Miramar de Cabedelo por 3 a 0 e sacramentou a degola da equipe portuária para a Segundona

Após conseguir o índice para 
os Jogos Pan-Americanos 2015 e 
Campeonato Mundial de Atletis-
mo, respectivamente em Toronto 
(Canadá), no mês de julho, e Pe-
quim (China), em agosto, a parai-
bana Andressa Oliveira de Morais 
foca agora a quebra do recorde 
brasileiro e sul-americano, no 
lançamento de disco, cujas mar-
cas, 64.21, pertence a ela. Para 
tanto, intensifica os treinamentos 
e quer voltar a fazer história no 
próximo dia 3, em São Paulo; dia 
9, na Jamaica e dia 14, no Troféu 
Brasil, novamente em São Paulo.

“Tenho treinado bastante 
com meu professor cubado Ju-
lian Baloy. Apesar de morar em 
Bragança Paulista, o Centro de 
Treinamento fica em Uberlândia, 
onde estarei treinando até o mês 

de junho, mas, os índices para o 
Mundial e Pan-americano 2015, 
consegui através dos treinamen-
tos realizados na cidade onde es-
tou morando”, afirmou Andressa, 
referindo-se a marca de 61.65 ob-
tida no Grand Prix de Atletismo, 
este mês, na Argentina.

Para o Mundial e Pan-Ameri-
cano, ela precisa apenas de 61m, 
mas marcou 61.65, índice este 
aquém de sua melhor marca 
(64.21). “Trabalho duro para que-
brar os dois recordes. Já estou ga-
rantida no Mundial e Pan-Ameri-
cano e, a meta é bater o recorde 
brasileiro e sul-americano. Tenho 
muita saudade da minha Paraí-
ba. Caso eu consiga os recordes 
antes do Mundial e dos Jogos 
Pan-Americanos, irei passar uma 
semana em João Pessoa na com-
panhia dos meus familiares”, ale-
gou Andressa.

A marca de 64.21 no lança-

mento de disco foi obtida por An-
dressa Morais em 2012, o que lhe 
credenciou a uma vaga para os 
Jogos Olímpicos de Londres. “Se 
eu voltar a quebrar este recorde, 
com certeza estarei garantida nas 
Olimpíadas de 2016, no Rio de 
Janeiro. Tenho que suar muito a 
camisa para isto”, disse ela, lem-
brando que, na atual temporada 
sua melhor marca foi 61.65, que 
lhe assegurou no Campeonato 
Mundial e nos Jogos Pan-Ameri-
canos.

Os Jogos Pan-Americanos de 
Toronto, no Canadá, serão realiza-
dos entre os dias 10 e 26 de julho 
próximo, enquanto o Campeona-
to Mundial de Atletismo ocorrerá 
em Pequim, na China, no período 
de 22 a 30 de agosto.

O Brasil sempre tem se desta-
cado em ambas competições. Os 
atletas aproveitam para buscar 
índices para as Olimpíadas 2016.

“Vou quebrar recordes Brasileiro e Sul-Americano”
ANDRESSA MORAIS

FotoS: Divulgação

Foto: PB Esportes

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Paraibana já está no Mundial e no Pan-Americano de Atletismo

A equipe da Servicar será uma das representantes da Paraíba

Os ginásios da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e Associação do Pes-
soal da Caixa Econômica 
(Apcef), na capital, sediam 
amanhã e domingo, a 1ª Taça 
Nordeste de Futsal Aberto Fe-
minino. A abertura ocorrerá 
às 13h30, com o desfile das 
equipes e o início dos jogos, 

ambos na Apcef.  No domingo, 
às 8h30, na UFPB, serão rea-
lizadas as semifinais e finais, 
com troféus e medalhas para 
os primeiros colocados, além 
da melhor atleta e goleira da 
disputa. Estão confirmados o 
selecionado de Luis Eduardo 
Magalhães e Jequié, ambas 
da Bahia; Madalena-RN, Rock 

Power-SE, Nova Era de Caru-
aru-PE, Servicar-PB, Bayeux 
Futsal-PB, Associação Des-
portiva Futsal (ADF/PB) e 
Mari.

A entrada será gratuita, 
porém, as pessoas terão que 
levar um quilo de alimento não 
perecível, onde terão direito a 
sorteios de brindes. (WS) 

Taça Nordeste de Futsal Adulto 
tem início amanhã na capital

FEMININO

Faltando cinco rodadas 
para o final da fase de clas-
sificação do Estadual, cada 
jogo será decisivo para quem 
almeja  conseguir a vaga no 
G4 e escapar de um possível 
rebaixamento. Na ponta de 
cima da tabela os únicos ga-
rantidos para as finais são 
Botafogo, que lidera isola-
damente, com 35 pontos, e o 
Treze, que vem em segundo 
(30). Restam apenas duas 
vagas para completar o quar-
teto que vai brigar pelo título 
do Paraibano. 

Estão cotados para as 
duas últimas vagas que res-
tam no G4, Campinense, 
que ocupa a terceira posição 
(25); Auto Esporte, quarto, 
com 23, e correndo por fora, 
Centro Sportivo Paraibano 
(22), Sousa (19) e até o Atlé-
tico de Cajazeiras (16). Lá 
embaixo apenas o Miramar 
de Cabedelo, lanterna, com 5, 
voltou à Segundona de 2016, 
com Santa Cruz de Santa Rita, 
penúltimo, com 12, e Lucena, 
na oitava (13), cotados para 
serem o segundo clube a ser 
rebaixado na competição. As 
duas próximas rodadas se-
rão decisivas para os times 
que estão querendo ficar 
para a decisão, com outros 
correndo para não cair. 

Diante das mudanças 
feitas na tabela pela Fede-
ração Paraibana de Futebol 

(FPF), Botafogo e Campinen-
se fazem o principal jogo de 
domingo, às 16h, no Almei-
dão, com Miramar e Atlético, 
no mesmo horário, no To-
mazão, no Valentina Figuei-
redo. Na quarta-feira (29), 
jogam Sousa x Campinense, 
às 19h30 (Marizão), CSP x 
Atlético de Cajazeiras, 20h30 
(Almeidão), e Santa Cruz de 
Santa Rita x Botafogo, no 
mesmo horário (Teixeirão). 

Após as próximas dis-
putas teremos uma noção 
de quem pode brigar para 
ocupar as duas vagas no 

G4, os times que vão per-
manecer na disputa do ano 
que vem e o segundo clube 
que cairá para a Segundo-
na/2016. Novos capítulos 
deverão acontecer até a últi-
ma rodada, que será no dia 
8 de maio, nos cinco jogos 
no mesmo horário (20h30): 
CSP x Botafogo (Almeidão), 
Miramar x Sousa (Tomazão/
Valentina Figueiredo), Santa 
Cruz x Auto Esporte (Teixei-
rão), Treze x Lucena (Presi-
dente Vargas), e Campinen-
se x Atlético de Cajazeiras 
(Amigão). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015.

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min do dia 11 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos novas para veículos pesados 
pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de desconto. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 22 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 11 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de urnas funerárias 
e serviços de traslados destinadas aos sepultamentos de falecidos de famílias reconhecidamente 
carentes do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 22 de Abril de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26 - 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h30min, do dia 11 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Madeiras e outros materiais conforme especificações no termo de referência até dezembro de 
2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 22 de Abril de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 13 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Esportivos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 22 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 16h00min, do dia 06 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos tipo 
ônibus / micro ônibus para melhor atender as necessidades dos alunos universitários com destino a 
cidade de João Pessoa / Campina Grande até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e 
retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 22 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 16h00min, do dia 12 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa especializada pra consertos/manutenção dos Consultórios Odontológicos da Administração 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 22 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.010/2015

A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.010/2015, do tipo Menor Preço, objetivando o Sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de material elétrico. Data de Abertura: 08/05/2015 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 23 de abril de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.010/2015

A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.010/2015, do tipo Menor Preço, objetivando o Sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de material de construção. Data de Abertura: 08/05/2015 às 14:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – 
Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 23 de abril de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015
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 PRE-
SENCIAL Nº. 009/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de material de construção. 
Data de Abertura: 11/05/2015 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, 23 de abril de 2015.
Jocimar Farias de Arruda

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0004/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015
COMUNICADO 

A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, através do seu pregoeiro, 
torna público a quem interessar que foi declarada deserta a 2 convocação referente  a licitação de 
Pregão Presencial nº 0004/2015 cujo objeto é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Aquisição 
de água Mineral e Gás de cozinha para atender a demanda desta edilidade. 

São Miguel de Taipu, 18 de Março de 2015.
RODRIGO LEITE LINS 

PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade Pregão Presencial nº 0007/2015, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades do Hospital Municipal e dos 
Postos de Saúde do Município de Mogeiro, no dia 06/05/2015 às 14: 00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 05/05/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1334.

 Mogeiro(PB), 22  de Abril  de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0005/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2015
COMUNICADO 

A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, através do seu pregoeiro, 
torna público a quem interessar que foi declarada deserta a 2 convocação da  licitação de Pregão 
Presencial nº 0005/2015 cujo objeto é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA fornecimento de 
lajotas e tubos em concreto armado para drenagens de aguas pluviais para atender a demanda 
desta edilidade,. 

São Migu el de Taipu, 18 de Março de 2015.
RODRIGO LEITE LINS 

PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº15/2015

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX, no uso 
de suas atribuições, vem efetuar a convocação dos senhores, Cristovam Antonio de Franca Silva( 
5ºlugar)  cargo de merendeiro Sitio Baixio, Suely Vania da Silva Oliveira(6ºlugar) cargo de meren-
deira Sitio Baixio e Gilma Neves de Araujo(7ºlugar) cargo de merendeira Sitio Baixio, aprovados e 
classificados no Concurso Publico objeto do edital nº 001/2011 realizado pela Prefeitura Municipal 
de Salgado de São Felix – PB, a fim de tomarem posse do referido cargo no prazo de 30 dias 
conforme publicação, sob pena de não comparecimento ser considerado desistência do cargo.

VALMIR VERISSIMO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de internet via rádio frequência com 
dedicação ativa e permanente de 23 pontos de 30MB cada para atender a sede da Prefeitura, 
Telecentro, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, Gabinete, Secretaria de Finanças e 
Secretaria de Educação etc.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00024/2015 - 23.04.15 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - R$ 

18.450,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de peças e serviços para manutenção preventiva e corretiva da frota de 

veículos do município de Joca Claudino.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00025/2015 - 23.04.15 - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO - R$ 119.999,00
CT Nº 00026/2015 - 23.04.15 - VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-

-ME - R$ 220.212,45

CPF/CNPJ: 009554392/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  802,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023895
Responsavel.: MARCELIO TARCIANO FIGUEIREDO F
CPF/CNPJ: 011607436/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  704,52
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023690
Responsavel.: MASTER MIX COM DE DESCARTA-
VEIS LTDA
CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  973,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023664
Responsavel.: MASTER MIX COM DE DESCARTA-
VEIS LTDA
CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  973,21
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023666
Responsavel.: MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 011336916/0001-33
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.397,55
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023754
Responsavel.: MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 011336916/0001-33
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.397,55
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023755
Responsavel.: RAIMUNDO DE FREITAS CARNEIRO
CPF/CNPJ: 012287015/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  405,17
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024713
Responsavel.: REVITA ENGENHARIA S.A
CPF/CNPJ: 008623970/0022-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$35,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023722
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 056656234-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  181,35
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023782
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 056656234-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  204,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023783
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  24/04/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADESILSON CARMO SALES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 602153724-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  199,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024769
Responsavel.: ANDRESA PORTO SILVA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 013680224-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  159,77
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 017077
Responsavel.: CINTHYA ALMEIDA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 031201824-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023776
Responsavel.: EDSON LOBO CORDEIRO
CPF/CNPJ: 019701538/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$79,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024597
Responsavel.: EL TIMANI CONSTRUCAO - 233
CPF/CNPJ: 012704776/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  513,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024753
Responsavel.: GUSTAVO LUIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 021528121/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  656,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025004
Responsavel.: JANETE OLIVEIRA ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 040958233/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  517,57
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 023686
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 004111887/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.945,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024057
Responsavel.: JOAO IZAURO FILHO
CPF/CNPJ: 034163964-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$30,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024825
Responsavel.: JOSE PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 160842844-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  333,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024216
Responsavel.: KLELYTON KLEC BATISTA LEITE ME
CPF/CNPJ: 017857055/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  228,36
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 022890
Responsavel.: LEILA RODRIGUES

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: CZ Juliana Mozer Rocha de Alencar
CPF: 164.675.901-04
Título/Valor – DSI - R$ 145,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 100638
Responsável: Geralda Nascimento de Castro
CPF: 050.096.218-94
Título/Valor – DMI - R$ 53,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100868
Responsável: Felipe Almeida Alvarenga
CPF: 089.080.314-56
Título/Valor – DM - R$ 2.500,00
Protestante: Aluisio Tavares de Melo
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100831
Responsável: Francisca Luiz de Oliveira
CPF: 009.252.644-66
Título/Valor – DMI - R$ 88,33
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 100778
Responsável: Aldilene Ferreira de Sousa
CPF: 040.666.104-98
Título/Valor – DMI - R$ 88,00
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo:100777

Responsável: Bruna Fernanda Tesser
CPF: 081.101.869-55
Título/Valor – DMI - R$ 177,79
Protestante: J. L. Schmitt & Cia
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100704 
Responsável: Raimundo Francisco Albuquerque
CPF: 064.778.154-94
Título/Valor – CH - R$ 500,00
Protestante: José Paulino da Silva
Apresentante: José Paulino da Silva
Protocolo: 100726
Responsável: CZ Maria Irisdene Batista Barr
CPF: 759.972.824-49
Título/Valor – DSI - R$ 236,66
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 100636
Responsável: Geralda Francisca Tavares de Sousa
CPF: 078.446.804-40
Título/Valor – DMI - R$ 105,00
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 100811
Responsável: Luiza de Barros Silva
CPF: 119.718.124-55
Título/Valor – DMI - R$ 77,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100764
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 23 de abril de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2015

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166/71, com redação dada pela Lei 9.701/98, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural – 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vem 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com 
ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 
578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 
de maio de 2015, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação 
bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento 
(22 de maio de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, 
multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base 
nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, 
remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo 
no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do 
Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento 
da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, direta-
mente, à Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, localizada na Rua Engenheiro Leonardo 
Arcoverde, 320, Jaguaribe, João Pessoa – PB, ou onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela retirada, diretamente, pela internet, no site da 
CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e a 
cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 
(trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, 
Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura 
do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema 
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Fede-
rações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

João Pessoa, 23 de abril de 2015.
João Martins da Silva Júnior Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

DECISÃO SOBRE RECURSO – TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICIGTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, Estado da 

Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público para conhecimento dos licitantes 
participantes do certame licitatório em epigrafe, que após julgamento dos recursos impetrados pelas 
empresas: SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA – EPP, J. F. SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP e AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, decidiu-se 
por unanimidade de votos pelo seguinte resultado: pela total improcedência das razões apresentadas 
pelas empresas: SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA – EPP e AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, portanto, sendo negado o PROVIMENTO. Igualmente, julga 
procedente as razões apresentadas pela empresa J. F. SILVA COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP, portanto, dando PROVIMENTO. Cuja motivação do Ato Administrativo praticado 
pelo Poder Público Municipal, encontra-se a disposição dos interessados, fazendo parte integrante 
do procedimento licitatório oriundo do Edital de Tomada de Preços nº 00002/2015, encontra-se a 
disposição dos interessados fazendo parte integrante do certame licitatório em epigrafe. Decisão esta, 
ratificada pela a Autoridade que ordena despesas no Município de Conceição, Estado da Paraíba. 
Por derradeiro, ficam intimadas as empresas supramencionadas sobre a decisão da Comissão. 
Igualmente, torna público, ainda, que a abertura dos invólucros contendo as propostas de preços 
ocorrerá no dia 27/04/2015, às 09h00min, maiores Informações na sede da Prefeitura Municipal 
de Conceição, Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada no Centro Administrativo 
Integrado, à Rua Capitão João Miguel, s/n – Bairro São José - Conceição – PB.

Conceição - PB, em 20 de abril de 2015.
 ASS HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

DECISÃO SOBRE RECURSO – TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICIGTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, Estado da 

Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público para conhecimento dos licitantes 
participantes do certame licitatório em epigrafe, que após julgamento dos recursos impetrados pelas 
empresas: SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA – EPP, J. F. SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP e AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, decidiu-se 
por unanimidade de votos pelo seguinte resultado: pela total improcedência das razões apresentadas 
pelas empresas: SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA – EPP e AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, portatno, sendo negado  PROVIMENTO. Igualmente, julga 
procedente as razões apresentadas pela empresa J. F. SILVA COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP, portanto, dando PROVIMENTO. Cuja motivação do Ato Administrativo praticado 
pelo Poder Público Municipal, encontra-se a disposição dos interessados, fazendo parte integrante 
do procedimento licitatório oriundo do Edital de Tomada de Preços nº 00003/2015, encontra-se a 
disposição dos interessados fazendo parte integrante do certame licitatório em epigrafe. Decisão esta, 
ratificada pela a Autoridade que ordena despesas no Município de Conceição, Estado da Paraíba. 
Por derradeiro, ficam intimadas as empresas supramencionadas sobre a decisão da Comissão. 
Igualmente, torna público, ainda, que a abertura dos invólucros contendo as propostas de preços 
ocorrerá no dia 27/04/2015, às 10h00min, maiores Informações na sede da Prefeitura Municipal 
de Conceição, Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada no Centro Administrativo 
Integrado, à Rua Capitão João Miguel, s/n – Bairro São José - Conceição – PB.

Conceição - PB, em 20 de abril de 2015.
HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 006/2015 -SRP

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 
8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e 
alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licita-
ção na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço por item, 
EXCLUSIVO para ME e EPP, objetivando a Eventual aquisição de Equipamentos e Suprimentos de 
Informática, Destinadas a Manutenção das Secretarias Municipais, em sessão pública para abertura 
dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 10h00min do dia 08/05/2015, na sede 
da Prefeitura Municipal de JUAREZ TAVORA/PB, na CPL localizado na Rua José Mendonça de 
Araújo, N 171 – Centro Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000. Maiores informações através do 
telefone: (083) 3267-1072 no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 23 de Abril de 2015.
Raff de Melo Porto 
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011.2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada à Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min, do dia 08.05.2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para contratação de empresa especializada no Ramo 
pertinente para Instalações, configurações e manutenções de redes sem fios (Wireless), links de 
internet com capacidades de 5 MEGAS para diversos setores da administração pelo período de 
12 (doze) meses. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilões - PB, 22 de Abril de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 – Centro – Pilões/PB, às 10h30min, do dia 08.05.2015, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Pneus/outros para 
melhor funcionamento da Frota veicular pertencente à Edilidade até dezembro de 2015. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 04/2010. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

Pilões - PB, 22 de Abril de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013.2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 13h30min, do dia 08 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada 
no Ramo pertinente para Confecções parceladas de MATERIAIS GRÁFICOS destinados a diversos 
setores da Prefeitura Municipal, até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: no 
horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Pilões - PB, 22 de Abril de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 16h30min, do dia 08.05.2015, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de 01 (um) veículo novo, de primeiro 
uso, 0 KM, de Fabricação Nacional, 05 portas, tipo Pas/Automóvel, ano e modelo não inferior 
a 2015/2015, bi combustível, Motor 1.0, Direção Hidráulica, potência mínima de 72 CV, Vidros 
dianteiros elétricos, ar condicionado, de cor branca, capacidade para 05 passageiros, transmissão 
manual de 05 marchas a frente e uma a Ré, equipado com todos os itens de Segurança exigidos 
pelo CONTRAN, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Recursos 
próprios e dotação consignada no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

Pilões - PB, 22 de Abril de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min, do dia 12 de Maio de 2015, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando Aquisições parceladas de Materiais de 
Construção diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais 
nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 04/2010 e demais Legislações vigentes. 
Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencio-
nado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. 

Pilões - PB, 22 de Abril de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 15h00min, do dia 12 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
no ramo pertinente para fornecimentos de Refeições tipos Quentinhas e Self-Service sem balança 
para componentes de apoio nos mais diversos segmentos da Administração, por ocasiões de 
participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Servidores e 
Autoridades eventualmente a serviços do Município, ambos autorizados por setores competentes, 
pelo período enquanto durar os quantitativos ou até dezembro de 2015. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilões - PB, 22 de Abril de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17.2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 16h30min do dia 12.05.2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, paracontratação de Engenheiro Civil, objetivando a execução dos 
serviços de Assessoria Técnica no acompanhamento de obras de Infra Estrutura Urbana e Rural, 
Habitação, Esporte, Lazer e Saúde Pública, Consultoria e Assistência Técnica junto a órgãos 
concernentes dos convênios firmados com outros órgãos da Administração Federal, GIDUR, FU-
NASA, Governo do Estado da Paraíba, SUPLAN, SEPLAG e Secretaria de Educação pelo período 
de 12 (doze) meses. Recursos: previstos no orçamentovigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilões - PB, 22 de Abril de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para inserções de mensagens institucionais dos atos admi-

nistrativos de utilidade pública, através de módulos de 30” (trinta segundos) cada, 15 (quinze) vezes 
ao dia de domingo a segunda feita, totalizando até 450 inserções por mês (esse tempo poderá ser 
utilizado de forma cumulativa), conforme solicitação da Secretaria de Educação

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00040/2015 - 23.04.15 - Difusora Radio Cajazeiras LTDA - EPP - R$ 22.500,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de internet via rádio frequência com dedicação ativa e permanente de 23 pontos 
de 30MB cada para atender a sede da Prefeitura, Telecentro, Secretaria de Saúde, Secretaria de 
Ação Social, Gabinete, Secretaria de Finanças e Secretaria de Educação etc. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNI-
CAÇÕES LTDA - R$ 18.450,00.

Joca Claudino - PB, 23 de Abril de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Aquisição de peças e 
serviços para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do município de Joca Claudino; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO AURIAN RIBEIRO 
- R$ 119.999,00; VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME - R$ 220.212,45.

Joca Claudino - PB, 23 de Abril de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para inserções de mensagens institucionais dos atos administrativos de utilidade pública, 
através de módulos de 30” (trinta segundos) cada, 15 (quinze) vezes ao dia de domingo a segunda 
feita, totalizando até 450 inserções por mês (esse tempo poderá ser utilizado de forma cumulativa), 
conforme solicitação da Secretaria de Educação; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Difusora Radio Cajazeiras LTDA - EPP - R$ 22.500,00.

São João Rio do Peixe - PB, 23 de Abril de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LOTEAMENTO
A OFICIALA DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA CIDADE DE SAPE, ESTADO DA PARAIBA, 

SEVERINA LUCIA MALHEIROS FELICIANO SA, em virtude da Lei, etc.:
Faz público, para conhecimento de interessados, suprindo o que determina o art. 2 do Decreto 

Lei n.58, de 10.12.37, regulamentado pelo Decreto Lei de n.271, de 28.02.64, adaptado a atual Lei 
de n.6.015 do ano de 1973, de Registro Público e com alteração da Lei de n. 5.700 de 19.12.79, que 
DÉCIO GOUVEIA SEGUNDO NETO, com CPF n. 086.409.164-89, depositou o Memorial Descritivo 
e demais Documentos, relativos a uma área de 13.820 (treze mil, oitocentos e vinte) metros quadra-
dos, na Zona Urbana do Município de Sapé, Paraíba; limitando-se ao norte com a Rua Projetada, 
ao Sul com a Rua Projetada, a Leste com um Colégio e terras da CAGEPA e a Oeste com a Rua 
Projetada. Área esta ora transformada no LOTEAMENTO CANAÃ, com (05) cinco quadras e (50) 
cinqüenta lotes O presente EDITAL será publicado em três jornais de maior circulação, sendo um 
em Diário Oficial. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a contar da ultima publicação, não havendo 
nenhuma impugnação, por parte de quem quer que seja, será o LOTEAMENTO CANAÃ, legalmente 
registrado, não cabendo qualquer recurso. Dado e passado nesta cidade de Sapé, em 22 de Abril 
de 2015 Eu SEVERINA LUCIA MALHEIROS FELICIANO SÁ, titular do Registro de Imóveis, que 
fiz datilografar e assino: Severina Lucia Malheiros Feliciano de Sá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015

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 16:30 horas do dia 05 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O DIA DAS MÂES, 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.
comSão Vicente do Seridó - PB, 22 de Abril de 2015

THIAGO XAVIER DE FARIAS
Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00032/2015Torna 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 08:30 horas do dia 07 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, 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, 22 de Abril de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS 

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através do Presidente da CPL, sediada na Avenida Senador Rui 
Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor global, para: OBRA DE EXECURÇÃO DE 
REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS, conforme planilha em anexo. Recursos Próprios: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. 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, 22 de Abril de 2015
EDILSON DA SILVA VIRGINIO  

Pregoeiro Oficial
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

  A T I V O 2014 2013  P A S S I V O 2014 2013

2.014 2.013

CIRCULANTE 319.964,54         272.198,53        CIRCULANTE 1.075.006,86           864.260,82         Receita Operac. Bruta 391.944,79        410.864,50                  

Caixa e Bancos 518,67                1.255,30            Fornecedores -                          -                      (-) Impostos Incidentes (55.852,58)        (58.548,69)                  

Clientes 67.001,00           41.671,67          Contas a Pagar 7.249,73                  4.339,60             

Outros Créditos 229.925,56         208.242,24        Obrigações Trabalhistas 463.279,04              379.229,71         RECEITA LÍQUIDA 336.092,21        352.315,81               

Impostos a Recuperar 20.564,32           20.564,32          Impostos a Recolher 579.023,09              436.116,34         Custo dos Serv. Prestados (458.085,98)      (444.382,13)                

Adiantamento a Fornecedor 1.954,99 465,00 Salários a Pagar -                          8.873,17             Resultado Operacional (32.142,83)        (58.317,67)                  

Adiantamento de Clientes 25.455,00                35.702,00           Resultado Financeiro (79.155,29)        (7.110,08)                    

Resultado não operacional 76.230,00          76.230,00                    

LUCRO OPERACIONAL (157.061,89)      (81.264,07)                  

NÃO CIRCULANTE 115.476,63         138.290,50        NÃO CIRCULANTE 1.037.158,05           1.065.890,06      

Depósitos e Cauções 14.057,72           4.493,07            Coligadas 1.037.158,05           1.065.890,06      RESUL ANT.  IRPJ e CSLL (157.061,89)      (81.264,07)                  

Imobilizado 101.418,91         133.797,43        

-                              

-                              

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1.676.723,74)         (1.519.661,85)     RESULTADO LÍQUIDO (157.061,89)      (81.264,07)                  

Capital Social 461.228,37              461.228,37         Resultado por Ações (0,008)               (0,004)                         

Resultado Acumulado (2.137.952,11)         (1.980.890,22)     

ATIVO TOTAL 435.441,17         410.489,03        PASSIVO TOTAL 435.441,17              410.489,03         
-                                   

          HISTÓRICO Capital Social Resultado  Acumulado Saldos Finais

Saldo em 31.12.2013 461.228,37         (1.980.890,22)                                  (1.519.661,85)     

Resultado do Exercício -              (157.061,89)                                     (157.061,89)        

Saldo em 31.12.2014 461.228,37         (2.137.952,11)                                  (1.676.723,74)     

Resultado Acum.por Açoes (0,11)                  

19182901

Thomaz Melo Cruz Edison Melo Cruz     Lailton Matias de Oliveira      Jacqueline de Cassia Fernandes 

Diretor Presidente Diretor Superintendente Contador- CRC 1SP166180/O-2      Contadora- CRC 1SP265018/O-9 

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas
de Notas Explicativas, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. Permanecemos à disposição de V.S.as., na sede social, para os esclarecimentos que se
fizerem necessários. João Pessoa, 31 de dezembro de 2014 - A DIRETORIA.

 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS 
1 - Práticas Contábeis: As demonstrações, elaboradas conforme
a Lei 6.404/76 e princípios contábeis geralmente aceitos, adota o
regime de competência. Os valores realizáveis e exigíveis, com
prazo de até um ano, estão registrados no Circulantes estoques
estão registrados pelo custo médio e o imobilizado pelo custo
histórico de aquisição. A depreciação é calculada linearmente,
pela aplicação das taxas legais vigentes.  

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2 - Capital: O capital social integralizado é representado por
19.182.901 ações nominativas, sem valor nominal, onde
14.314.059 ações ordinárias com direito a voto e 4.868.842 ações
são preferenciais.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
de transportes de pessoas carentes e enfermas da zona rural para a Unidade Mista de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 23 de Abril de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
realização de exames de mamografia móvel digital com laudo. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 
07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 23 de Abril de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: BRUNO NOBRE FERREIRA
CPF/CNPJ: 010279003/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$674,31
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024106
Responsavel.: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
INFA
CPF/CNPJ: 018431108/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$585,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024384
Responsavel.: CONST. COPLANAR LTDA - ME
CPF/CNPJ: 000374836/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.651,20
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023930
Responsavel.: DANILO RIBEIRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 014846580/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$562,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 022551
Responsavel.: EDNA DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 081323594-45
Titulo: DUP PRES SER IN  R$135,00
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 019880
Responsavel.: EMERSON DANTAS
CPF/CNPJ: 100609344-33
Titulo: DUP PRES SER IN  R$600,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023407
Responsavel.: FILLIPP ALEXANDRE TELES DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ: 031689264-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023306
Responsavel.: JSA KIND TRANSPORTE LTDA-ME
CPF/CNPJ: 000590663/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 78,00
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024210
Responsavel.: MANOEL FELIX
CPF/CNPJ: 280038704-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$127,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024245
Responsavel.: MANGABEIRA FESTAS
CPF/CNPJ: 010671027/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$288,47
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024002
Responsavel.: PROAGRO COMERCIO E REPRE-
SENTACAO DE
CPF/CNPJ: 011092303/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.296,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023853
Responsavel.: SEVERINO SIMOES DE FARIAS
CPF/CNPJ: 020993534-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$387,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023451
Responsavel.: SORAYA LIMA P. DANTAS-BRISTO
CPF/CNPJ: 011038128/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 42,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024544
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 C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024183
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,  24/04/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 01/2015

REGISTRO Nº 15-00348-6

OBJETO: REFORMA DO ESTÁDIO JOSÉ SOBRINHO, O ZEZÃO, EM ITAPORANGA/PB. Regime 
de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: 
Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: 
E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 27 de Maio de 2015 às 09h30.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N053/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi DESERTO, 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, a 2ª chamada da licitação na modalidade pregão presencial, Conforme Parágrafo único, 
ART.6º do Decreto do Estado da Paraíba nº 32.056/11. na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 13/05/2015 às 14h para:

Registro de preços para locação de maquina de ar comprimido, destinado ao Complexo de 
Saúde de Guarabira/PB - CSG, conforme anexo I do Edital, 

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00207-5
João pessoa, 23 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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIA-
LIZADO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM EMISSÃO DE LAUDOS ELETROCARDIO-
GRÁFICOS, PARA ATE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 23 de Abril de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 09:30 horas do dia 08 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALI-
ZADO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO 
DE PACIENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 23 de Abril de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 10:30 horas do dia 08 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de utensílios diverso 
destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 23 de Abril de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA 
JATO E BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 23 de Abril de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação, Instalação 

e Remoção de Palco, Sonorização Profissional, Grupo Gerador, Iluminação Cênica, Camarim, Tendas, 
Banheiros Químicos e Conjuntos de Mesas com Cadeiras em Plástico Resistente, para a Festividade 
de Emancipação Política do Município de Riachão/PB, no dia 29 de Abril de 2015. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 : Recursos Próprios do 
Município de Riachão: 02.06 - Secretaria de Educação e Cultura: 13.392.2017.2.026 - Elementos de 
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 21/07/2015. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00043/2015 - 23.04.15 - ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 11.642,00; CT Nº 00044/2015 - 23.04.15 - G T GALVÃO JÚNIOR 
INDUSTRIA E LOCAÇÃO - ME - R$ 4.180,00.

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviço de podagem e pulverização de árvores.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e 

Infra Estrutura. 15.122.1002.2048 - Manter Atividades Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura. 
3390.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00042/2015 - 22.04.15 - LARINALDO CABRAL PENHA - R$ 27.540,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de transporte de estudantes, com a utilização de veículo apropriado.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal, Convênio com o Governo do Estado da 

Paraíba e Recursos Próprios do Município de Sapé: 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e 
Lazer 12.361.2014.2027 - Manter atividades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter 
atividades de transporte escolar - Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar 
- MDE 12.361.2014.2032 - Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 3390.36.01 - Ou-
tros Serviços de Terceiros Pessoa Física 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00040/2015 - 06.04.15 - JOSENILTON COELHO DA SILVA - R$ 81.400,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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: Execução dos serviços 
de transporte de estudantes, com a utilização de veículo apropriado; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSENILTON COELHO DA SILVA - R$ 81.400,00.

Sapé - PB, 06 de Abril de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Locação, Instalação e Remoção de Palco, 
Sonorização Profissional, Grupo Gerador, Iluminação Cênica, Camarim, Tendas, Banheiros Químicos 
e Conjuntos de Mesas com Cadeiras em Plástico Resistente, para a Festividade de Emancipação 
Política do Município de Riachão/PB, no dia 29 de Abril de 2015; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 11.642,00; 
G T GALVÃO JÚNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO - ME - R$ 4.180,00.

Riachão - PB, 23 de Abril de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Serviço de podagem 
e pulverização de árvores; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LARINALDO CABRAL PENHA - R$ 27.540,00.

Sapé - PB, 22 de Abril de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS - RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. E-mail: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 23 de Abril de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

No aviso de licitação publicado no D.O.E/PB do dia 15/04/2015, página 29, onde se lê TOMADA 
DE PREÇO Nº 002/2014, lê-se TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014 - Proc. Administrativo nº 058/2014 
– onde A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:00 horas do dia 30 de abril de 2015, 
realizará a abertura da Licitação Tomada de Preço Nº 002/2015, cujo objeto é a execução dos 
serviços de construção de uma Unidade Básica De Saúde (PADRÃO PORTE I), conforme Projeto 
e Planilha Orçamentária e de acordo com as Normas Técnicas do Ministério da Saúde. LEITURA 
OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  
na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 23 de abril de 2015.
PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas do Município de Itatuba-PB.
LICITANTES INABILITADOS:
Adcruz Construções, Industria e Comercio Ltda – ME; CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIM-

PEZA C.R.C. LTDA; CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA – ME; CONSTRUTORA 
EDFFICAR LTDA – ME; Cosimar Construtora Sincera LTDA-ME; 

ELF TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP; Estructural Engenharia Ltda – ME; 
Impertec Construções e Serviços Ltda – EPP; J F Silva Construções e Serviços Eireli;  Mimozza 
Construções Ltda – ME; R e N Construcoes e Servicos Ltda – ME; Santa Luzia Engenharia Ltda 
e Zenaide & Porto.

O presidente da CPL comunica: Todos os licitantes foram considerados inabilitados por suas 
documentações não atenderem ao disposto no instrumento convocatório - Licitação Fracassada, 
sendo submetido a autoridade superior para abertura de um novo certame. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação na Rua Professor José Silvério, 
75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 22 de Abril de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas localizadas no Município de Fagundes-PB.
LICITANTES INABILITADOS:
3JT Construções Ltda – EPP; Adcruz Construções, Industria e Comercio Ltda – ME;  Barbosa 

Construçoes e Serviços Ltda –ME; COFEM construções, serviços e tecnologia Ltda;  Construtora 
e Serviços de Limpeza C.R.C. ltda – me; Construtora e Serviços Exclusiva ltda – ME; Cosimar 
Construtora Sincera Ltda – ME; Dantas Construções e locoções Ldta – ME; ELF Teixeira Constru-
ções e Serviços Eireli – EPP; Estructural Engenharia Ltda – ME; Impertec Construções e Serviços 
Ltda – EPP; J F Silva Construções e Serviços Eireli; Jada Construções e incorporações Ltda ;Reta 
Construções e Serviços ltda – me; Santa Luzia Engenharia Ltda – EPP. 

 O presidente da CPL comunica: Todos os licitantes foram considerados inabilitados por suas 
documentações não atenderem ao disposto no instrumento convocatório - Licitação Fracassada, 
sendo submetido a autoridade superior para abertura de um novo certame. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação na Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - 
Fagundes - PB, no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com.

Fagundes - PB, 23 de Abril de 2015
LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
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ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 80015/2015

Aos 22 dias do mês de Abril de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 
Municipal de Ação Social de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel Juvêncio 
Carneiro - Centro - Cajazeiras - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 0009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 
de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 80015/2015 que objetiva o registro 
de preços para: Contratação de empresa para Locação Mensal de Veículos, destinado aos Programas e 
a Secretaria de Desenvolvimento Humano de Cajazeiras ; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 
SOCIAL DE CAJAZEIRAS - CNPJ nº 13.291.727/0001-17.

VENCEDOR: J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 97.545.946/0001-75
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 Locação mensal de veiculo automotor tipo passeio 5 

lugares, motor 1.4, ano entre 2009 a 2015, motor a 
gasolina/álcool, Acessórios obrigatórios (cintos de 
segurança três pontas, extintor, estepe, chave de 
roda, macaco e triângulo, e qualquer outro de 
caráter obrigatório)destinado as 
atividades/programas da Secretaria de Ação Social. 
OBS. As despesas com manutenção (Peças, Óleo 
lubrificante) e Motorista ficaram a cargo do 
Contratado.

MODELO
MILLE
1.0 FIRE 
ECONOMY
MARCA
FIAT

Mensal 12 2.500,00 30.000,00

2 Caminhão (F-1000 ou similar), movido a diesel, 
direção hidráulica, carga útil + carroceria 1000 
Kgf, ano entre 1985 a 2015, documentação regular, em 
perfeito estado de funcionamento e higiene, 
Acessórios obrigatórios (cintos de segurança três 
pontas, extintor, estepe, chave de roda, macaco e 
triângulo, e qualquer outro de caráter obrigatório), 
destinado as atividades/programas da Secretaria de 
Ação Social. OBS. As despesas com manutenção (Peças, 
Óleo lubrificante) e Motorista ficaram a cargo do 
Contratado.

MODELO
F1200 -
MARCA
FORD

Mensal 12 2.500,00 30.000,00

3 Caminhão (F-4000 ou similar), movido a diesel, 
direção hidráulica, carga útil + carroceria 4000 
Kgf, ano entre 1989 a 2015, documentação regular, em 
perfeito estado de funcionamento e higiene, 
Acessórios obrigatórios (cintos de segurança três 
pontas, extintor, estepe, chave de roda, macaco e 
triângulo, e qualquer outro de caráter obrigatório), 
destinado as atividades/programas da Secretaria de 
Ação Social. OBS. As despesas com manutenção (Peças,
Óleo lubrificante) e Motorista ficaram a cargo do 
Contratado.

MODELO
F1200 -
MARCA
FORD

Mensal 12 3.500,00 42.000,00

4 Locação de veículo tipo ônibus, com capacidade para 
no mínimo 40 passageiros, possuindo no máximo 20 
(vinte) anos de uso, para o PETI, ano entre 1999 a 
2015, com acessórios obrigatórios (cintos de 
segurança três pontas, extintor, estepe, chave de 
roda, macaco e triângulo, e qualquer outro de 
caráter obrigatório), destinado a atividade da 
Secretaria de Ação Social. OBS. As despesas com 
manutenção (Peças, Óleo lubrificante) e Motorista 
ficaram a cargo do Contratado.

MERCEDESMensal 12 4.500,00 54.000,00

5 Veículo do tipo Van ano entre 1995 a 2015, para 
transporte de passageiros com bancos individuais com 
4 (quatro) portas, com vidros, sendo 02 (duas) 
portas dianteiras, mínimo 01(uma) porta lateral 
direita corrediça e porta traseira. Capacidade 
mínima de 9 (nove) passageiros. Motor com 
alimentação a diesel. Acessórios obrigatórios 
(cintos de segurança três pontas, extintor, estepe, 
chave de roda, macaco e triângulo, e qualquer outro 
de caráter obrigatório), destinado a atividade da 
Secretaria de Ação Social. OBS. As despesas com 

MODELO
DUCATO -
MARCA
FIAT

Mensal 12 3.000,00 36.000,00

manutenção (Peças, Óleo lubrificante) e Motorista 
ficaram a cargo do Contratado.

6 Locação mensal de veiculo automotor tipo passeio 5
lugares, motor 1.0, ano entre 2009 a 2013, motor a 
gasolina/álcool, Acessórios obrigatórios (cintos de 
segurança três pontas, extintor, estepe, chave de 
roda, macaco e triângulo, e qualquer outro de 
caráter obrigatório)destinado as atividades 
doprograma Comida na Mesa da Secretaria de Ação 
Social. OBS. As despesas com manutenção (Peças, Óleo 
lubrificante) e Motorista ficaram a cargo do 
Contratado.

MODELO
MILLE
1.0 FIRE 
ECONOMY
- MARCA
FIAT

Mensal 12 2.500,00 30.000,00

TOTAL222.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras 
firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou 
indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 80015/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pelo Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial 
nº 80015/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão 
gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 80015/2015 e seus anexos, e as seguintes 
propostas vencedoras do referido certame:
- J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
Valor: R$ 222.000,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 
de Cajazeiras.

Cajazeiras - PB, 22 de Abril de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Locação Mensal de Veículos, destinado aos 
Programas e a Secretaria de Desenvolvimento Humano.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80015/2015.
DOTAÇÃO: 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 - MANTER 
AS ATIV.DA SEC.DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 - MANUT. DO CONSELHO 
TUTELAR 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-
FINAN. DOS SERV., PROG. E PROJ. DO SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.1039.2069 - MANUT. DE ATIV. DE 
GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 - MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1035.2065 
- MANUT. DO SERV. DE PROT.A.ESP.A FAM.E IND.-CREAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO 
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE 
ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA 
JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO PROG. DE CAP. E FOM. DOS 
TRAB. DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 - MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA -
IGD/PBF 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

manutenção (Peças, Óleo lubrificante) e Motorista 
ficaram a cargo do Contratado.

6 Locação mensal de veiculo automotor tipo passeio 5
lugares, motor 1.0, ano entre 2009 a 2013, motor a 
gasolina/álcool, Acessórios obrigatórios (cintos de 
segurança três pontas, extintor, estepe, chave de 
roda, macaco e triângulo, e qualquer outro de 
caráter obrigatório)destinado as atividades 
doprograma Comida na Mesa da Secretaria de Ação 
Social. OBS. As despesas com manutenção (Peças, Óleo 
lubrificante) e Motorista ficaram a cargo do 
Contratado.

MODELO
MILLE
1.0 FIRE 
ECONOMY
- MARCA
FIAT

Mensal 12 2.500,00 30.000,00

TOTAL222.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras 
firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou 
indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 80015/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pelo Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial 
nº 80015/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão 
gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 80015/2015 e seus anexos, e as seguintes 
propostas vencedoras do referido certame:
- J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
Valor: R$ 222.000,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 
de Cajazeiras.

Cajazeiras - PB, 22 de Abril de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Locação Mensal de Veículos, destinado aos 
Programas e a Secretaria de Desenvolvimento Humano.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80015/2015.
DOTAÇÃO: 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 - MANTER 
AS ATIV.DA SEC.DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 - MANUT. DO CONSELHO 
TUTELAR 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-
FINAN. DOS SERV., PROG. E PROJ. DO SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.1039.2069 - MANUT. DE ATIV. DE 
GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 - MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1035.2065 
- MANUT. DO SERV. DE PROT.A.ESP.A FAM.E IND.-CREAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO 
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE 
ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA 
JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO PROG. DE CAP. E FOM. DOS 
TRAB. DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 - MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA -
IGD/PBF 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 
02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.1031.2083 - MANUT. DO FUNDO 
MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
- PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.244.1031.2085 - MANUT. DO CONSELHO MUN. 
DOS DIR DA CRIAN E ADOLESC. - CMDCA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.243.1037.2086 - MANUT. DAS AÇÕES ESTRAT. 
DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2087 - MANUT. DO SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO 
EM RESIDÊNC. INCLUSIVA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 
004 - RECURSOS FNAS
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80012/2015 - 22.04.15 - J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 222.000,00

PUBLICAR:

 - Diário Oficial do Estado - 23.04.15
 - Jornal A União - 23.04.15
 - www.cajazeiras.pb.gov.br - 23.04.15

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
e suas alterações, no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto 
Municipal nº 724/05 de 05 de dezembro de 2005, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial por registro de preço, do tipo menor preço por item, no dia 08 de maio de 2015 as 09:00 
horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS 
E EVENTOS CULTURAIS DO MUNCÍPIO DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, 
MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 23 de abril de 2015.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 
08 de maio de 2015 as 10h00min. Objetivo: Eventual Contratação de empresa especializada para 
fornecimento e suporte técnico de link de acesso à rede mundial de computadores – Internet, para 
manutenção das atividades das Secretarias Municipais Maiores informações e aquisição do edital 
completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 23 de abril de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que considerando a necessidade de alteração do edital, para adequação 
as funções administrativas, à sessão de abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL nº. 
024/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, PARA 
TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCA-
CIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, marcada para o dia 29/04/2015 às 
14h00min, FICA ADIADA para o dia 08/05/2015 às 09h00min. Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida 
Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 
3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 23 de abril de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.003/2015
A Prefeitura Municipal do Congo – PB, através DA Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO o ADIAMENTO da Tomada de Preços nº. 0.003/2015, do tipo “Menor Preço Global”, cujo 
objeto é a Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no município do 
Congo. A sessão que estava marcada para o dia 08/05/2015 às 09h00min (Horário Local) fica ADIA-
DA para o dia 12/05/2015 as 09h00min (Horário Local). Os demais atos permanecem inalterados, 
não modificando a elaboração das propostas. Outras informações pelo Telefone (83) 3359 – 1100

Congo, 23 de abril de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

Convite Nº. 001/2015
A Comissão Permanente de Licitações da Câmara de Gado Bravo/PB, comunica que se encon-

tra aberto processo de licitação, na modalidade Convite, tipo menor preço, para a contratação de 
um veículo de passeio com capacidade para 05 passageiros, cujo certame será realizado no dia 
04/05/2015 às 14h00, na sede da Câmara Municipal de Gado Bravo, localizada na Rua Severino 
Felipe Barbosa, s/n, Gado Bravo. Maiores informes no mesmo endereço, no horário de 08h00 as 
12h00, nos dias úteis.Divulgue-se. Gado Bravo, em  22 de abril de 2015.

José Henriques da Silva Neto
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

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

Avenida Ariano Suassuna, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO 
DE TAPEROÁ - 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 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3463-2924.
Taperoá - PB, 23 de Abril de 2015

LEONARDO VILAR BEZERRA - Presidente da Comissão 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a execução de obras de construção de alambrado, hall de acesso, hall de acesso, administração, 
cabines de rádio e wc do estádio de futebol localizado na  Rua Osvaldo da Silva - Bairro Luiz Gon-
çalves de Lima, na cidade de Mogeiro-PB, no dia 12/05/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 07/05/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 23 de abril de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 33003/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 33003/2015, em regime de empreitada por preço unitá-
rio, com tipo de licitação menor preço global, com Recursos Próprios e de convênios, a ser realizada 
no dia 11/05/2015, às 10:00 horas, tendo como objeto a seleção de EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 
PARA A RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO RIACHINHO, BAIRRO TREZE DE MAIO EM JOÃO 
PESSOA-PB.  A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da 
SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, 
no horário das 07:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, podendo ser adquirida mediante a entrega 
de 1 (um) CD ou pen drive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

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

Avenida Ariano Suassuna, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS EM 08 (OITO) 
RUAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - 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 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3463-2924.
Taperoá - PB, 23 de Abril de 2015

LEONARDO VILAR BEZERRA - Presidente da Comissão 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015
Proc. Administrativo nº 059/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de 

apoio, leva ao conhecimento dos interessados que ás 09:30 horas do dia 06 de maio 2015, haverá 
abertura do Pregão Presencial nº 013/2015, cujo objeto é a aquisição de peças automotivas para 
atender necessidades da frota de veículos oficiais do município, próprios, locados e à disposição, 
Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes 
na Lei Orçamentária para o exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFOR-
MAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 
881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 22 de abril de 2015.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015

Proc. Administrativo nº 060/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de 

apoio, leva ao conhecimento dos interessados que ás 11:30 horas do dia 06 de maio 2015, haverá 
abertura do Pregão Presencial nº 014/2015, cujo objeto é a aquisição de pneuspara veículos para 
atender necessidades da frota de veículos oficiais do município, próprios, locados e à disposição, 
Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes 
na Lei Orçamentária para o exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFOR-
MAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 
881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 22 de abril de 2015.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015

Proc. Administrativo nº 061/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 13:30 horas do dia 06 de maio 2015, haverá abertura 
do Pregão Presencial nº 015/2015, cujo objeto é a prestação de serviços mecânicos/automotivos 
para veículos para atender necessidades da frota de veículos oficiais do município, próprios, loca-
dos e à disposição, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou 
outros constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO 
EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio 
José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 22 de abril de 2015.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

Proc. Administrativo nº 065/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 15:00 horas do dia 06 de maio 2015, haverá abertura 
do Pregão Presencial nº 018/2015, cujo objeto é a locação de veículos e prestação de serviços 
de transporte escolar para atender necessidades no município de Diamante, Conforme Termo de 
Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamentária 
para o exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da 
Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-
000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 22 de abril de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2015
A Secretaria de Educação do Município de Mogeiro, torna público que realizará, através da 

Comissão de Licitação do Município, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, para aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para alimentação escolar dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Mogeiro, no dia 12/05/2015 às 19:00 horas, na 
Sala de Licitações da Prefeitura de Mogeiro, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 11/05/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 23 de abril de 2015.
MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA

Secretária de Educação e Cultura

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL MODIFICADO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público 

que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Concorrência nº 001/2015, tipo Menor 
Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Construção do Prédio Sede da Pro-
motoria de Justiça da Comarca de Patos/PB, Município de Patos/PB. Sessão pública dia 28/05/2015 
às 09:00 horas. Local: Sala de Licitações – Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/
Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB. 
Acesso ao Edital no horário das 08:00 às 18:00 de segunda a quinta-feira e na  sexta-feira de 07:00 
às 13:00 no endereço acima citado e/ou pela internet no site  www.mppb.mp.br. Outras informações 
pelo fone: (83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 23/abril/2015.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.016/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 0.6.016/2015, do tipo “Menor Preço Itinerário”, cujo objeto e a Contratação de 
Transportadores Autônomos ou pessoas jurídicas, para efetuarem o transporte escolar de alunos 
residentes na zona rural e adjacências para a sede do Município e demais localidades, da rede 
municipal de ensino, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através da Secretaria 
Municipal de Educação. Data da abertura: 07 de Maio de 2015, às 10h00min (horário local). O edital 
e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, 
situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone 
(83) 3383-1234, no horário das 08:00 as 12:00.

Juazeirinho - PB, 23 de Abril de 2015.
CLAYTON NÓBREGA PEREIRA 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2015, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município de 
Ingá, no dia 11/05/2015 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do 
Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 08/05/2015.

Ingá(PB), 23 de abril de 2015.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de horas/máquina de trator de esteiras, 
para restauração de estradas vicinais e remoção e aterro de lixo no local de despejo, no Município 
de Ingá, no dia 13/05/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do 
Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 12/05/2015.

Ingá(PB), 23 de abril de 2015.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2015, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, objetivando a aquisição recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de 
cozinha) de 13 kg, para atender as necessidades da Prefeitura de Ingá, no dia 13/05/2015 às 14:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 12/05/2015.

Ingá(PB), 23 de abril de 2015.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2015
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Mu-

nicípio, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2015, 
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte/viagens, 
para atender os programas sociais geridos pelo Município de Alagoa Grande em parceria com o 
Governo Federal, no dia 07/05/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á 
Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 06/05/2015.

Alagoa Grande(PB), 23 de abril de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2015, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição recarga de botijões de Gás Liquefeito de 
Petróleo (gás de cozinha) e vasilhames dede 13 kg, para atender as necessidades da Prefeitura 
de Alagoa Grande, no dia 07/05/2015 às 15:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 06/05/2015.

Alagoa Grande(PB), 23 de abril de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará licita-

ção na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2015, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a locação e manutenção de programas de informática na área de Contabilidade, Portal 
da Transparência, Folha de Pagamento, Nota Fiscal Eletrônica, Doações e Tributos, para atendera 
s necessidades da Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 11/05/2015 às 9:00 horas, na Sala de Lici-
tações deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 06/05/2015.

Alagoa Grande(PB), 23 de abril de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para construção de um Portal Turístico na entrada principal 

da Cidade São João do Rio do Peixe-PB a Cidade de Cajazeiras).
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: Ministério do Turismo e Próprio do Município
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00041/2015 - 23.04.15 - PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA - R$ 163.096,58
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Objeto Licitatório: Contratação de 
empresa para o serviço de remanufaturamento de cartuchos para impressoras. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Abril de 2015

ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Maio de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Obra de construção de 
uma Unidade de Acolhimento no Município de Cajazeiras/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Abril de 2015

JOSELITO FEITOSA DE LIMA
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 12 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de uma 
Quadra Escolar Coberta com Vestiário no sitio Patamute no Município de Cajazeiras/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Abril de 2015

JOSELITO FEITOSA DE LIMA
Presidente da Comissão

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 24 de abril de 2015Publicidade
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015

CONTRATO Nº 060/2015 - Contratado(a): A Costa Com. Atacadista de Prod. Farmaceuticos 
Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material médico de consumo diversos. Valor 
Contratado: R$ 217.440,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, 
Mat. de Consumo. Vigência: 12/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 061/2015 - Contratado(a): LARMED Dist. de Medicamentos e Mat. Médico 
Hospitalar Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material médico de consumo diversos. 
Valor Contratado: R$ 313.772,62.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de 
Saúde, Mat. de Consumo. Vigência: 12/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 062/2015 - Contratado(a): L G Produtos Hospitalares Ltda - ME. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelado de material médico de consumo diversos. Valor Contratado: R$ 71.625,00.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Mat. de Consumo. Vigência: 
12/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 063/2015 - Contratado(a): MM Coml de Medicamentos Ltda ME. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelado de material médico de consumo diversos. Valor Contratado: R$ 40.802,32.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Mat. de Consumo. Vigência: 
12/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 064/2015 - Contratado(a): Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos 
Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material médico de consumo diversos. Valor 
Contratado: R$ 32.362,40.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, 
Mat. de Consumo. Vigência: 12/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 065/2015 - Contratado(a): Pontual Dist. de Medicamentos Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material médico de consumo diversos. Valor Contratado: R$ 250.588,60.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Mat. de Consumo. Vigência: 
12/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 066/2015 - Contratado(a): STARMED Artigos Médicos e Hospitalares Ltda. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de material médico de consumo diversos. Valor Contratado: R$ 
13.020,40.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde, Mat. de Consumo. 
Vigência: 12/03/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 12 de março de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do 
Município de Bananeiras/Federais (Recursos Ordinários; Receita de Impostos e de Transferência de 
Impostos - Educação; Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Transferência de 
Convênios - Educação; Transferência de Convênios - Outras; Transferência de Convênios - Saúde; 
Transferências de Recursos do FNAS; Transferências de Recursos do FNDE; Transferências de 
Recursos do SUS; Transferências de Recursos do FUNDEB (outras) - 03.00 - SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO - 04.122.2002.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
06.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 12.361.2014.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB; 12.361.2014.2017 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO - MDE; 12.361.2016.2018 - MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SA-
LÁRIO EDUCAÇÃO - QSE; 12.361.2019.2020 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE; 
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2002.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2029 - MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A 
FUNDO; 10.301.2009.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF; 
10.302.2008.2035 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 08.00 
- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 08.122.2002.2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.122.2002.2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.243.2004.2044 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALI-
ZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS; 08.243.2004.2045 - MANUTENÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE; 08.243.2004.2046 - MANUTENÇÃO 
DO PISO BASICO VARIAVEL - PRO-JOVEM/PBV I; 08.243.2004.2047 - MANUTENÇÃO DO 
PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC; 08.243.2004.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA 
INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA; 08.243.2005.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO 
BASICO VARIAVEL - PBVII; 08.244.2002.2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.2005.2052 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PISO BÁSICO 
FIXO - PBF; 08.244.2005.2055 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST. SO-
CIAL - CRAS; 08.244.2005.2056 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO; 
08.244.2005.2058 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM 
AÇÃO SOCIAL - CREAS; 08.244.2005.2059 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 
DO BOLSA FAMILIA - IGD-PBF; 09.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 
15.122.2002.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 11.00 
- SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - 13.122.2002.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DA CULTURA E TURISMO - ELEMENTO DE VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00093/2015 - 02.04.15 - 
REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 79.200,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de diversos veículos, destinados à manutenção das atividades de diversas 

secretarias deste Munícipio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2015. DOTA-
ÇÃO: Orçamento de 2015 Recursos do Município de Bananeiras: Recursos Ordinários; Receitas 
de Impostos e Transferências de Impostos - Educação; Receitas de Impostos e Transferências 
de Impostos - Saúde; Transferência de Convênios - Educação; Transferência de Convênios - 
Outros; Transferência de Convênios - Saúde; Transferência de Recursos - FNAS; Transferência 
de Recursos - FNDE; Transferência de Recursos - SUS - 03.00 SECRETARIA DA ADMINIS-
TRAÇÃO - 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 06.00 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 12.361.2014.2017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO - MDE - 12.361.2019.2020 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE - 07.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2002.2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/
FIXO - 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICI-
PAL DE - 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO 
- 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS 
- 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.122.2002.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 
FUNDO A FUNDO - 09.00 SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 15.122.2002.2062 MANUTEN-
ÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - P. FISICA - 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Bananeiras e: CT Nº 00094/2015 - 03.04.15 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS - R$ 12.500,00 
CT Nº 00095/2015 - 03.04.15 - CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO - R$ 22.500,00 CT 
Nº 00096/2015 - 03.04.15 - EDJALME LUCIANO DOS SANTOS - R$ 45.000,00 CT Nº 00097/2015 
- 03.04.15 - GILVONETE PEREIRA FERREIRA - R$ 54.000,00 CT Nº 00098/2015 - 03.04.15 - 
HERMÍNIO SOARES MOREIRA - R$ 22.500,00 CT Nº 00099/2015 - 03.04.15 - JEAN WILLIAMS 
FREITAS DAS NEVES - R$ 43.650,00 CT Nº 00100/2015 - 03.04.15 - JOHN LUCAS MARIBONDO 
BEZERRA MORAIS BARBOSA - R$ 45.000,00 CT Nº 00101/2015 - 03.04.15 - JOSELIO BATISTA 
DO NASCIMENTO - R$ 45.000,00 CT Nº 00102/2015 - 03.04.15 - LENILDO PEREIRA DA SILVA 
- R$ 27.900,00 CT Nº 00103/2015 - 03.04.15 - MARIZELIA LIRA DOS SANTOS - R$ 58.500,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de serviços profissionais na área de Engenharia, Arquitetura e Geoproces-

samento. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 
Recursos do Município de Bananeiras (Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e Transferências 
de Impostos - Educação; Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde; Transferência 
de Convênios - Educação; Transferência de Convênios - Outros; Transferência de Convênios - 
Saúde; Transferência de Recursos - FNAS; Transferência de Recursos - FNDE; Transferência de 
Recursos - SUS) - 03.00 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 06.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 12.361.2014.2017 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 12.361.2019.2020 MANUTENÇÃO 
DE PROGRAMAS DO FNDE - 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2002.2022 MA-
NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO - 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE - 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS 
DO FNS FUNDO A FUNDO - 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA 
COMPLEXIDADE - FNS - 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 08.122.2002.2041 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.122.2002.2042 MANU-
TENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 08.244.2005.2056 PROGRAMAS 
DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO - 09.00 SEC . OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
- 15.122.2002.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA - 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - P. JURIDICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00104/2015 - 13.04.15 - ALAN 
AUDO VIANA CHIANCA - R$ 36.000,00 CT Nº 00105/2015 - 13.04.15 - ROSIMERY DA SILVA 
FERREIRA - R$ 49.500,00 CT Nº 00106/2015 - 13.04.15 - VALBER ALVES SANTOS - R$ 24.300,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de Carne Bovina, Fígado Bovino, Frango e Peixe. FUNDAMEN-

TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 RECURSOS 
DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS (RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITAS DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE; 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS; TRANS-
FERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS) - 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2008.2023 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO - 10.301.2008.2029 
MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE - 10.301.2008.2030 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO - 10.301.2009.2032 MANUTEN-
ÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF - 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO 
MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS - 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL - 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL - 08.122.2002.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
- 08.243.2004.2044 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO 
- 08.243.2004.2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
- 08.243.2004.2046 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV - 08.243.2004.2047 
MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 08.243.2004.2048 INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 08.243.2005.2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
PISO BASICO VARIAVEL - PBVII - 08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PISO 
BÁSICO FIXO - PBF - 08.244.2005.2053 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
A PESSOAS CARENTES - 08.244.2005.2055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA 
EM ASSIST. SOCIAL - CRAS - 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 
FUNDO A FUNDO - 08.244.2005.2058 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO - 08.244.2005.2059 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - 08.244.2006.2061 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA A CA-
RENTES - 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00107/2015 - 10.04.15 - VALDEMIR RAMOS DE 
ANDRADE - R$ 254.820,00

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Kits de Reagentes de Exames Laboratoriais especializados. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 Recursos 
do Município de Bananeiras (Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferências de 
Impostos - Saúde; Transferência de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS) - 07.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE - 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA 
COMPLEXIDADE - FNS - 3.3.90.30.03 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - 184 3.3.90.30.06 
MATERIAL LABORATORIAL VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00108/2015 - 10.04.15 - SUFRAMED 
COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 281.400,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de Frutas, Verduras, Legumes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00027/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 Recursos do Município de Bananeiras 
(Recursos Ordinários; Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde; Transferência 
de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS; Transferência de Convênios - Outros; 
Transferência de Recursos do FNAS) - 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2008.2023 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO - 10.301.2008.2029 
MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE - 10.301.2008.2030 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO - 10.301.2009.2032 MANUTEN-
ÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF - 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO 
MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS - 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL - 08.122.2002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL - 08.122.2002.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
- 08.243.2004.2044 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO 
- 08.243.2004.2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
- 08.243.2004.2046 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV - 08.243.2004.2047 
MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 08.243.2004.2048 INDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 08.243.2005.2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
PISO BASICO VARIAVEL - PBVII - 08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PISO 
BÁSICO FIXO - PBF - 08.244.2005.2053 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
A PESSOAS CARENTES - 08.244.2005.2055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA 
EM ASSIST. SOCIAL - CRAS - 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 
FUNDO A FUNDO - 08.244.2005.2058 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO - 08.244.2005.2059 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO 
TRABALHO - 08.244.2006.2061 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA A CARENTES 
- 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Bananeiras e: CT Nº 00109/2015 - 13.04.15 - JOAO LIMA DAS NEVES - ME - R$ 407.198,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

CHAMADA PÚBLICA nº 01/2015.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar, em cumprimento 

do estabelecido pela Lei 11.947/2009, Resolução nº. 26/2013 e Resolução nº. 25/2012 do Ministério 
da Educação. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02.03.2015. – PERÍODO DE VIGÊNCIA: Março a Julho 
de 2015 - PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO, CNPJ: 
08.894.859/0001-01 – MANUEL MESSIAS RODRIGUES e ANTONIO COSTA DE MACEDO – CPF: 
024.311.554-71 – VALOR CONTRATADO: R$ 7.120,00 (sete mil cento e vinte reais) CONTRATO: 
017/2015 - 02.03.2015 - ANTONIO BARBALHO DA SILVA SEGUNDO - CPF nº 204.423.274-04 
- VALOR CONTRATADO: R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais) CONTRATO: 018/2015 - 
02.03.2015 - CLAUDOMIR DA PENHA, CPF: 061.819.314-65 – VALOR CONTRATADO: R$ 5.502,00 
(cinco mil quinhentos e dois reais) CONTRATO: 019/2015 - 02.03.2015 - GERLANDO MODESTO 
SOARES – CPF: 070.656.624-62 – VALOR CONTRATADO: R$ 8.712,00 (oito mil setecentos e 
doze reais) CONTRATO: 020/2014 - 02.03.2015 – MARINEZ BERNARDINO – CPF: 044.831.294-
81 – VALOR CONTRATADO: R$ 16.508,00 (dezesseis mil quinhentos e oito reais) CONTRATO: 
021/2015 – 02.03.2015 - FRUTIAÇU – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU – RIO 
TINTO/PB – CNPJ: 11.451.337/0001-31 – VALOR CONTRATADO: R$ 21.540,00 (vinte e hum mil 
quinhentos e quarenta reais) CONTRATO: 022/2015 – 02.03.2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
05.00 - 12.361.0019.2022 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - 12.365.0023.2026 - PROG. 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE – PNAC - 3.3.90.30.01- Material de consumo.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos destinados a Farmácia Básica, conforme solicitação da Secretaria de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DIST. DE MED. 
E EQUIP. LTDA - R$ 147.443,32; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 5.641,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 23 de Abril de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos destinados a Farmácia Básica, conforme 

solicitação da Secretaria de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2015.
DOTAÇÃO: 08.00 - Fundo Municipal de Saúde 110101 Recursos Ordinários 33.90.30.01 - Ma-

terial de Consumo 33.90.39.01 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica 44.90.52.01 - Equi-
pamentos e material permanente 10.122.2002.2090 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Saúde

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00045/2015 - 23.04.15 - DIMEDONT DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA - R$ 147.443,32
CT Nº 00046/2015 - 23.04.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 5.641,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 79.200,00.

Bananeiras - PB, 01 de Abril de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2015, que objetiva: Locação de diversos 
veículos, destinados à manutenção das atividades de diversas secretarias deste Munícipio; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS - R$ 
12.500,00; CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO - R$ 22.500,00; EDJALME LUCIANO 
DOS SANTOS - R$ 45.000,00; GILVONETE PEREIRA FERREIRA - R$ 54.000,00; HERMÍNIO 
SOARES MOREIRA - R$ 22.500,00; JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES - R$ 43.650,00; 
JOHN LUCAS MARIBONDO BEZERRA MORAIS BARBOSA - R$ 45.000,00; JOSELIO BATISTA 
DO NASCIMENTO - R$ 45.000,00; LENILDO PEREIRA DA SILVA - R$ 27.900,00; MARIZELIA 
LIRA DOS SANTOS - R$ 58.500,00.

Bananeiras - PB, 02 de Abril de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: Contratação de 
serviços profissionais na área de Engenharia, Arquitetura e Geoprocessamento; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALAN AUDO VIANA CHIANCA - R$ 36.000,00; 
ROSIMERY DA SILVA FERREIRA - R$ 49.500,00; VALBER ALVES SANTOS - R$ 24.300,00.

Bananeiras - PB, 13 de Abril de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
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: Aquisição Parcelada 
de Carne Bovina, Fígado Bovino, Frango e Peixe; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - R$ 254.820,00.

Bananeiras - PB, 10 de Abril de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2015, que objetiva: Aquisição de Kits de 
Reagentes de Exames Laboratoriais especializados; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 
281.400,00.

Bananeiras - PB, 10 de Abril de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2015, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Frutas, Verduras, Legumes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOAO LIMA DAS NEVES - ME - R$ 407.198,00.

Bananeiras - PB, 13 de Abril de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2015, que objetiva: 
Contratação de empresa para construção de um Portal Turístico na entrada principal da Cidade 
São João do Rio do Peixe-PB a Cidade de Cajazeiras; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 163.096,58.

São João Rio do Peixe - PB, 23 de Abril de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

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

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Obra de Pavimentação em 
Paralelepípedos em diversas ruas no Munícipio de Paulista/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) 34451011.
Paulista - PB, 23 de Abril de 2015

WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS
Presidente da Comissão

AVISO ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

PREGÃO PRESENCIAL 06/2015
Na Publicação Deste Jornal Ocorrida No Dia 17/04/2015,Onde lê-se dia 30 de abril as 8:30  na 

sala da CPL .Leia-se corretamente dia 07 de maio as 8:30
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, 

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

Catingueira - PB, 23 de Abril de 2015.
Pedro Ferreira Neto

Pregoeiro/PMC

AVISO ERRATA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

PREGÃO PRESENCIAL 07/2015
Na Publicação Deste Jornal Ocorrida No Dia 17/04/2015,Onde lê-se dia 30 de abril as 13:30  na 

sala da CPL .Leia-se corretamente dia 07 de maio as 13:30
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, 

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

Catingueira – PB 23 de Abril de 2015
Pedro Ferreira Neto

Pregoeiro/PMC
 

AVISO ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

PREGÃO PRESENCIAL 08/2015
Na Publicação Deste Jornal Ocorrida No Dia 17/04/2015,Onde lê-se dia 30 de abril as 15:30  na 

sala da CPL .Leia-se corretamente dia 07 de maio as 13:30
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, 

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

Catingueira - PB, 23 de Abril de 2015.
Pedro Ferreira Neto

Pregoeiro/PMC

CABEDELO  CLUBE
RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N – CABEDELO-PB

CEP: 58310-  CNPJ: 09145566/0001-86
O Cabedelo Clube torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 

e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Cabedelo, a Licença de Operação para a atividade de Clube 
Recreativo, situado a Rua Duque de Caxias, S/N, Centro, Cabedelo/PB.

CABEDELO/PB, 23 de abril DE 2015.
HERIBERTO DE SOUSA FREITAS

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00025/2015

Aos 17 dias do mês de Abril de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro - Centro - Cajazeiras - PB, nos 
termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 
2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00025/2015 que objetiva o registro de 
preços para: Contratação de empresa para Locação Mensal de Veículos, motos e Máquinas pesadas, destinados as 
diversas Secretarias deste município de Cajazeiras ; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJAZEIRAS - CNPJ nº 08.923.971/0001-15.

VENCEDOR: J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 97.545.946/0001-75
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Locação mensal de 06 (seis) veículos tipo automotor 
tipo passeio 5 lugares, motor 1.0, ano entre 2009 a 
2015, 5 portas, motor a gasolina/álcool,1000 cc, 
Acessórios obrigatórios (cintos de segurança três 
pontas, extintor, estepe, chave de roda, macaco e 
triângulo, e qualquer outro de caráter obrigatório), 
destinado a atividades das diversas Secretaria do 
Município Com motorista

FIAT MILLE 1.0 Mensal 12 15.000,00 180.000,00

2 Locação mensal de 02(dois) caminhão /carroceria, entre 
o ano 1990 a 2015, diesel, capacidade de mínimo 4T,
Acessórios obrigatórios (cintos de segurança três 
pontas, extintor, estepe, chave de roda, macaco e 
triângulo, e qualquer outro de caráter obrigatório), 
destinado a atividade da Secretarias de Educação e 
Infraestrutura.Com motorista

FORD F4000 Mensal 12 8.000,00 96.000,00

3 Locação mensal de 01(hum) Veículo do tipo Van ano 
entre 1990 a 2015, para transporte de passageiros com 
bancos individuais, com 4 (quatro) portas, com vidros, 
sendo 02 (duas) portas dianteiras, mínimo 01(uma) 
porta lateral direita e porta traseira. Capacidade mínima 
de 08 (oito) passageiros. Motor com alimentação a 
gasolina/álcool de no mínimo 1300 cilindradas e 
potência mínima de 56cv. Acessórios obrigatórios 
(cintos de segurança três pontas, extintor, estepe, chave 
de roda, macaco e triângulo, e qualquer outro de caráter 
obrigatório), destinado a atividade da Secretaria de 
Educação. Com motorista

FIAT DUCATO Mensal 12 5.500,00 66.000,00

4 Locação mensal de 02 (duas) caminhonetes, entre o ano 
1995 a 2015, álcool/gasolina/diesel, capacidade de 
mínimo 1T, Acessórios obrigatórios (cintos de 
segurança três pontas, extintor, estepe, chave de roda, 
macaco e triângulo, e qualquer outro de caráter 
obrigatório), destinado a atividade da Secretaria de 
Infraestrutura.Com motorista

FORD F1000 Mensal 12 6.000,00 72.000,00

5 Locação mensal de 02 (dois) veículos tipo automóvel 
caminhonetes, motor a diesel, 04 (quatro) portas, ano 
entre 2012 a 2015, com capacidade para 05 (cinco) 
passageiros, potência mínima de 160 CV (ABNT), 
motor 2.5 no mínimo, dotado de ar condicionado, 
direção hidráulica, transmissão automática, sistema de 
som, freio a disco nas 04 (quatro) rodas com sistema 
anti-blocante (ABS). destinado ao Gabinete. Com 
motorista

CHEVROLET 
S10 CABINE 
DUPLA

Mensal 12 9.000,00 108.000,00

6 Locação mensal de 05(cinco) motos, a gasolina/álcool, 
ano entre 2012 a 2015, com no mínimo 125/150cc em 
perfeito estado de conservação, destinado as atividades 
das diversas Secretaria do Município Com condutor

CG 150 HONDA Mensal 12 3.250,00 39.000,00

7 Locação mensal de 03(três) Caminhões, tipo basculante 
(devidamente equipado), movido a diesel, ano entre 
1975 a 2015, motor de 120cv, direção hidráulica, 
capacidade de carga mínima para 5,0m3, documentação 
regular, em perfeito estado de funcionamento e higiene, 
Acessórios obrigatórios (cintos de segurança três 
pontas, extintor, estepe, chave de roda, macaco e 
triângulo, e qualquer outro de caráter obrigatório), 
destinado a atividade da Secretaria de Infraestrutura. 
Com motorista

VOLKSWAGEM 
VW17210

Mensal 12 16.500,00 198.000,00

8 Locação mensal 02 (dois) Caminhões, tipo pipa com 
capacidade para 10.000 L (devidamente equipado), 
movido a gasolina, ano entre 1990 a 2015, motor de até 
130cv, direção hidráulica, documentação regular, em 
perfeito estado de funcionamento e higiene, Acessórios 
obrigatórios (cintos de segurança três pontas, extintor, 

VOLKSWAGWN Mensal 12 8.250,00 99.000,00

estepe, chave de roda, macaco e triângulo, e qualquer 
outro de caráter obrigatório), destinado a atividade da 
Secretaria de Infraestrutura. Com motorista

9 Locação mensal de 01(hum) Caminhão (F 12000 ou 
similar), movido a diesel, direção hidráulica, carga útil 
+ carroceria 14T, ano entre 1995 a 2015, tipo limpa 
fossa com capacidade mínima de 3.000 L, 
documentação regular, em perfeito estado de 
funcionamento e higiene, Acessórios obrigatórios 
(cintos de segurança três pontas, extintor, estepe, chave 
de roda, macaco e triângulo, e qualquer outro de caráter 
obrigatório), destinado a atividade da Secretaria de 
Infraestrutura. Com motorista

FORD F12000 Mensal 12 7.500,00 90.000,00

10 Locação mensal de 01(hum)trator, acoplado com 
carreta, potência mínima de 85 CV, em bom estado de 
conservação e atendendo as exigências previstas em lei, 
destinado a atividade da Secretaria de Infraestrutura. 
Com motorista

CASE 5700 Mensal 12 2.940,00 35.280,00

11 Locação mensal de 01(hum) trator, acoplado com 
carreta, potência mínima de 85 CV, em bom estado de 
conservação e atendendo as exigências previstas em lei, 
destinado a atividade da Secretaria de Infraestrutura. 
Com motorista

CASE 5700 Mensal 12 2.950,00 35.400,00

12 Locação mensal de 01(hum) trator, acoplado com 
carreta, ano 1980 a 2015,motor com 65 cv de potencia 
em bom estado de conservação e atendendo as 
exigências previstas em lei,direção hidráulica, trator 
revisado em ótimo estado, destinado a atividade da 
Secretaria de Infraestrutura. Com motorista

CASE5700 Mensal 12 2.900,00 34.800,00

13 Locação mensal 01(hum) de veículo tipo automóvel 
caminhonete, motor a gasolina/alcool/diesel, 05 (cinco) 
portas, ano entre 2010 a 2015, com capacidade para 05 
(cinco) passageiros, potência mínima de 147 CV, 
dotado de ar condicionado, direção hidráulica, 
destinado a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Com 
motorista

CHEVROLET 
S10

Mensal 12 3.000,00 36.000,00

TOTAL1.089.480,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de 
seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cajazeiras firmar contratações oriundas 
do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica 
para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que 
caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da 
respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a 
precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00025/2015, parte integrante do presente instrumento de 
compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e 
controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00025/2015, 
que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00025/2015 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame:

- J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13.
Valor: R$ 1.089.480,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras.
Cajazeiras - PB, 17 de Abril de 2015

FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO JUNIOR - Prefeito
  
  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa para Locação Mensal de Veículos, motos e Máquinas pesadas, destinados as 
diversas Secretarias. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2015. 
DOTAÇÃO: 02.010 - SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA 04.122.2002.2004 - MANUT. DA SEC. DE GOV. E 
ART. POLÍTICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.020 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 04.122.2003.2010 - MANUT. DA PROCURAD. GERAL DO 
MUNICÍPIO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.040 -
SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA 04.123.2006.2013 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DA FAZENDA 
PÚBLICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04.122.2004.2014 - MANUT. DAS ATIV DA SEC. DE MUN. 
DE PLANEJAMENTO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 04.124.2012.2015 - MANUT. DA SEC. 
DE CONTROLE INTERNO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA 15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA 
SEC. DE INFRAESTRUTURA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 -
RECURSOS ORDINÁRIOS 02.080 -- SECRETARIA MUN. DE POLÍTICA PÚBLICAS - SEMPP 04.122.1026.2017 -
MANUT. DO PROGRAMA EMPREENDER 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.2008.2019 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
04.122.1026.2017 - MANUT. DO PROGRAMA EMPREENDER 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.422.1043.2020 - MANUT. DA SEC. EXEC. DE POL. PÚP. 
P/AS MULHERES 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.090 -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 -MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE 
EDUCAÇÃO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS 
ORDINARIOS 12.361.1023.2026 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 
12.361.1023.2029 - MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 
12.361.1023.2021 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
12.365.1024.2022 - MANUT DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFATIL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 02.110 - SECRETARIA. DE 
JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 27.812.2007.2047- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA JUVENT., ESP. E 
TURISMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.120 - SEC. MUN. DO DES.. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 20.601.2014.2053 -MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO 
DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 001 -
RECURSOS ORDINÁRIOS 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e: 
CT Nº 00060/2015 - 17.04.15 - J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 1.089.480,00 
  
 

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015
SEGUNDA CHAMADA
Torna público, que fará, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Almisa 

Rosa, 41 - Centro – Nova Palmeira - PB, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, que se realizará no 
dia 15 de maio  do corrente ano, às 09:00 horas. Fundamentação legal:  Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 10/2012. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 36381202, Email: camaravereadoresnp@gmail.com

Nova Palmeira - PB, 23 de abril  de 2015.
GENILDO DANTAS MACEDO FERREIRA

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 028/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para dedetização; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EFICAZ 
Serviços e TerceirizaçãoLtda ME - R$ 31.500,00.Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias 
para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades 
prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 23 de Abril de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 12 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para o serviço de remanufaturamento de cartuchos para impressoras (LASER E JATO DE 
TINTA). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Abril de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO
Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar n.º 123/2014 
alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços do tipo menor preço, por item, no dia 11 de Maio de 2015 as 09:00 horas, tendo como obje-
tivo: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal de Jacaraú, na Rua Presidente 
João Pessoa, S/N, Centro – Jacaraú – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Jacaraú, 23 de Abril de 2015.
Martha Rafaela da Costa Oliveira

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2015.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar n.º 123/2014 
alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços do tipo menor preço, por item, Exclusivo para empresas cadastradas como ME e EPP, no 
dia 11 de Maio de 2015 as 11:00 horas, tendo como objetivo: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE JACARAÚ. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal 
de Jacaraú, na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro – Jacaraú – PB. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Jacaraú, 23 de Abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 039/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
cestas básicas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BJ Comércio 
de Alimentos Ltda. - R$ 196.950,00.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, 23 de Abril de 2015
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido 
no art. 25, II, da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, e ainda, considerando o que 
consta no Parecer Jurídico do presente Processo Administrativo.RESOLVE:Aos dezessete dias do 
mês de abril do ano de dois mil e quinze, Reconheço e RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação 
nº. 002/2015com base nasinformações constantes do Processo nº. 002/2015, e ainda com base 
no relatório emitido pela CPL e ratificado Assessoria Jurídica ADJUDICO em favor de ANTONIO 
DE PÁDUA PEREIRA,contratação profissional para prestar serviços de consultoria e assessoria 
jurídica, com amparo legal no art. 25, inciso II, da Lei Federalnº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
determinando que se proceda a publicação legal do extrato de Inexigibilidade devido.

Gado Bravo-PB, 17de Abril de 2015.
CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA

Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATONº. 002/2015
INSTRUMENTO: Inexigibilidade nº. 002/2015 - PROCESSO:003/2015
AMPARO LEGAL: Art. 13,c/c Art.25,II, da Lei FederalNº. 8.666/93.
OBJETO: Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica.
RATIFICAÇÃO: 17.04.2015 - ASSINATURA DO CONTRATO: 17.04.2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
CONTRATADO: ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA.
VALOR: R$ 18.000,00(dezoito milreais)- FONTE DE RECURSOS: Próprios. 
PROGRAMA ATIVIDADE:01 031 1001 2.001. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00. 

Gado Bravo, 17 de abril de 2015.
CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA

Presidente da Câmara 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA

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

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 07:30 horas do dia 08 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Prestação de Serviços 
médicos de Ginecologia, abrangendo todas as funções inerentes a profissão de Médico. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 23 de Abril de 2015

LUCIMARIO QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

CIAGRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ Nº 
10.946.564/0001-75, Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LICENÇA PRÉVIA = EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 32 APTºS 
= IT: 1.760.000,00 = AC: 1990,17 = NE: 31 = L/ATV: RUA ANTONIO CARNEIRO DE PAIVA, QD. 
141, LT. 355, LOT. PARQUE DO SOL, GRAMAME – JP/PB. Processo: 2015-002430/TEC/LP-2419.

LUCIVAN ELIAS ROCHA – CNPJ Nº 05.789.629/0001-86, Torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – LIMPA 
FOSSA = IT: 100MIL = AC: 100M² = NE: 03 = L/ATV: BR 230, KM-469, DISTRITO INDUSTRIAL, 
LOTE 03, QD 04, SOUSA/PB. Processo: 2015-002423/TEC/LO-9768.

DRX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.519.638/0001-85, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 613/2015 em João Pessoa, 13 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/32 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) -  RUA NAPOLEÃO GO-
MES VARELA, BESSA, MUNICÍPIO: João pessoa – UF: PB. Processo: 2014-008082/TEC/LI-3631.

ROGER TURISMO LTDA (LUCK RECEPTIVO), portadora do CNPJ nº 00.460.120/0001-71, 
vem informar que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Instalação nº 1608/2014, através do processo nº 2015-001744/TEC/
LI-3944, para a atividade de agência de viagens com garagem, abastecimento próprio localizado 
Distrito Industrial de Mangabeira – João Pessoa/PB.

CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, portadora do CNPJ nº 
23.547.219/0001-00, vem informar que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação nº 1812/2014, através do processo nº 
2015-002079/TEC/LI-3992, para a atividade de cemitério, crematório, tanatório e afins, localizado 
no município de Conde/PB.

C&Z EMPREENDIMENTOS LTDA, portadora do CNPJ nº 08.198.971/0001-08, vem informar 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Operação nº 2072/2011, através do processo nº 2015-001532/TEC/LO-9557, para a 
atividade de crematório, tanatório e afins, localizado na Rua Santa Aparecida, nº 54, Renascer II, 
loteamento Costa Verde, município de Cabedelo/PB.

INTERCEMENTE BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 62.258.884/0091-92, Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
633/2015 em João Pessoa, 15 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavra e 
beneficiamento de calcário e argila para industrialização de cimento no município de João Pessoa, 
pertencentes aos processos DNPM Nºs 2627/1934 e 802.344/1970. Na(o) -  RUA GENERAL AU-
RÉLIO DE LIRA TAVARES, S/N, ILHA DO BISPO  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-007385/TEC/LO-3922.

JOÃO MENDONÇA ALVES ME – CNPJ Nº 02.066.387/0001-04, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO DA L.O Nº 
2390/2010 – PROCESSO Nº 2010-002564 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO – 
AC: 99M² - VÁRZEA NOVA, SANTA RITA – PB. Processo: 2012-008312/TEC/LO-4205.

A DESIGN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ nº 12.237.754/0001-49, torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença de Operação – LO através do Processo SUDEMA nº 2014-007724 para atividade de 
Construção de um Edifício Multifamiliar com 3 pavimentos na Rua Claudio da Silva Aragão, ST. 
45 – QD. 16 – LT. 0070 – Jd.  Cidade Universitária no Município de João Pessoa/PB.

CONSTRUTORA CUNHA FERNANDES LTDA, CNPJ/CPF 12.934.352/0001-01, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação 
para a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 11 PAVIMENTOS TIPO, 
SEMI-SUBSOLO, TÉRREO, MESANINO, situado na RUA FRANCISCO CARNEIRO DE ARAÚJO, 
S/N, CABO BRANCO, JOÃO PESSOA/PB. Processo nº 2015-002460/TEC/LI-4021.

A AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA, CNPJ 07.833.708/0001-72, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação, para 
atividade de Imunização, Controle de Pragas Urbanas e Limpeza de Caixa d’Águas e cisternas, 
situado na Av. Camilo de Holanda, 836 – Torre – CEP: 58.040-340 – João Pessoa /PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Contratação de empresa para construção de um Portal Turístico na entrada principal 

da Cidade São João do Rio do Peixe-PBa Cidade de Cajazeiras.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 163.096,58.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, não caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do 
Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 30 de Março de 2015

PABLO RAMIREZ PIRES DE MELO
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60033/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Objeto Licitatório: Contratação de 
empresa para o serviço de remanufaturamento de cartuchos para impressoras. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Abril de 2015

ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

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

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 07:30 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E PROGRAMAS 
SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE UIR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 23 de Abril de 2015

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado e diário 
de material de construção destinado a secretaria de Infra-Estrutura do Município de Uira. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 23 de Abril de 2015

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:30 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LAVA JATO E BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 23 de Abril de 2015

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeira Oficial
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