
clima & tempo
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Fonte: INMET
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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Atleta paralímpico paraibano bate recorde em S. Paulo. Página 3 

l Caminhoneiros param o trânsito em 10 rodovias do país. Página 4
 
l Operadoras devem informar sobre contas telefônicas. Página 10
 
l Juros de pessoa física têm elevação expressiva em março. Página 11

R$ 1,00

R$ 200,00
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Ano CXXI1
Número 071

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 2,952  (compra) R$ 2,955  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,910  (compra) R$ 3,100  (venda)
EURO   R$ 3,209  (compra) R$ 3,213  (venda)

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

31o Máx.
23o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

baixa

baixa

15h56

02h56

0.8m

0.9m

ALTA

ALTA

09h19

22h04

1.9m

1.8m

Dôra: lançamento acontece hoje em JP

Capa reproduz foto de José Américo

FOTO: Divulgação
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TJ considera ilegal a greve
dos professores estaduais 

Operação interestadual
prende quatro no Estado  

Correio das Artes traz
José Américo em fotos 

O desembargador João Alves da Sil-
va determinou aos professores a volta 
ao trabalho em 48 horas.  PÁGINA 4

Ações ontem em João Pessoa envol-
veram helicóptero, e dinheiro e docu-
mentos foram apreendidos.  PÁGINA 15

Fotobiografia do romancis-
ta e político é o destaque do su-
plemento amanhã.  PÁGINA 7

Últimas

Paraíba

SEGURANÇA  Governo instala UPS no 
bairro de Mangabeira.  PÁGINA 14

SEREIAS DA PENHA Culto homenageia 
artesãs de João Pessoa.  PÁGINA 10
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ASSALTOS A AGÊNCIAS E EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETrôNICOS

Bancos não gastam
e expõem clientes

INDÚSTRIA EM GOIANA Diariamente, três ônibus transportam para a fábrica do veículo Jeep em Goiana-PE, controlada pela Fiat-Crysler, operários 
especializados, técnicos e engenheiros que moram em João Pessoa e trabalham na empresa que será inaugurada na próxima terça-feira.  PÁGINA 9

Ministério Público Estadual e Procuradoria Geral do Estado iniciaram atuação para regulamentar lei que au-
menta responsabilidade dos bancos, que não investem em segurança o suficiente para reduzir assaltos.  PÁGINA 13

GrIPE, 
FOrA

A campanha de vacinação 
contra a gripe começa no 
Estado no próximo dia 
4 e se estende até 
o dia 22 de maio. 
PÁGINA 3

Gigantes se confrontam 
em maio. Filhos do parai-
bano Mazinho estarão em 
campo. O técnico Pep Guar-
diola, do Bayern, enfrenta o 
ex-time. PÁGINA 23

Afeto e diálogo em
livro de Dôra Limeira

LITErATUrA PÁGINA 5 

FOTO: Evandro Pereira

Guardiola: embate
com ex-time 
desperta atenção
internacional

Barça e Bayern, o
grande confronto 



A semana termina com uma boa notícia. 
A Agência Brasil informou na quinta-feira 
que “depois de três meses consecutivos em 
queda, a geração de empregos formais no 
país voltou a crescer em março, com a cria-
ção de 19.282 postos de trabalho formal. O 
dado representa 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 
Desempregados (Caged) foram divulgado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego”.

O Ministério anunciou que “no acumula-
do do ano, o resultado ficou negativo (-0,12%) 
com queda de 50.354. No acumulado dos úl-
timos 12 meses, o Caged registrou redução 
de 48.678 postos de trabalho formal. O resul-
tado 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 admitidos (1.719.219) 
e o total de demitidos (1.699.937). No ano, fo-
ram admitidos 5.088.689 trabalhadores com 
carteira assinada e demitidos 5.139.043”.

Há um aspecto preocupante na notícia, 
o resultado negativo do acumulado. Trata-
se de uma consequência da crise interna-
cional que aos poucos está sendo debela-
da. Na quinta-feira, quando do anúncio da 
tênue recuperação do emprego, o diário 
“Folha de S. Paulo” trouxe notícia indican-
do que “o FMI estima que economia global 
crescerá mais neste ano, mas países emer-
gentes, como o Brasil, ainda não devem 
mostrar recuperação. Otimismo cauteloso 
talvez seja o resumo do último encontro 
do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Ocorrido na semana passada em Washin-
gton, o evento semestral reuniu autorida-
des, acadêmicos e executivos para debates 
sobre as tendências econômicas globais”.

Interpretando esses mesmos sinais da 
economia global, o ministro do Trabalho 
Manoel Dias afirmou, a propósito da atual 
conjuntura brasileira, que “no nosso enten-
dimento, estamos vivendo uma crise polí-
tica que também impacta a economia. Isso 
posterga a compra de um automóvel, de um 
apartamento, e o investidor deixa de inves-

tir. O que nos mostra o resultado de março é 
que nós começamos uma recuperação e abril 
será melhor do que março”.

A crise a que alude o ministro é obvia-
mente resultante da impactante indicação 
pela Polícia Federal de deputados e senado-
res como envolvidos na operação Lava Jato 
que apura desvios de recursos, entre outros 
atos ilegais, na Petrobras. 

A inclusão dos nomes na lista dos cita-
dos pela PF do presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, e do presiden-
te do Senado, Renan Calheiros, ambos do 
PMDB, partido que integra a base aliada que 
reelegeu a presidente Dilma Rousseff e do 
vice-presidente da República, Michel Temer, 
deflagrou um processo de rompimento que 
praticamente paralisou o Governo.

Mas também foi nesta semana que a Pe-
trobras divulgou seu balanço auditado. Os 
números que emergiram da contabilidade 
nada tiveram de positivo. Os prejuízos chega-
ram a R$ 50 bilhões, entre desvios resultan-
tes da corrupção, perdas geradas por erros 
de planejamento e depreciação patrimonial 
causada pelo desgaste advindo do escândalo 
de repercussão mundial.

Importante, no entanto, é que se fecha 
um ciclo com a divulgação do balanço. A pre-
sidente Dilma já anunciou medidas saneado-
ras na empresa, o conflito com o Congresso 
reduziu a combustão devido à interferência 
do vice-presidente Michel Temer, a quem foi 
delegada a missão de restabelecer o diálogo 
Congresso-Planalto, e o ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, ao anunciar o aumento das ex-
portações em março, confirmou o quadro de 
recuperação da economia brasileira.

A recuperação da geração de emprego, 
também em março, permite projetar um ce-
nário menos adverso para o Governo. Bom  
para os Estados, notadamente para aqueles 
que a exemplo da Paraíba fizeram o dever 
de casa com uma política de investimentos 
proativa - o Governo Estadual está entre os 
cinco que mais investiram em obras no Bra-
sil - e bom, principalmente, para a sociedade.  
Com equilíbrio, o Governo retomará o cami-
nho do crescimento sustentado. É o que pa-
raibanos e brasileiros esperam.

Editorial

 Crônica

Conjuntura nacional

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Trinta anos depois, sorumbático como 
da primeira vez, retorno pela São Miguel 
ao “campo santo” da cidade baixa em de-
manda do “jardim da saudade”, onde estão 
sepultados e devem estar bem guardados 
os restos mortais do tenente e delegado de 
polícia Deusdete Donato da Costa, meu pai. 
Trabalho para arqueólogos encontrar um 
entre tantos ossários ocultos pelo descala-
bro que urtigas, entulhos e lagartixas mal 
conseguem encobrir.

O meu primeiro erro foi procurar o lo-
cal hipoteticamente correto, a secretaria, 
para pedir informações sobre a localização 
do ossário. “Meu amigo, aqui só tem um fun-
cionário e você precisa ter paciência”, aler-
ta-me um senhor de maus bofes, responden-
do com grosseria à maneira respeitosa com 
que o abordo. E eu consegui dizer apenas “o 
senhor sabe onde fica o jardim...”. Imagine 
o que teria acontecido caso eu o inquirisse 
sobre a localização do inferno.

Como não tenho medo de alma, meto-me 
por entre os túmulos, tomando cuidado para 
não cair dentro de vários que estão sem as 
tampas, e me deparo com uma senhora que 
limpa em silêncio um desses monumentos fú-
nebres de família rica. Dessa vez consigo com-
pletar a pergunta e a resposta vem na forma 
de uma pista aparentemente segura: “Sei não 
senhor, mais o irmão ali sabe, pois a mulher 
dele diz que ele mora aqui no cemitério”.

Percebo o “irmão” se evadindo entre se-
pulturas, sigo o seu boné azul entre as cruzes 
e o alcanço e interpelo na entrada da secre-
taria. “Homem, isso fica lá embaixo, mas não 
posso acompanhá-lo agora, pois tenho que 
dar um telefonema urgente. Se o do seu pai 
estiver apagado, vá procurando pelos núme-
ros mais próximos que o senhor encontra”. 
“Lá embaixo” é lá embaixo mesmo, parede 
com parede com os casebres da Ilha do Bispo.   

Há duas horas tento decifrar nomes e 
datas nos “frontispícios” dessas deprimen-
tes pequenas caixas de cimento - muitas 
habitadas por escorpiões, répteis e peque-
nos roedores -, que o tempo e o descaso ou 
apagaram completamente ou deixaram ape-
nas vestígios. Os números não seguem uma 
ordem lógica e estão quase todos apagados. 
Vários ossários estão totalmente destruídos 
e de muitos restaram apenas ossos e ruínas.

Quase morto de sede, cabeça pegando 
fogo, penso em desistir, quando pousa uma 
garça na área mais destroçada. Entendo sua 
presença como um sinal e retomo as buscas 
no entorno de suas penas. No braile de uma 
placa oxidada, leio com as mãos o nome do 
meu pai. Expostos às intempéries, ao des-
caso e à nossa indiferença, seus restos são 
quase nada, suficientes, no entanto, para 
juntarem-se aos de Ilza, galega dos olhos 
verdes, sua amada e minha mãe, sob o zelo e 
a sombra das acácias do parque.

  

No braile de uma placa oxidada, leio com as mãos o nome do meu 
pai, o tenente e delegado de Polícia Deusdete Donato da Costa” 
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A UEPB realiza até 30 de abril inscrições
para concurso público com
duas vagas para professor efetivo de
Língua Espanhola no Campus VI da
Instituição.  O concurso será realizado
em três etapas: provas de expressões es-
crita, oral e exame de títulos. 
Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (83) 3315-3447.

João Pessoa sedia nesta terça-feira (28) o 4º En-
contro do Fórum Estadual de Educação da Paraíba 
(FEEPB). As atividades do evento acontecem das 
8h às 18h, no Auditório do Centro de Educação da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com o ob-
jetivo de contribuir com propostas para o aperfei-
çoamento do Documento-Base do Plano Estadual 
de Educação (2015-2024).

EDUCAÇÃO - 2015-2024) 

SÃO JOÃO CG

CONCURSO NA UEPB

UNInforme

SANGUE CAPACITANDO

LADO A LADO

O secretário do Turismo da Pa-
raíba, Laplace Guedes, propôs 
no Expo Center, em São Paulo, 
que o Ministério do Turismo 
acolha o São João de Campi-
na Grande como o segundo 
evento nacional, depois do 
Carnaval. 
As festas de São João 
possuem uma dimensão 
econômica que absorve 
várias cadeias produtivas. 
Ele tem razão.

O Hemocentro de Campina Gran-
de recebe hoje, a partir das 8h, 
mais um grupo de jovens para 
doação de sangue, por meio da 
campanha Salvando Vidas. Os 
doadores, que utilizam o lema 
“O amor corre nas veias”, são 
integrantes da Ujad (União dos 
Jovens da Assembleia de Deus), 
que escolheram a doação de 
sangue como a primeira ativi-
dade a ser realizada pelo grupo, 
que foi formado recentemente.

O Interpa, integrante da Gestão Uni-
ficada Emater/Emepa, vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca, capacitou 
50 técnicos para atender os agricul-
tores familiares paraibanos. 
Segundo o presidente da GU, Nivaldo 
Magalhães, a meta do governador 
Ricardo Coutinho é promover até o 
fim do ano a contratação de 40 ope-
rações, beneficiando 250 famílias 
numa área de cinco mil hectares, com 
recursos da ordem de R$ 7,6 milhões.

POLíCIA NA INTERNET
O Senado voltará a apreciar o projeto de lei que permite a infiltração de agentes policiais na internet nas investiga-
ções sobre crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A proposta  já foi aprovada com alterações pela Câmara 
dos Deputados. De acordo com o projeto, a infiltração do agente dependerá de autorização judicial fundamentada 
estabelecendo os limites desse meio de obtenção de prova. A infiltração ocorrerá a pedido do Ministério Público ou 
de representação do delegado de polícia e não poderá passar de 90 dias, prorrogáveis por até 720 dias. 

O projeto de lei do sena-
dor José Serra (PSDB-SP) 
que permite a Estados e 
Municípios o uso, como 
receita, de parte dos 
depósitos judiciais e 
administrativos de pro-
cessos em andamento 
aguarda votação na 
Comissão de Assuntos 
Econômicos, (CAE).
Durante  votações em 
Plenário  o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, 
disse ter defendido a 
aprovação do PLS 183/2015 em reunião com a presidente da República, Dilma Rousseff, e com 
o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. — Quatro Estados da Federação já utilizam os depósitos 
judiciais. E, administrativos, nenhum. E o senador José Serra tem um projeto de lei que é funda-
mental, importantíssimo, não só porque cria alternativas para que os Estados tenham acesso 
à utilização de recursos grandes, porque, como todos sabem, os Estados brasileiros estavam 
acostumados à autorização de empréstimos e, agora, no ajuste, a Fazenda não quer autorizar 
empréstimos — disse Renan.
Para o presidente, a aprovação do projeto é uma forma de ajudar Estados e Municípios no equilí-
brio financeiro. A medida pode representar, em 2015, um acréscimo de cerca de R$ 20 bilhões no 
caixa desses entes. Nos anos seguintes, a receita seria de quase R$ 2 bilhões anuais.
Renan Calheiros lembrou que os Estados estavam acostumados a fazer empréstimos para hon-
rar seus compromissos. No entanto, pontuou, com as medidas de ajuste econômico, o Ministério 
da Fazenda quer evitar esses empréstimos. Para Renan, as medidas de austeridade não podem 
prejudicar os setores mais vulneráveis da federação e o projeto de Serra ajudaria na “qualidade” do 
ajuste econômico.

J N Ângelo (interino)
josenapoleaoangelo@gmail.com

FOTO: Agência Senado
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Vacinação contra a gripe começa 
no próximo dia 4 de maio na PB
A meta do Governo do 
Estado é imunizar 80% 
da população paraibana

A Campanha de Vacina-
ção contra a Gripe 2015 será 
realizada no período de 4 a 
22 de maio na Paraíba, sendo 
o “Dia D” com mobilização no 
município de Brejo do Cruz, 
no dia 9. A meta da campanha 
é imunizar 80% da popula-
ção de 939.009 pessoas, entre 
crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos; gestantes 
(em qualquer período gesta-
cional; puérperas (até 45 dias 
após o parto); trabalhadores 
de saúde; população indígena; 
idosos (a partir dos 60 anos); 
população privada de liberda-
de e funcionários do sistema 
prisional; portadores de doen-
ças crônicas não transmissí-
veis e outras condições clíni-
cas especiais, a exemplo de 
hipertensão, diabetes, doen-
ças cardíacas e respiratórias.  
O público alvo deverá levar o 
cartão de vacinação. 

“O objetivo dessa cam-
panha é reduzir as compli-
cações, as internações e a 
mortalidade decorrente de 
infecções pelo vírus da In-
fluenza para o público alvo. 
Com a vacina, o número de 
internações decorrentes de 
quadros de gripe deve redu-
zir, assim como casos mais 
graves da doença, por isso 
é muito importante que as 
pessoas se vacinem”, disse o 
enfermeiro do Núcleo Esta-
dual de Imunizações, da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), Edson Lira.

Ainda segundo Edson, 
até o momento, a SES rece-
beu do Ministério da Saúde 

A Campanha de Vacinação contra a Gripe 2015 será realizada no período de 4 a 22 de maio em todos os municípios paraibanos e a meta é imnunizar 939.009 pessoas

28% das doses, sendo que 
18% já foram enviados às Ge-
rências Regionais de Saúde 
(GRS) e até quarta-feira (29) 
serão entregues mais 10%. “À 
medida que formos receben-
do o quantitativo suficiente 
daqui para o dia 4 de maio, 
quando a campanha começa, 
iremos abastecendo todo o 
Estado”, disse. Ele lembrou 
que a vacina contra a gripe 
é trivalente, ou seja, previne 

contra três tipos do vírus: 
H1N1, H3N2 e B.

A Campanha de Vacina-
ção contra a Gripe 2015 será 
realizada em todas as Unida-
des de Saúde da Família de 
todos os municípios parai-
banos. Fica a critério de cada 
município definir se terão 
postos volantes. 

Dia D
A SES realizará o “Dia D” 

de mobilização contra a gripe 
no dia 9 de maio, no municí-
pio de Brejo do Cruz, das 8h 
às 17h. “O Governo do Esta-
do disponibiliza as vacinas e 
todas as orientações técnicas 
para que os municípios pos-
sam realizar uma campanha 
com qualidade”, disse o en-
fermeiro da SES.

Sintomas
Os sintomas da gripe 

são: o comprometimento das 
vias aéreas, congestão na-
sal, tosse, rouquidão, febre 
(geralmente alta), mal-estar, 
dores no corpo e de cabeça.  
A transmissão do vírus acon-
tece por meio do contato com 
secreções das vias respirató-
rias, eliminadas pela pessoa 
contaminada ao falar, tossir 
ou espirrar. Ocorre também 
por meio das mãos e objetos 
contaminados, quando en-

tram em contato com muco-
sas (boca, olhos, nariz). Em 
caso de síndrome gripal, de-
ve-se procurar um serviço de 
saúde o mais rápido possível. 
“A melhor prevenção para o 
vírus influenza é a vacinação, 
que acontece anualmente. 

Ações simples como la-
var as mãos e ter contatos em 
ambientes com aglomeração 
podem evitar contaminação”, 
concluiu Edson Lira.

FOTO: Reprodução/Internet

O Governo da Pa-
raíba, por meio da Se-
cretaria de Estado do 
Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, 
representada pelo ti-
tular da pasta, Laplace 
Guedes, participou da 
reunião do Fórum Na-
cional de Secretários 
e Dirigentes Estaduais 
do Turismo (Fornatur), 
ocorrida na quinta-fei-
ra (23), no Expo Center, 
em São Paulo.

Na oportunidade, 
foi deliberada uma pau-
ta comum aos estados 
para tratar, junto ao 
Ministério do Turismo, 
questões de interesse do 
segmento. O secretário 
Laplace Guedes apre-
sentou duas propostas 
que foram aceitas por 
unanimidade por todos 
os outros secretários de 
turismo dos Estados da 
federação. A proposta 
número um do repre-
sentante da Paraíba foi 
a sugestão da abertura 
dos programas do Go-
verno Federal, na área 
de Turismo, no portal 
de convênios Siconv, no 
intuito de possibilitar a 
apresentação de propos-
tas pelos potenciais con-
venentes, no segmento 

do Turismo. Atualmente, 
o portal ainda não libe-
rou a submissão dos pro-
jetos. O Siconv é o portal 
que mantém registro de 
todos os convênios fir-
mados pelo Poder Exe-
cutivo da Administração 
Pública Federal e conve-
nentes (órgãos públicos 
e entidades privadas sem 
fins lucrativos que con-
seguiram a captação de 
recursos para projetos).

O segundo ponto 
discutido foi elevar o 
São João como produto 
turístico-cultural nacio-
nal semelhante ao que 
ocorre com o Carnaval. 
Segundo Laplace Gue-
des, as festas de São João 
possuem uma dimensão 
econômica que absorve 
várias cadeias produ-
tivas, desde a grande 
indústria e o grande 
comércio (bebidas, rou-
pas, alimentação), até o 
agronegócio familiar (li-
cores, doces), passando 
pela economia da cultu-
ra (bandas, palcos, som, 
luz). “Sem mencionar o 
fato de que o São João 
é uma oportunidade 
de negócios para aque-
cimento do mercado e 
quebra da sazonalida-
de”, argumentou.

Estado tem sugestões 
aceitas em encontro

FÓRUM DE TURISMO
Deputada Luiza 
Erundina é 
internada em 
hospital de SP

O G1 São Paulo noticiou 
ontem que a deputada federal 
Luiza Erundina (PSB) está in-
ternada desde a noite da quin-
ta-feira (23) no Instituto do Co-
ração (Incor) após apresentar 
um pico de pressão ao desem-
barcar em São Paulo, segundo 
a assessoria de imprensa dela.
Boletim médico divulgado on-
tem pelo hospital diz que Erun-
dina deu entrada “com quadro 
de descompensação cardíaca, 
caracterizada por crise hiper-
tensiva” e que está com quadro 
clínico estável.

A ex-prefeita da capital 
paulista, que está com 80 anos, 
passa por exames no hospi-
tal. A assessoria da deputada 
informou que ela está bem e 
almoçou normalmente. Não 
há previsão de alta. Em no-
vembro, Erundina colocou dois 
stents (equipamento utilizado 
para desobstruir artérias) tam-
bém no Incor. 

Confira a íntegra do bole-
tim médico: “A deputada fede-
ral Luiza Erundina de Souza, 
80 anos, deu entrada no Incor 
(Instituto do Coração do Hos-
pital das Clínicas da FMUSP), 
às 22h da última quinta-feira, 
com quadro de descompensa-
ção cardíaca, caracterizada por 
crise hipertensiva.

Com quadro clínico está-
vel, a paciente segue internada 
na Unidade Clínica de Corona-
riopatia Aguda, para monitora-
mento intensivo”.

Xanxerê tem 
prejuízo de 
R$ 100 milhões 
com tornado

Subiu para 44.5 mil o 
total de pessoas atingidas 
pelo tornado que, na se-
gunda-feira (20), devastou 
parte da cidade de Xanxerê 
(SC). A Secretaria de Defesa 
Civil de Santa Catarina esti-
mou ontem que os prejuí-
zos com a tragédia podem 
superar R$ 100 milhões.

De acordo com o últi-
mo balanço da Defesa Ci-
vil catarinense, divulgado 
ontem, após quatro dias do 
tornado com ventos acima 
de 250 quilômetros por 
hora, 2 mil pessoas estão 
desabrigadas no municí-
pio de pouco mais de 45 
mil habitantes. Ao todo, 95 
pessoas ficaram feridas e 
houve duas mortes.

Segundo a Defesa Ci-
vil do Estado, os danos em 
edificações públicas são es-
timados em mais de R$ 9,04 
milhões. Empresas e indús-
trias sofreram prejuízos de 
R$ 45,3 milhões. Os estragos 
às casas atingidas pelo tor-
nado foram contabilizados 
em R$ 49,5 milhões.

Para a Defesa Civil, 1.478 
residências, uma unidade de 
saúde e quatro escolas foram 
atingidas pelos ventos. Além 
disso, duas Instituições co-
munitárias também foram 
danificadas. 

Natural de São José de 
Brejo do Cruz, interior da 
Paraíba, o para-atleta Petrú-
cio Ferreira, 18 anos, mar-
cou seu nome na história 
dos esportes paralímpicos 
ontem, quando conseguiu 
duas medalhas de ouro, no 
Open Internacional de Atle-
tismo e Natação, que está 
sendo realizado em São Pau-
lo. Além de vencer a prova 
dos 200 metros do atletismo 
na classe T47, o paraibano 
conquistou o novo recorde 
mundial com 21 segundos e 
49 centésimos, que até então 
era do australiano Francis 
Heath, nas Paralimpíadas de 

Pequim, em 2008, que tinha 
atingido os 21 e 74.

Outra grande conquista 
do paraibano no evento foi 
também o primeiro lugar na 
prova dos 100 metros. Segun-
do o secretário de Juventude, 
Esporte e Lazer, Tibério Li-
meira, as vitórias de Petrúcio 
são motivos de comemoração. 
“A imprensa nacional divulgou 
o grande feito de Petrúcio em 
ter quebrado a marca de um 
australiano em 2008. É mo-
tivo de muita alegria e come-
moração e de parabéns ao pa-
ra-atleta descoberto nos Jogos 
Escolares e Paraescolares da 
Paraíba há três anos”, disse.

Paraibano bate recorde 
no Open de Atletismo

MUNDIAL PARALÍMPICOS

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
divulgou nota ontem na qual 
nega que engavetará o projeto 
de lei que trata da regulamen-
tação de serviços terceirizados. 
Ele diz que não pode “sonegar 
o debate de qualquer tema” e 
que o Senado discutirá criterio-
samente o assunto, “ouvindo 
todos os interessados”, inclusi-
ve trabalhadores e empresas.

Ontem, o presidente 

da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), disse que, caso 
Renan Calheiros atrase a vo-
tação deste projeto no Sena-
do, os deputados vão atrasar 
a análise do projeto de lei que 
trata da convalidação dos in-
centivos fiscais concedidos 
por Estados – matéria que é 
originária do Senado. Segun-
do Cunha, os dois projetos 
“vão andar no mesmo ritmo”.

Renan reafirmou a posi-
ção contrária à legalização da 
terceirização de mão de obra 
na atividade fim das empresas.

Renan não vai atrasar 
tramitação de projeto
Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil
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Tribunal de Justiça decreta ilegal 
a greve dos professores estaduais
Aulas deverão ser 
retomadas na próxima 
segunda-feira na Paraíba

O portal ClickPB divul-
gou, na tarde de ontem, que 
o desembargador João Alves 
da Silva, do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB), ha-
via decretado a ilegalidade 
da greve dos professores da 
rede estadual de ensino.

O desembargador deter-
minou o retorno dos docen-
tes em 48h após publicação 
da decisão. Caso seja des-
cumprida, o sindicato da ca-
tegoria sofrerá multa diária 
de R$ 5 mil, e os profissio-
nais poderão ser penalizados 
com corte de ponto.

O secretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trindade, 
espera que as aulas sejam re-
tomadas já na próxima segun-
da-feira (27). “Nós esperamos 
que os professores retornem 
às aulas para evitar prejuízos 
ao ano letivo dos nossos estu-
dantes e reafirmamos nosso 
compromisso na política de 
valorização da categoria que, 
além de bolsas e prêmios por 
desempenho, registrou rea-
justes salariais anuais, apesar 
das limitações financeiras e 
legais impostas”.

O governo da Indonésia con-
vocou representantes das embai-
xadas dos países com cidadãos no 
corredor da morte para reunião 
hoje, na prisão de Nusakamban-
gan, em Cilacap, a cerca de 400 
quilômetros de Jacarta, capital do 
país. No grupo de dez prisioneiros 
condenados à morte por tráfico de 
drogas, estão o brasileiro Rodrigo 
Gularte e condenados da Austrália, 
França, Filipinas, Nigéria e de Gana.

O Ministério das Relações Ex-
teriores (MRE) confirmou que a 
Embaixada do Brasil em Jacarta 
recebeu a convocação anteontem 
e mandou um representante à Ci-
lacap, onde fica a prisão na qual o 
paranaense Rodrigo Gularte e os 
demais condenados estão. O MRE 
não recebeu comunicação oficial 
sobre eventual data de execução 
do brasileiro, preso em julho de 
2004, ao tentar entrar na Indoné-

sia com seis quilos de cocaína es-
condidos em pranchas de surfe.

Pelas leis indonésias, os pre-
sos e seus representantes devem 
ser comunicados com 72 horas de 
antecedência da execução. A con-
vocação dos representantes das 
embaixadas gerou especulação 
entre quem acompanha o caso e 
os envolvidos de que hoje as au-
toridades do país podem definir a 
data da execução por fuzilamen-
to. A defesa do paranaense conti-
nua tentando convencer a Justiça 
da Indonésia de que ele precisa de 
tratamento psiquiátrico, adiando 
ao máximo a execução.

“Sem desconhecer a gravida-
de dos crimes que levaram à con-
denação de Rodrigo Gularte e res-
peitando a soberania e o sistema 
jurídico indonésio, o governo bra-
sileiro segue realizando gestões 
sobre o caso, por razões humani-
tárias e tendo em conta o estado 
de saúde do cidadão brasileiro”, 
informou o Itamaraty.

Indonésia se reúne com Embaixada do Brasil
sobre rodrigo gularte

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

O MRE não sabe a data de execução do brasileiro Rodrigo Gularte, preso em 2004

FOTO: Reprodução/Internet

Aumentou, na noite de 
ontem, o número de manifes-
tações de caminhoneiros que 
cobram do governo federal a 
fixação de um valor mínimo 
para o frete, de acordo com ba-
lanço da PRf. O relatório infor-
mava, até o fechamento desta 
edição, que eram 19 os pontos 
de interdição em dez rodovias 
federais de cinco Estados. 

As manifestações ocor-
riam em Mato grosso, Para-
ná, Rio grande do Sul, Ceará e 
goiás. No Ceará, bloquearam 
totalmente o quilômetro 213 

da rodovia BR-116, nas proxi-
midades da cidade de Tabulei-
ro do Norte. As demais interdi-
ções eram parciais. 

Em Mato grosso eram oito 
interdições em diferentes pon-
tos de duas rodovias, as BRs 
163 e 364, nas proximidades 
dos municípios de Lucas do 
Rio Verde, Rondonópolis, Dia-
mantino, Nova Mutum, Sorriso, 
guaratã do Norte e Alto garças.

No Rio grande do Sul 
ocorriam bloqueios nas BRs 
472, 285, 392, 468, 158 e 101 
em locais próximos aos muni-
cípios de Santa Rosa, Ijuí, São 
Sepé, Palmeira das Missões, 

Panambi e Três Cachoeiras. Em 
goiás, o protesto foi na cidade 
de Jataí, na BR-364. Também 
haviam manifestações nas ci-
dades paranaenses de Capa-
nema, guaraniaçu e Pérola do 
Oeste, em trechos das BRs 163 
e 277. Líderes dos motoristas 
reuniram-se na última quarta-
feira com representantes do 
governo e empresários para 
reivindicar a aprovação de 
uma tabela de frete mínimo. Os 
caminhoneiros alegaram que 
a medida traria mais proteção 
à categoria em casos de osci-
lação do mercado. A proposta 
não foi aceita pelo governo.

Caminhoneiros paralisam 19 
pontos de 10 rodovias federais

por valor mínimo para frete

Da Agência Brasil
Na quarta-feira (29) será 

realizada na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba uma Au-
diência Pública para debater 
sobre a Síndrome da Aliena-
ção Parental (SAP) e a guarda 
Compartilhada. O evento foi 
proposto conjuntamente pelo 
vereador da capital, Ubiratan 
Pereira – Bira (PT) e o depu-
tado estadual, Raniery Paulino 
(PMDB). O encontro terá início 
às 15h, no Plenário Deputado 
José Mariz.

Para o vereador Bira, que 
também é psicólogo e autor de 
um Projeto de Lei Ordinária 
que tramita na Câmara Muni-
cipal de João Pessoa, que pro-
põe a instituição da Semana de 
Conscientização contra Alie-
nação Parental, anualmente 
no mês de abril na capital pa-
raibana, a discussão proposta 
é de grande pertinência para 
que haja uma conscientização 
da população a respeito dessa 
temática, bem como ainda da 
garantia da guarda Compar-
tilhada de filhos entre os pais, 
objetivando justamente res-
guardar os interesses da famí-
lia e, sobretudo, das crianças.

“É inegável a importância 
dessa discussão, uma vez que 
a Alienação Parental trata-se 
de um distúrbio que assola as 
crianças e adolescentes víti-
mas da interferência psicológi-

ca indevida, realizada por um 
dos pais, com o propósito de 
fazer com que repudie o outro 
genitor. E isso precisa ser es-
clarecido e combatido junto à 
sociedade, destacou Bira, que é 
autor de pioneiras leis na área 
de “Paternidade Responsável”, 
acrescentando que tanto a 
Síndrome da Alienação Paren-
tal quanto a não concessão da 
guarda Compartilhada, inclu-
sive pode prejudicar o desen-
volvimento da personalidade 
das crianças, vítimas principal-
mente no contexto de disputas 
de custódia.

O outro propositor do 
encontro, o deputado Raniery, 
destacou a importância do 
debate a ser aberto à socieda-
de e realizado de forma con-
junta entre os Poderes Exe-
cutivos Municipal e Estadual. 
“Será um encontro bastante 
pertinente, pois além de fazer 
uma interação dos poderes, 
fará com que a sociedade co-
nheça e saiba como buscar 
seus direitos, já que existe um 
amparo legal, como é o caso 
da guarda Compartilhada, e 
ainda de se esclarecer melhor 
sobre a questão da Síndrome 
da Alienação Parental, um sé-
rio problema, mas que é um 
fato concreto, uma triste rea-
lidade em muitas famílias”, 
destacou o parlamentar.

CMJP e ALPB vão 
debater duas temáticas

pais separados
fifa suspende 
Jobson por 4 anos

O Botafogo tem mais um proble-
ma para a final do Carioca. Envolvido em 
um caso de doping quando atuava na 
Arábia Saudita, Jobson, 27, teve a pena 
de 4 anos de suspensão confirmada 
pela Fifa ontem. O caso foi em 2014, 
quando o atacante atuava no clube 
saudita e teria se recusado a realizar 
exame antidoping. O clube informou 
que já está ciente da punição e que o 
departamento jurídico está analisando 
o caso. Apesar de ainda poder recorrer 
da decisão, a comissão técnica alvine-
gra decidiu por afastar o atacante, que 
desta forma está fora da decisão do 
Carioca contra o Vasco amanhã. Quan-
do Jobson voltou da Arábia para o Bo-
tafogo em agosto de 2014, o jogador 
chegou com a polêmica por conta da 
suspensão de 4 anos dada pelo Comitê 
Antidoping da Arábia em abril, após se 
recusar a passar por um teste antido-
ping em 25 de março do ano passado. 
No entanto, a punição o impedia ape-
nas de jogar no país saudita.

abril pra Juventude 
tem evento cultural

A programação do ‘Abril pra 
Juventude’ reserva para os jovens 
pessoenses atividades culturais no 
Centro Histórico, hoje. O evento é 
realizado pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, por meio da Secretaria 
de Juventude, Esporte e Recreação 
(Sejer). As atividades começam a 
partir das 14h e seguem até a meia-
noite. São oficinas de midialivrismo, 
competição de manobras de skate, 
apresentação do grupo de Capoeira 
Valentina, mostra audiovisual, en-
tre outras desenvolvidas nos cinco 
Centros de Referência da Juventude. 
Estas serão realizadas no Espaço 
Mundo e Praça Anthenor Navarro, am-
bos no Centro Histórico. “A gestão do 
prefeito Luciano Cartaxo tem tratado 
com prioridade a questão da política 
pública pra juventude. Ações como 
estas, que estimulam a nossa juven-
tude a dialogar com a sociedade, são 
de grande valia”, afirma Marília França, 
coordenadora de Juventude da Sejer.
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Autor cearense lança 
biografia de Leandro 
Gomes de Barros

RECONHECIMENTO

Uma anciã septuagenária 
troca correspondência com 
um rapaz de vinte e poucos 
anos. Que tipos de afini-
dades tinham eles, de que 
falavam, como transcorria 
a rotina de cada um? Que 
perspectivas de vida alimen-

tavam?  Num mundo como o de hoje, é 
difícil que duas pessoas tão diferentes 

se encontrem em dado momento 
de suas vidas. Talvez mais difícil 

seja imaginar que uma relação 
humana afetuosa possa 

advir desse encontro. Em 
resumo, é disso que 

trata “O Livro Afe-
tuoso das Car-

tas”, novo livro 
da escritora 

Dôra 

Dôra Limeira e o afeto que ainda existe nas correspondências
Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com
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Cartas

Matriarca de uma família de 
artistas, Dôra Limeira é 
aficcionada pelo mundo das 
letras, entretanto a sua casa 
é um verdadeiro ponto de 
cultura informal com espaço 
para diferentes expressões 
artísticas

Limeira, que sai pela Editora Ideia e 
será lançado hoje, às 20h, na Usina 
Cultural da Energisa. O preço da 
obra é R$ 20,00.

Dôra explica que a motivação 
para escrever o livro aconteceu 
porque ao longo de sua vida sempre 
trocou cartas com diversas pessoas: 
escritores, poetas, loucos bipolares, 
familiares. “O poeta Lau Siqueira foi 
um de meus correspondentes em 
tempos de outrora. Pena que não 
tenhamos guardado em alguma ga-
veta as cartas que trocamos. Dariam 
um volumoso e interessante livro”, 
recorda.

Alguns de meus familiares 
também se comunicaram com ela 
através de cartas. “Guardo comigo 
algumas cartas de minha irmã Ma-
ria José Limeira. Foi tão volumosa e 
linda a correspondência que troquei 
com alguns desses familiares que 
juntei tudo bem guardado no 
computador, debaixo de 
senhas inacessíveis. Inspi-
rada nessas cartas foi que 

escrevi este livro afetuoso”.
Dôra já é uma velha conhecida 

do meio literário paraibano, com 
diversos livros lançados e prêmios 
conquistados. Sempre antenada, 
diz que na Paraíba o momento 
literário pulsa através de obras 
como “O dia em que comemos 
Maria Dulce”, de Antônio Mariano. 
De Rinaldo de Fernandes, cita “Rita 
no Pomar”, “O perfume de Rober-
ta” e “Romeu na Estrada”. Além 
de Ronaldo Monte, Maria Valéria 
Rezende, Welington Pereira, entre 
outros escritores. “Por outro lado, 
o Clube do Conto da Paraíba tem 
sido um celeiro de bons escritos. 
Pelo Clube do Conto já passaram 
Ronaldo Monte, Antônio Mariano, 
Maria Valéria Rezende, Mercedes 
Cavalcanti, André Ricardo, além 
de escritores de outras partes do 

país. O Clube do Conto, pelo 
seu formato anarquista, 

tem atraído muitos 
jovens talentosos 

e sua caminhada 

já alcança os 11 anos, desde sua 
fundação. É um modelo inédito no 
Brasil”, analisa.

Ao explicar seu processo de 
escrita, Dôra Limeira conta que numa 
entrevista a duas adolescentes, elas 
lhe perguntaram se é fácil escrever. 
“Respondi que não. É paradoxal, mas 
eu tenho dificuldade. Perguntaram-
me se tenho uma metodologia para 
escrever textos, e que metodologia 
seria essa. Respondi que não tenho 
metodologia definida. Perguntaram-
me sobre como nascem minhas histó-
rias, se arquiteto tudo na cabeça para 
depois passar para o papel ou pra 
tela do computador. Eu respondi que 
as histórias geralmente jorram como 
sangue no papel ou na tela. As perso-
nagens se apossam de mim como se 
fossem entidades da natureza. Nesse 
sentido, acredito em transe. Nada de 
sobrenatural, nada de alma de outro 
mundo. Tudo muito natural e simples, 
como a chuva ou como um parto nor-
mal”. A resposta completa a escritora 
publicou em sua página no Facebook.

Trajetória literária 
da escritora

Dôra Limeira nasceu em 21 de abril de 1938, 
em João Pessoa. Fez os primeiros estudos em 
escola pública, depois em colégio religioso católi-
co. Graduou-se e especializou-se em História pela 
UFPB. 

Publicou seu primeiro livro de contos, “Arqui-
tetura de um Abandono”, em maio de 2003, o que 
lhe valeu o prêmio de Revelação Literária/2003, 
num certame promovido pelo suplemento literário 
Correio das Artes.

Em 2002, participou do Concurso Talentos da 
Maturidade com o conto “Não há sinais”, concor-
rendo com 10.338 inscritos em todo o país. “Não há 
sinais” foi incluído entre os vinte melhores contos 
concorrentes e publicado na antologia “Todas as 
estações”, pela Editora Peirópolis, São Paulo. Em 
2005, publicou seu segundo livro de contos, “Pre-
ces e Orgasmos dos Desvalidos”. Em 2007, publi-
cou “O Beijo de Deus”, livro de minicontos. Edição 
independente, Editora Manufatura.

Em 2009, editou outro livro de contos, “Os Ge-
midos da Rua”, financiado pelo FMC. (Ed. Manufatu-
ra). Cancioneiro dos loucos foi publicado em 2013 
pela Ideia Editora.
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Os santos do povo

Ramalho
LeiteSeverino Araújo e sua  Orquestra Tabajara

O apóstolo de Ibiapina

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Quando nada, 
as denúncias do 
deputado Ibiapina 
serviram como 
registro histórico 
sobre a corrupção 
no Brasil 

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Há poucos dias ganharam manchetes nos 
jornais e sítios da internet, a notícia de que o 
ex-arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder 
Câmara, poderia virar Santo. O Vaticano, 
segundo o informe, teria dado sinal verde ao 
prosseguimento do feito na Congregação da 
Causa dos Santos. Por essa decisão, o peque-
no-grande  Helder já pode ser considerado 
Servo de Deus. É o primeiro passo.

Fiquei surpreso por que  tão rapidamente 
o Vaticano concedeu o Nihil Obstat a Dom 
Helder, quando o processo de canonização 
do padre Ibiapina tramita há mais de vinte 
anos, sem a nomeação de, pelo menos, um  
“advogado do diabo”, para a formalização 
da instrução e da conclusiva investigação de 
suas virtudes. Igualmente reconhecido Ser-
vo de Deus, Ibiapina abraçou o sacerdócio a 
partir dos 47 anos de idade. Antes foi magis-
trado, chefe de polícia, deputado e advogado 
dos pobres e oprimidos. Desencantado com 
a vida pública foi ordenado padre sem passar 
pelo Seminário. Conhecia Direito Canônico 
mais do que ninguém, e logo tornou-se pro-
fessor do Seminário de Olinda.

Avançado no tempo, Ibiapina fez a opção 
pelos pobres ainda no Século XIX, quando a 
nossa Igreja, só depois do Vaticano II, ado-
tou a Teologia da Libertação. Construtor de 
igrejas, capelas e cemitérios, era também 
inconformado com a seca e sua consequente 
miséria. Construiu açudes e barreiros para 
matar a sede dos sertanejos. As Casas de 
Caridade, erigidas em 22 cidades desse 
imenso Nordeste, serviram para morada  de 
órfãos e educação dos que não possuíam 
outros meios de encontrá-la. Precisa de pelo 
menos dois milagres para ser venerado como 
Santo.

No Brasil, não temos ainda um santo 
nacional, apesar dos muitos batizados pelo 
povo: Ibiapina, Antônio Conselheiro, Padre 
Cícero e o brasileirado Frei Damião  de Boz-
zano, italiano de nascimento.Os dois últimos, 
de história mais recente e ainda viva na lem-
brança dos nordestinos.

O padre José Comblin, que repousa 
ao lado de Ibiapina, em Santa Fé, Solânea, 
estranhava a ausência de um santo brasilei-
ro, declarando: “  aqui no Brasil venera-se 
São João Maria Vianney, o cura de Ars, como 
modelo dos sacerdotes. Ora, há uma distância 
infinita entre o cura de Ars e a história dos 
sacerdotes no Brasil. A figura de São João 
Maria Vianney é totalmente inimitável: al-
guém que foi vigário de uma paróquia de 228 
habitantes, cujo maior problema pastoral foi 
a existência de duas bodegas no território da 
paróquia — flagelo que conseguiu eliminar 
depois de anos de insistência. Os desafios dos 
padres no Brasil são outros” . 

O desafio de Antônio Conselheiro por 
exemplo, era fazer de Canudos “uma comu-
nidade igualitária sob o amparo de Deus”. 
Instalou na sua cidadela uma economia au-
to-sustentável onde ninguém passaria fome. 
A República nascente atacou seu projeto e 
fez milhares de vítimas em uma guerra quase 
santa.Triste memória.

Alguns historiadores afirmam que  Con-
selheiro e Padre Cícero foram influenciados 
por Ibiapina, cada qual com sua história mas 
no mesmo cenário resultante da estiagem do 
semi-árido: a pobreza, as doenças e a fome.

Enquanto o Vaticano não canoniza um 
brasileiro, (João Paulo II, beatificou 1.340 
pessoas até 2004) nosso povo já consagrou 
Padre Cícero, Antônio Conselheiro, Frei 
Damião e Padre Ibiapina como Santos do 
Povo, e repetirá até o final dos séculos, a 
saudação ibiapiniana: “Louvado Seja Nosso 
Senhor Jesus Cristo”.

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

O começo da história,  -   dizem - foi  em Ingá onde 
nos primeiros anos da década de 30, o jovem  Severi-
no Araújo que já fazia uns arranjos com músicas mais 
modernas, foi descoberto pela Banda da Polícia Militar 
porque tocava clarinete muito bem. Veio então para a 
capital onde ensaiou os primeiros acordes do conjunto 
no coreto da praça. Daqui saiu para uma apresentação 
no auditório da Rádio Clube de Pernambuco, num tempo 
em que as orquestras se apresentavam ao vivo e eram 
muito requisitadas para todo tipo de festa – batizado, 
formatura, casamento, reveillon, Reis, São João e até a 
Festa das Neves. Naquele palco na rua do Lima ganhou 
os primeiros aplausos, mas não os primeiros dinheiros. 
Estes ele só veio a tê-los quando a PRI-4 resolveu apre-
sentar o conjunto como a Orquestra Tabajara da Paraíba 
do maestro Severino Araújo, no final dos anos quarenta, 
se a memória não falha.

Suas primeiras exibições foram de dar água na 
boca. Tinha um repertório variado que ia de “Fasci-
nação” ao “Besa-me mucho”, passando por “Begin the 
beguine”, “As time goes by” e “Aquarela do Brasil”, sem 
esquecer o “Meu Sublime Torrão” que pintava como hino 
da cidade, preferido da maioria dos pessoenses.

De início aparecia nos programas de auditório 
da emissora oficial, junto com Nelie Almeida, Ruy de 
Assis e Ruy Bezerra, antes do “debut” dos Tabajaras 
do Ritmo, conjunto coral dos Nunes de Brito que fez 
furor nos anos cinquenta. E, em cada apresentação, 
a orquestra era saudada com mais entusiasmo pelos 
aficionados da boa música que, naquela altura do cam-
peonato, já sabiam ser muito difícil a sua permanência 
na terrinha.

E foi o que realmente aconteceu, para tristeza dos 
fãs daquele afinadíssimo conjunto de orquestra e coro 

(os músicos também cantavam). Não acabou a década 
de 40 e a nossa Tabajara já andava pelo Rio de Janeiro 
tocando nos auditórios da Rádio Nacional, da Rádio Tupi 
e incursionando, pioneiramente, na televisão brasileira 
que começava a dar os primeiros sinais de vida.

 E o sucesso foi tão grande que ela demorou a vol-
tar a João Pessoa. E, quando fê-lo (lembro bem) foi numa 
noitada de festa no antigo Cabo Branco, ali na Primeiro 
de Maio, em Jaguaribe, pouco tempo depois da exibição 
da festejada e internacional orquestra de Tommy Dor-
sey que excursionava pelo Nordeste do Brasil. E, eu não, 
que não era conhecedor mais atento de música, mas os 
experts foram unânimes em reconhecer que Severino 
Araújo estava bem próximo do virtuosismo do famoso 
maestro americano e que a sua orquestra viria a ser 
uma das melhores do país.

E foi exatamente o que veio a suceder, numa saga 
que misturou luta, denodo, sucesso e glória. O Severino 
Araújo, simples como ele só, nos anos seguintes recebeu 
aplausos do público e da crítica, em  recitais que marca-
ram época e que o transformaram num dos mais pre-
miados maestros do Brasil.

Ele morreu em 2012,  mas desde 2006, o seu 
irmão Jaime Araújo, hoje com 90 anos, assumiu o 
comando da banda que este mês  foi declarada pela 
Assembleia Legislativa como  Patrimônio Imaterial 
do Estado da Paraíba, título que já lhe outorgara, no 
ano passado, o Estado do Rio de Janeiro, que sedia a 
Orquestra desde 1945 quando ela se mudou de João 
Pessoa.

E eu, agora,  transformo esta crônica  em homena-
gem ao velho maestro que não teve em vida a fama que 
merecia e, certamente  está a reger  uma nova banda, 
sob os cuidados de São Pedro, lá no alto dos céus...                                                                                                                     

O padre Ernando Teixeira 
continua no seu afã de resgatar 
a vida do padre Ibiapina para a 
História. Ibiapina há muito ga-
nhou patente de apóstolo; agora, 
é a vez do padre. Ernando ganhar 
a patente de apóstolo do após-
tolo. Ele já escreveu dois livros 
sobre o padre cearense, e pelo 
visto prepara o terceiro – pois no 
último domingo publicou alenta-
do artigo em A União sobre uma 
denúncia que Ibiapina fez quan-
do era deputado geral (federal) 
sobre corrução no Ministério da 
Fazenda.

Ibiapina, 
antes de ser padre, 
fora advogado, juiz 
de direito e depu-
tado geral por sua 
terra, o Ceará. Até 
que, tangido pela 
fé, abraçou a cruz 
de Cristo como 
um tardio cireneu. 
Transformou-se 
num dos derra-
deiros apóstolos 
do cristianismo, 
percorrendo as 
veredas dos sertões do Nordeste 
para convocar o povo a construir 
as obras que o poder público 
não fazia, mas inadiáveis para a 
solução dos problemas sociais 
da época – que se perpetuaram 
através dos séculos.

Foram obras de açudagem 
que ainda hoje servem de refrigé-
rio ao povo e seus gados; escolas 
e orfanatos para menores desva-
lidos (casas de caridade) e doen-
tes sem dono; igrejas para os fiéis 
e cemitérios para os mortais. 
E sermões em que ensinava ao 
povo mesinhas curativas de epi-
demias como a peste bubônica e 
o cólera. Ibiapina era, assim, um 

tipo de profeta e apóstolo; hoje é 
candidato a beato da Igreja. Seu 
exemplo de vida gerou outro san-
to: Antônio Conselheiro.

Essa recente patente de Ibia-
pina muito se deve ao esforço de 
pesquisa do padre Ernando, meu 
confrade do Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano – nossa 
mais antiga casa de cultura. Mu-
seólogo, teólogo e psicólogo, pa-
dre Ernando tem no seu currícu-
lo anos de estudo nos seminários 
da Europa. Dirigiu por mais de 
uma década o Museu Sacro-Esco-

la de São Fran-
cisco. E militou 
nas paróquias 
da periferia, 
levando a pala-
vra reveladora 
e denunciadora 
da Igreja aos 
abandona-
dos.

No derra-
deiro domingo, 
padre Ernan-
do fez eco à 
denúncia do 
deputado Ibia-

pina sobre o Roubo do Tesouro. 
Esse atentado contra a fazenda 
pública aconteceu aos 26 de ju-
lho de 1836. Levaram 497 con-
tos de réis do Tesouro Nacional, 
a até hoje não se sabe quem. Era 
muito dinheiro, mais ou menos 
equivalente aos milhões que 
hoje desfalcaram a coisa pública 
no Brasil. Com uma diferença: 
hoje se apuram as denúncias, 
diferentemente do Império e da 
ditadura militar que infelicitou 
o Brasil por mais de duas déca-
das.

A voz de Ibiapina clamou no 
deserto. Ele foi instado pela hie-
rarquia do parlamento burguês a 

não falar mais no assunto, assim 
como a calar sobre as denún-
cias de nepotismo que fizera na 
tribuna da casa. Quando nada, as 
denúncias do deputado Ibiapina 
serviram como registro históri-
co sobre a corrupção no Brasil. 
Uma corrupção muito antiga, que 
teve início quando Pedro Álvares 
tomou posse da terra descoberta 
em nome do Rei. 

A posse do Novo Mundo 
deixava implícito que alguém 
era expropriado, pois o novo 
espaço não podia pertencer a 
dois senhores. E teve início o 
genocídio que exterminou 800 
povos indígenas, banidos de suas 
tabas para dar lugar ao invasor. 
Esse processo continua até hoje. 
Os brancos reclamam para si a 
posse das terras remanescentes; 
ao índio resta a favelização na 
periferia da cidade grande, ou o 
túmulo do suicídio – causa mor-
tis frequente entre os jovens do 
povo indígena.

Para a redenção dos povos 
americanos será preciso a exis-
tência de muitos Ibiapinas, serão 
necessários muitos sermões de 
Vieiras na defesa dos primeiros e 
legítimos senhores de Pindorama. 
Todo o espaço brasileiro pertence 
ao índio que está confinado nas 
reservas ameaçadas de continui-
dade. O Congresso, os tribunais 
superiores, os palácios presiden-
ciais, as embaixadas de Brasília, 
os quartéis ocupam o terreiro de 
antigas tabas – que estavam aqui 
milênios antes do invasor chegar 
e ficar. Estes, sim, é que devia es-
tar confinado em reservas, ou ser 
colocadoem navios e mandado de 
volta à casa. 

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)
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FotoS: Divulgação

A águia renasce 
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

Em cartaz

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

SERVIÇo

     Humor 
Cristovam tadeu

Casa Grande
Sônia (Suzana Pires) e Hugo (Marcello Novaes) são da 

alta burguesia carioca e levam uma vida bastante confortá-
vel. 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. 

BARtoLo

Mãos com pele flácida, rugas franzindo a testa, bolsas 
caídas abaixo dos olhos acentuando as olheiras escureci-
das, cabelos embranquecidos e começando a rarear logo 
acima da testa. Assim está a imagem do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva em foto que ilustrava matéria do 
G1 São Paulo sobre o manifesto que o Partido dos Traba-
lhadores lançou com dez propostas para enfrentar a crise 
política por que o Brasil passa atualmente, destacando-se 
entre elas a taxação das grandes riquezas. 

Aparentemente envelhecido, tentando escudar o seu 
partido de bombardeios intensos que lhe são dirigidos, 
diretamente ou por petardos que resvalam dos escânda-
los do “Mensalão” e do “Petrolão”, além de administrar 
as toupeiragens da sua apadrinhada gestão presidencial, 
Lula tem que se metamorfosear como a águia americana, 
que, ao sentir-se envelhecendo, quebra o bico na pedra 
da encosta da montanha para que ele ressurja vigoroso 
e, consiga arrancar as unhas, que, renascidas, com elas 
arranque as penas velhas e alce voo para a sobrevivência. 
A águia não vive sem voar.

Tendo em vista a realidade política brasileira atual, 
isso será necessário e inevitável, para que o impetuo-
so Eduardo Cunha seja contido em sua bem traçada 
e objetiva trajetória de conquista do poder, mesmo 
quando a estratégia é o enfrentamento do próprio poder 
estabelecido, até mesmo com o uso de estratagema. 
Como exemplos temos o seu ousado enfrentamento 
do esquema governista, quando concorreu e sagrou-se 
vitorioso como presidente da Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados.

Logo em seguida, pôs o Planalto novamente em maus 
lençóis, ao desencavar as  PECs da Maioridade Penal e a 
da Terceirização, trazendo-as à tona e pondo-as na pauta 
do plenário, assuntos que vinham sendo convenientemen-
te mantidos sob quarentena, por não promoverem qual-
quer consenso, nem mesmo na maioria dos parlamentares 
governistas, que já se amoitam noutras alas, com destaque 
para a religiosa, que aglutina evangélicos e católicos sob a 
égide do astuto Eduardo Cunha. 

E mais: o presidente da Câmara dos Deputados 
promete pautar, para mais dor de cabeça da presidente 
Dilma Rousseff, a PEC da Bengala, que, se aprovada, 
vai impedi-la de fazer cinco novas indicações para o STF 
em seu segundo mandato. Além da reposição da vaga de 
Joaquim Barbosa, aposentado em agosto do ano passado, 
cujo substituto - Luiz Edson Fachin - foi recentemente 
indicado, a presidente indicaria substitutos para as vagas 
de Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewan-
dowski, Rosa Weber e Teori Zavascki, que completam 70 
anos até o final do seu mandato presidencial. 

Só pra contrariar, copiando o nome do grupo musical 
mineiro, Eduardo Cunha conseguiu que a Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara aprovasse a admissibili-
dade da PEC, de sua autoria, que reduz para 20 o número 
de ministérios, vencendo mais uma queda de braço com 
o Palácio do Planalto. E já ostenta postura de candidato a 
sucessor de Dilma. Mas antes quer passar pela presidência 
do PMDB. Se isto acontecer, nem mesmo a águia meta-
morfoseada vai conseguir conter o homem.

O político e escritor paraibano José 
Américo de Almeida (1887-1980) desta-
cou-se em pelo menos duas vertentes da 
História do Brasil, notadamente na primei-
ra metade do século vinte: a político-ad-
ministrativa (nos desenlaces da chamada 
Revolução de 1930) e a literária (com 
a publicação, em 1928, de A Bagaceira, 
romance inaugural do Moderno Regionalis-
mo brasileiro). Para ajudar a manter viva e 
disseminar a memória de José Américo en-
tre as novas e as futuras gerações, as pro-
fessoras e escritoras Maria do Socorro Silva 
de Aragão, Neide Medeiros Santos e Ana 
Isabel de Souza Leão Andrade organizaram 
o livro José Américo – Uma fotobiografia 
(Ideia, 2014), tema da reportagem de capa 
da nova edição do Correio das Artes, que 
circula amanhã, encartado no jornal A 
União, da Imprensa Oficial do Estado da 
Paraíba. Além da reportagem sobre a obra 
em si, o suplemento traz artigos sobre José 
Américo – o político, o romancista e o poe-
ta – assinados pelas organizadoras.

Outras homenagens
Outro autor paraibano que desde o 

ano passado vem sendo alvo de novas e 
sucessivas homenagens, em virtude da pas-
sagem dos 130 anos de seu nascimento e 
centenário de morte, é o poeta Augusto dos 
Anjos (1884-1914), autor do Eu. O Correio 
das Artes destaca três dentre os novos títu-
los lançados: Augusto dos Anjos – Sonetos 
(com Glossário de Maria Helena da Cruz) 
e Minha Singularíssima Pessoa (Patmos 
Editora), organizados por Carlos Roberto 
de Oliveira, e Eu e Outros Poemas – Edição 
Especial (MVC Editora), com Roteiro de 
Leitura de Neide Medeiros Santos.

O jornalista e escritor José Nêumanne 
Pinto, comentando o novo livro de poe-
sia de Hildeberto Barbosa Filho, faz um 
inventário poético do autor de Nem Morrer 
é Remédio. O jornalista e editor do Correio 
das Artes William Costa, em sua coluna 

‘Duas Palavras’, lembra os dez anos da mor-
te do poeta Lúcio Lins, na crônica intitulada 
‘Lamento de Náufrago – Canto pela morte 
de Lúcio Lins, poeta navegante do ‘mar de 
dentro’, colhida de seu livro (inédito) Para 
tocar tuas mãos, cujo lançamento está pre-
visto para este ano.

‘O bárbaro iluminado’. Este é o título 
do artigo com o qual o jornalista e escritor 
Bruno Gaudêncio homenageia a memó-
ria do jornalista, romancista e teatrólogo 
paraibano Allyrio Meira Wanderley, autor 
de Sol Criminoso. Os poetas Carlos Alberto 
Jales e Félix Di Láscio estão de volta com 
novos poemas inéditos. A professora e 
cronista Ana Adelaide Peixoto Tavares faz 
dos efeitos da passagem do tempo tema de 
seu artigo, com citações de várias autoras, 
entre elas Cecília Meireles e Simone de 

Capa do suplemento literário de A União

Beauvoir.
A professora e crítica de literatura, 

Analice Pereira, prossegue com o seu diário 
‘Dez dias com Elena em Havana’, narran-
do o segundo dia de sua viagem a Cuba, 
em um estilo que explora as fronteiras da 
crônica e do conto. Ângelo Mendes Corrêa 
e Itamar Santos entrevistam a atriz Valéria 
Arbex, fundadora da Companhia Teatral 
Damasco, que está de volta à cena paulista-
na com o espetáculo Salamaleque.

Colunistas
As colunas ‘Convivência Crítica’, de 

Hildeberto Barbosa Filho, e ‘Novo Almana-
que Armorial’, de Carlos Newton Júnior, não 
serão publicadas nesta edição, retornando 
em maio. Edônio Alves mantém o bate-bo-
la entre literatura e futebol, comentando, 
em sua coluna ‘Jogada de Letras’, o conto 
‘Ripa na xulipa’, do escritor Antônio Carlos 
Olivieri, Prêmio FNLIJ 2001.

O escritor e professor Rinaldo de Fer-
nandes dedica-se em sua coluna ‘Ponto de 
Vista Crítico’ a comentar o romance Solidão 
Continental, de João Gilberto Noll. Acertos 
e desacertos narrativos de Chico Buarque 
em seu novo romance, O Irmão Alemão, 
são apontados com precisão pelo professor 
e poeta Expedito Ferraz Jr., em sua coluna 
‘Entre os Livros’.

Em ‘Festas Semióticas’, o professor 
e poeta Amador Ribeiro comenta duas 
canções do irrequieto e criativo poeta, 
músico e compositor Jorge Mautner. ‘Ima-
gens Amadas’: No oitavo capítulo da série 
‘Espectadores’, o professor e crítico de 
literatura e cinema João Batista de Brito 
entrevista o engenheiro civil e cinéfilo 
Clovis Dias. E ainda o estudante de Jorna-
lismo da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Sandro Alves, comenta a festa de 
lançamento e o filme ‘Elena’, da atriz e 
diretora Petra Costa. Fechando a edição, 
uma ‘trama visual’ assinada pela artista 
plástica Lívia Costa.

A produção brasileira tem direção de Felipe Barbosa

VINGADORES: ERA DE ULTRON (EUA 2015). 
Gênero: Ação. Duração: 122 min. Classi-
ficação: 12 anos. Direção: Joss Whedon 
Com: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 
Ruffalo.Sequência do sucesso “Os Vinga-
dores”, que reúne mais uma vez a equipe 
de super-heróis formada por Capitão Amé-
rica (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. 
Direção: Fellipe Barbosa Com: Thales Caval-
canti, 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 pro-
blemas 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 (Michel-
le Rodriguez) e o resto da equipe tiveram 
a chance de voltar para os Estados Unidos 
e recomeçarem suas vidas. Mas a tran-
quilidade do grupo é destruída quando 
Ian Shaw (Jason Statham), um assassino 
profissional, quer vingança pela morte 
de seu irmão. Agora, a equipe tem que se 
reunir para impedir este novo vilão. Mas 
dessa vez, não é só sobre ser veloz. A luta 
é pela sobrevivência. Manaíra 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 Parsons, 
Rihanna, Steve Martin .O planeta Terra foi 
invadido por seres extra-terrestres, os Boov, 

que estão em busca de um novo planeta para 
chamar de lar. Eles convivem com os humanos 
pacificamente, que não sabem de sua existên-
cia. Entretanto, um dia a jovem adolescente Tip 
(Rihanna) encontra o alien Oh (Jim Parsons), 
que foi banido pelos Boov devido às várias 
trapalhadas causadas por ele. Os dois logo 
embarcam em uma aventura onde aprendem 
bastante sobre as relações intergalácticas. 
Manaíra 1: 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 
Chappie correm riscos. Manaíra 4: 14h, 
16h45, 19h15 e 22h Tambiá 1: 18h15 
e 20h35 

Correio das Artes circula amanhã, no jornal 
A União, destacando José Américo de Almeida
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Diversidade

Arievaldo Vianna é o autor da biografia de Leandro 
Gomes de Barros que tem lançamento às 18 horas

Arrieta Vilela lança livro de 
poesia hoje, na Livraria do Luiz

Patriarca do cordel recomendaUNIÃO  A

Este é o filme ideal para assistir entre 
amigos, namorado e pode ser até uma 
indireta para aquela paquera que não 
sai do muro. Ele conta a história de dois 
profissionais que se conhecem e tornam-
se melhores amigos. Com o tempo, a 
intimidade aumenta e os dois decidem ter 
um tipo de amizade com benefícios. Ele 
tem bloqueio emocional. Ela tem problemas 
emocionais. E no meio da confusão eles 
são surpreendidos por um sentimento maior 
que a amizade entre eles. O filme está 
disponível para assistir online.

Janielle Ventura

Ela passou dos 30 e não completou o 
Ensino Médio, divide apartamento em um 
subsolo no subúrbio de Nova Iorque e 
trabalha como ajudante na casa de uma 
ricaça esnobe. Mas nada disso desanima a 
incessantemente alegre Kimmy, que passou 
15 anos de sua vida trancada em um bunker 
por um líder de uma seita apocalíptica e 
hoje consegue ver o lado divertido em cada 
‘catástrofe’ do cotidiano. Gargalhadas 
garantidas nessa produção exclusiva do 
canal por assinatura Netflix. Primeira 
temporada já disponível em 13 episódios.

Felipe Gesteira

Cartas Marcadas

Amizade Colorida

Unbreakable Kimmy 

O livro de Celly de Freitas nos brinda com 
textos de grande carga imagética que 
propicia viagens em universos marcantes 
que retratam a rigidez do cotidiano com 
suavidade, olhar crítico, despedidas e reco-
meços. A sua dedicação e vivência com a 
orbe do teatro parece influenciar de forma 
positiva o seu mergulho no lago da poesia. 
Vale a pena conferir! Disponível para venda 
no Sebo Cultural e na Livraria da Energisa. 
R$ 15. 

Alexandre Macedo

Capa da obra que traz poesia e cotidiano

Longa retrata história de casal de amigos

Série mostra lado divertido de catástrofes

Arriete Vilela é escritora e professora

Arievaldo Vianna indica que houve influência em Ariano Suassuna da obra de Leandro

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de abril de 2015  

Considerado o Rei da poesia 
sertaneja pelo escritor mineiro 
Carlos Drummond de Andrade, 
em artigo publicado em 1976, 
o transcurso do sesquicente-
nário de nascimento do poeta 
paraibano - natural da cidade 
de Pombal - Leandro Gomes de 

Barros será no próximo dia 19 de novem-
bro. No entanto, o Governo do Estado, 
por meio da Funesc, antecipa as comemo-
rações para marcar a data promovendo 
hoje, a partir das 18h, no mezanino 2 do 
Espaço Cultural José Lins do Rego, em João 
Pessoa, o lançamento da biografia intitu-
lada Leandro Gomes de Barros – O Mestre 
da Literatura de Cordel, vida e obra, com 
a presença do autor do livro, o cearense 
Arievaldo Vianna. Na oportunidade, den-
tro da programação, o público ainda pode-
rá assistir, gratuitamente, ao declamador 
Iponax Vila Nova e aos repentistas Rogério 
Meneses e Antônio Lisboa.

Ao longo de 176 páginas, o livro reúne 
fatos relacionados à vida de Leandro 
Gomes de Barros, raridades - a exem-
plo de fotos de familiares, documentos 
que esclarecem aspectos antes obscuros 
da biografia do poeta, num trabalho de 
pesquisa que contou com a colaboração 
de Cristina Nóbrega, bisneta de Daniel, 
irmão de Leandro, mas também informa-
ções consideradas inéditas. São destaques, 
ainda, as entrevistas com o escritor Pedro 
Nunes Filho - que é bisneto de Josefa 
Xavier de Farias, irmã de Adelaide (mãe de 
Leandro) - e o consagrado cordelista Paulo 
Nunes Batista, filho do pioneiro do corde-
lismo, Francisco das Chagas Batista, amigo 
do criador de Cancão de Fogo e que ainda 
guarda, na memória, episódios interessan-
tes que ouvia de seu irmão, Pedro Werta, 
afilhado do biografado. 

No texto de apresentação da obra, 
o poeta e pesquisador baiano Marco 
Haurélio afirma o seguinte: “Trata-se da 
biografia do nosso mais importante poeta 
popular, Leandro Gomes de Barros, pa-
triarca da literatura de cordel e autor de, 
pelo menos, 20 clássicos incontestáveis 
do gênero. Arievaldo salda o débito que 
contraiu com o mestre paraibano desde 
que foi apresentado, na infância, pela avó 
Alzira de Souza Lima (1912-1994) ao 

FOTO: Evandro Pereira

grande pícaro Cancão de Fogo, espécie de 
Lazarillo de Tormes sertanejo, e maior 
criação de Leandro”.

Leandro Gomes é autor de dois folhe-
tos que influenciaram o escritor e dra-
maturgo paraibano Ariano Suassuna na 
criação de sua obra mais famosa, o Auto 
da Compadecida. Trata-se de O Dinheiro 
(ou O testamento do Cachorro), de 1909, e 
O cavalo que defecava dinheiro. A propó-
sito, em artigo que escreveu e publicou 
em 1976, o poeta Carlos Drummond de 
Andrade considera Leandro ‘Rei da poesia 
sertaneja’ e, inclusive, reivindica para ele o 
título de ‘Príncipe dos Poetas Brasileiros’, 
que foi concedido a Olavo Bilac em 1913. 
E é justamente esse polêmico artigo de 
Drummond alvo de cuidadosa análise em 
um dos capítulos da biografia escrita por 
Arievaldo, que admitiu ter realizado uma 
pesquisa árdua e persistente, ao longo dos 
últimos 10 anos, sem contar com qualquer 
apoio financeiro, mas apenas a colabo-
ração de amigos que também admiram a 
obra do grande poeta pombalense.

Já no prefácio da biografia, assinado 
pelo professor Gilmar de Carvalho, que é 
estudioso da cultura popular, é destacado 
que “Leandro é daquelas unanimidades 

A professora e poeta alagoana Arrie-
te Vilela lança hoje, às 10h, na Livraria 
do Luiz, na Galeria Augusto dos Anjos, 
Centro, em João Pessoa, o livro “Teço-
me”, no qual reúne 59 poemas versando 
sobre o poder da palavra. A apresenta-
ção da obra e da autora será feita pela 
professora e escritora Neide Medeiros 
Santos, com o tema “Arriete Vilela: A 
poética da delicadeza e dos afetos”.

Neide acompanha a trajetória lite-
rária de Arriete há alguns anos e, se-
gundo ela, a autora exercita uma prosa 
e poesia cheia de sutilezas e de preo-
cupações com o valor e sentido das pa-
lavras. “Seus livros já foram analisados 
em dissertações e teses de doutorado e 
a conquista de prêmios nacionais con-
fere-lhe um lugar de destaque entre as 
grandes vozes femininas do Nordeste”, 
acrescenta. 

Arriete é graduada em Letras 
pela Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL) e fez mestrado em Literatura 
Brasileira na Universidade Federal 

Filme

a favor. Inegável que foi o grande nome 
do folheto e um dos sistematizadores da 
edição de cordéis no Brasil, com rima, 
métrica e folheto múltiplo de quatro 
páginas, com capa gráfica, no início, e 
com xilogravura, tempos depois. Curiosa 
essa passagem do violeiro para o poeta de 
bancada”, prosseguiu ele, salientando ser 
“importante compreender como a maqui-
naria obsoleta para os grandes centros se 
interiorizava e dava lugar a jornais polí-
ticos e depois a uma atividade que movi-
mentou a economia, que revolveu nossas 
camadas de memória e se fixou no imagi-
nário social”. 

A obra poética de Leandro Gomes de 
Barros se caracteriza por ser atemporal. 
Nesse sentido, ele se valeu da sátira para 
criticar os desmandos de seu tempo, a 
exemplo da influência estrangeira em 
Pernambuco, Estado onde se estabeleceu. 
Transformando a veia humorística em 
chicote, ele vergastou os coronéis da Velha 
República. No entanto, o poeta exaltou os 
cangaceiros liderados por Antônio Silvino, 
criando o modelo que seria seguido pelos 
futuros biógrafos de Lampião no cordel: 
a fusão do cangaceiro nordestino com o 
cavaleiro andante do Medievo europeu.

FOTOS: Divulgação

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Livros 

da Paraíba (UFPB), defendendo, com 
louvor, a dissertação “A revista Novi-
dade: contribuição para o estudo do 
Modernismo em Alagoas”, trabalho 
que recebeu a orientação do professor 
Neroaldo Pontes de Azevedo. 

Com o romance “Lãs ao vento” 

(2005), Arriete ganhou o prêmio Lúcia 
Aizim da União Brasileira dos Escritores 
do Rio de Janeiro (UBE-RJ). A apresenta-
ção do livro foi da professora Sônia Van 
Dijck com o título – As faces da palavra. 
Neste mesmo ano, recebeu a Comenda 
Dra. Nise da Silveira, outorgada pelo 
Governo do Estado de Alagoas.  

Na poesia e na prosa Arriete se 
revela uma artista múltipla. Na opi-
nião de Neide, muitos dos seus livros 
denotam a preocupação com o fazer 
literário, a luta com as palavras. Em 
outros, evidenciam-se as memórias da 
infância, as reminiscências do passado, 
a preocupação com os aspectos sociais. 
“São textos sempre cheios de ternura e 
de muita dor”, completa.

“Nos poemas, contos, crônicas, ro-
mance e literatura infantil – prossegue 
Neide - a palavra é a âncora que guia 
o destino do texto”. Para a apresenta-
dora de “Teço-me”, no fazer literário 
de Arriete, constata-se a busca pela 
perfeição da linguagem, pela palavra 
capaz de “ser argamassa para assentar 
a alvenaria”. “É uma escritora/artesã 
das palavras”, ressalta.
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Juros para pessoa física 
bate recorde no mês de 
março, diz Banco Central

Paraibanos montam jeep da Chysler em PE

Do chão de fábrica à engenharia

Adinália Araújo de Oli-
veira, 30 anos, reside na ci-
dade paraibana de Caaporã, 
divisa com Pernambuco. Está 
em sua residência por causa 
de uma gravidez de risco, 
mas não vê a hora de ter seu 
primeiro filho e voltar a tra-
balhar na fábrica.

Contratada por uma 
empresa terceirizada da 
FCA, Dida, como é conheci-
da, trabalhava na função de 
montadora de revestimento 
metálico. Ganhava aproxima-
damente R$ 60 por semana 
ajudando em bares ou em re-
sidências para ajudar a mãe, 
funcionária da Prefeitura de 
Caaporã.

“Foi uma benção, porque 
hoje ganho R$ 1.200, tenho o 
transporte, cartão de crédito 
e ainda consigo ajudar mi-
nha mãe que é funcionária 
da prefeitura. Vou dá tudo de 
bom para meu filho”, disse, 
entusiasmada, a jovem.

Além dela, vários mora-
dores de Caaporã trabalham 
na fábrica da Jeep em Goiana. 
Entre elas estão as primas de 
Dida, Aniere e Eriane, esta na 
função de enfermeira.

A situação da costurei-
ra Elendiane Gonçalves de 
Moura e da estudante de téc-
nica de Administração Jéssi-
ca Pontes é diferente. Ambas 
residem em Goiana e estão 
com currículos na fábrica da 
Jeep, aguardando serem cha-
madas. 

“Meu sonho é ter a car-
teira assinada. Quero traba-
lhar na função de costureira”, 
disse Elendiane que trabalha 
em um restaurante. O local 
além de fornecer refeições 
também tem pequenos apar-
tamentos usados por funcio-
nários da fábrica que resi-
dem em outras localidades.

O mesmo acontece com 
Jéssica Pontes. Funcionária 
de uma pousada a estudante 

do curso técnico de adminis-
tração disse que a chegada 
da fábrica da Jeep no muni-
cípio pernambucano mudou 
a rotina. 

Ela disse que os 22 quar-
tos da pousada sempre estão 
ocupados. Os hóspedes são 
funcionários da fábrica que 
vem de outros, sendo a maio-
ria dos Estados Unidos.

Para Jéssica, a ocupação 
melhorou com a chegada da 
Jeep. Recentemente, disse a 
jovem que trabalha na por-
taria da pousada, chegou um 
grupo de chineses, mas não 
ficou por falta de vagas.

A construção da fábrica 
da Jeep em Goiana trouxe 
aumento na economia do 
município, mas também preo-
cupação para as autoridades 
municipais. O número de 
transporte clandestino so-
freu um grande acrescimen-
to. O diretor de transporte da 
Prefeitura Municipal de Goia-

na, Eneilson Moura da Costa 
disse que o aumento indis-
criminado desse transporte 
está sendo combatido com a 
apreensão dos veículos. Mes-
mo assim é pretensão da pre-
feitura aumentar o número 
de táxis “porque esse tipo de 
veículo tem acesso a fábrica’, 
ao contrário dos clandesti-
nos’, adiantou Moura.

Foto: Evandro Pereira
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Fábrica da Chysler, que já 
gerou 4.5 mil empregos 
diretos, será inaugurada  
na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira 
a Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) inaugura a primeira 
montadora de veículos da 
marca Jeep em Goiana (PE). 
A Paraíba está presente 
através de funcionários que 
exercem diversas funções, 
inclusive no setor de Enge-
nharia. Diariamente saem 
três ônibus da capital parai-
bana com profissionais que 
prestam serviço ao novo 
empreendimento. A inaugu-
ração vai contar com a pre-

sença de várias autoridades 
do país, entre elas, a presi-
dente Dilma Rousseff, do go-
vernador Ricardo Coutinho, 
e do presidente da empresa 
italiana, Sergio Marchion-
ne. O maior projeto do setor 
automotivo em andamento 
no país já gerou cerca de 
4.5 mil empregos diretos. A 
projeção é chegar a 10 mil 
quando a fábrica atingir sua 
capacidade máxima de pro-
dução de 250 mil veículos 
ao ano.

A participação de pa-
raibanos não está somen-
te na linha de produção da 

fábrica, também está na 
montagem de equipamen-
tos, entre os quais um braço 
mecânico (robô), realizada 
em um dos galpões do Se-
nai, unidade de João Pessoa. 

Renegado
O Jeep Renegade será 

o primeiro produto a sair, 
em 2015, da nova fábrica de 
Goiana. Ele já é produzido 
na Itália e será feito na Chi-
na, em 2016, com vendas 
previstas em mais de 100 
países, sempre com a mes-
ma qualidade construtiva. 
O secretário de Estado do 

Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico da Paraíba, 
Laplace Guedes disse que 
a instalação da fábrica no 
vizinho Estado tem con-
tribuído substancialmente 
com a economia paraibana 
com a presença de funcio-
nários do alto escalão da 
empresa que estão ocupan-
do a linha hoteleira de João 
Pessoa, alugando imóveis 
e frequentando o comércio 
local. “A instalação de Jeep 
em Goiana vai beneficiar 
a Paraíba em virtude de 
3 variáveis cruciais que o 
quadro apresenta, ou seja, 

“a equidistância da fábrica 
em relação à Paraíba - Isso 
vai possibilitar o desloca-
mento de paraibanos e será 
fator competitivo vantajoso 
no momento da avaliação e 
contratação de paraibanos 
para trabalhar na Jeep”.

 Segundo o secretário, 
“a mobilidade urbana - o 
escoamento da produção e, 
novamente, o trânsito dos 
atores envolvidos no pro-
cesso será, sem dúvidas, 
mais viável pelo nosso Es-
tado. Isto direcionará, de 
modo muito natural, a opção 
por João Pessoa (Paraíba), 

como ponto de apoio es-
tratégico aos negócios da 
marca”. Ainda conforme 
Laplace Guedes, “o aqueci-
mento do turismo corpora-
tivo - em optando pela Pa-
raíba, no caso, João Pessoa, 
executivos e funcionários 
da Jeep vão conseguir visi-
tar a fábrica e retornar à ci-
dade de origem no mesmo 
dia. Isso tende a posicionar 
a nossa capital como desti-
no das personalidades de 
decisão da referida marca, 
fazendo com que o Estado 
se beneficie do trânsito 
desses atores.”

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

“Ganhava R$ 60, hoje tenho crédito”

Goiana é um município 
localizado no Litoral Norte 
de Pernambuco. Com 75.648 
habitantes, segundo o último 
censo do IBGE, faz divisa com 
dois municípios paraibanos, 
Caaporã (12.1km) e Alhan-
dra (17.7km). Se encontra a 
63,9 km de João Pessoa e o 
acesso é pela BR-101, com-
pletamente recuperada pelo 
Governo Federal.

Com a instalação da fá-
brica, a previsão de morado-
res da cidade é o aumento da 

população em torno de 10 
mil pessoas nos próximos 
anos.  Essa elevação preocu-
pa a Prefeitura Municipal de 
Goiana. 

A chegada da fábrica de 
Jeep e de outras indústrias 
pode favelizar a cidade que 
está com crescimento visível 
no número de carros, mais 
gente no comércio, nos ba-
res, restaurantes, pousadas, 
principalmente nos fins de 
semana, como constatam as 
autoridades locais.

Saiba mais

Números do polo automotivo

O investimento na Jeep Goiana é de R$ 4 bilhões e vai 
produzir 250 mil veículos por ano.

No entorno da unidade, o polo automotivo abrange 
16 fornecedores (sistemistas) que terão relação dire-

ta na produção de componentes (bancos, equipamentos 
metálicos e plásticos). Os investimentos reúnem mais 
R$ 3 bilhões.

Ao ano, o polo vai gerar 8 mil empregos diretos. Atu-
almente, 3 mil pessoas estão em atividade incluindo 

planta matriz e sistemistas.

O primeiro produto que sairá da fábrica pernambucana 
será o Jeep Renegade, um SUV compacto, que já vem 

sendo produtizo (pré-série) para provas de equipamen-
tos. Depois de testado, o carro é desmontado.

O Renegade vai ser distribuído para o Brasil inteiro por 
caminhão cegonha de duas formas: em linhas diretas 

saindo da fábrica para o Nordeste e, para o Sul-Sudeste, 
utilizará o contra-fluxo dos caminhões que saem da fá-
brica de Minas Gerais (Fiat).

População aumenta em Goiana

Jéssica afirma que fábrica mudou a rotina Adinália: “Foi uma bênção. Ganho R$ 1.200” Elendiane diz que sonho é ter carteira assinada

Produção 
de veículos 
aumenta a 
renda e levou o
progresso para 
a economia de 
Goiana e de 
Caaporã
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Operadora deve informar sobre uso
serviço de Telefonia móvel

Empresas apresentaram 
compromisso público em 
audiência com ministério

ebserh repassa 
recursos para o HU

A Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh) autorizou 
a destinação de R$ 8,1 milhões a oito 
hospitais universitários federais para 
aquisição de medicamentos, material 
médico-hospitalar, produtos para a 
saúde, insumos e serviços essenciais 
ao adequado funcionamento das uni-
dades. Os recursos são oriundos do 
Programa Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf ). A decisão foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) da última 
quarta-feira (22). Entre as instituições 
que vão receber os recursos se encon-
tra o Hospital Universitário Lauro Wan-
derley, da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). Com a liberação, a Ebserh 
dá condições materiais e institucionais 
aos hospitais para desempenhar suas 
funções nas áreas de ensino, pesquisa 
e extensão e assistência à saúde.

lGBT apresenta 
propostas no df

O Comitê Técnico de Cultura de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais (LGBT) do Ministério da 
Cultura (MinC) apresentou, em reunião 
realizada nos últimos dias 22 e 23, no 
DF, relatório com propostas para for-
talecer políticas culturais voltadas a 
esse público. Os critérios para seleção 
dos novos membros do colegiado, que 
será renovado ainda neste semestre, 
também esteve em debate. Entre as su-
gestões para fortalecer políticas cultu-
rais voltadas ao público LGBT propostas 
estão a criação de grupos de trabalho 
de cultura nos Estados, municípios e no 
Distrito Federal, a realização de novos 
editais, prêmios e ações de fomento, a 
criação de Centros de Documentação e 
Pontos de Memória de temas relaciona-
dos à população LGBT no Brasil e ativi-
dades sobre diversidade de gênero em 
escolas públicas.

Tecnologia valoriza 
cidadania, diz ministro

“A tecnologia de informação e 
comunicação tem o potencial de gerar 
grandes ganhos de produtividade no 
Brasil e ajudar na recuperação e na 
sustentação do crescimento nos pró-
ximos anos”, afirmou a última quinta-
feira (23) o ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MP), Nelson Bar-
bosa, durante a abertura do Seminário 
Internacional Brasil 100% Digital, em 
Brasília (DF). Barbosa avaliou que “a 
utilização de tecnologia digital é vital 
para exercer a cidadania, para maior 
transparência das ações do Estado, 
para explicação dos objetivos, para 
a prestação de contas à sociedade e 
também para a participação cada vez 
maior da população e na execução 
dos programas públicos”, disse. Neste 
sentido, ele citou o processo participa-
tivo para a elaboração do Plano Plu-
rianual (PPA), via o site ParticipaBR. 

1o financiamento é 
firmado com indígena

O Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
firmou na última quarta-feira (22), o 
primeiro contrato de financiamento 
diretamente com uma associação indí-
gena. O projeto contemplado é o Alto 
Juruá, gerido pela etnia Ashaninka, 
que vive no Acre (AC), na fronteira com 
o Peru. A assinatura do contrato ocor-
reu em cerimônia no Ministério do Meio 
Ambiente, em que foi anunciado tam-
bém o resultado da primeira chamada 
pública do Fundo Amazônia de apoio à 
Política Nacional de Gestão Ambiental 
em Terras Indígenas. Indígenas rece-
berão R$ 6,6 milhões do Fundo Ama-
zônia para promover a sustentabilida-
de e proteção da floresta amazônica, 
no próprio território e entorno. Outra 
organização indígena, a Associação 
Floresta Protegida, foi selecionada 
em edital e deverá receber R$ 6,9 
milhões do banco.

O Ministério das Comu-
nicações e o Ministério da 
Justiça, por meio da Secre-
taria Nacional do Consumi-
dor, receberam, na última 
quinta-feira (23), repre-
sentantes das empresas de 
telefonia móvel que operam 
no Brasil . O objetivo é es-
clarecer dúvidas sobre os 
serviços oferecidos através 
dos veículos de comunica-
ção.  

Em função de debates 
sobre a interrupção da na-
vegação após o consumo 
total da franquia de dados, 
as empresas presentes na 
reunião apresentaram um 
compromisso público que 
garantirá  as seguintes me-
didas: 

1) Promover uma cam-
panha de comunicação ao 
consumidor por meio da 
qual o consumidor terá 
informações claras e de-
talhadas sobre os servi-
ços contidos em seu plano 
contratado, além de escla-
recimentos sobre a melhor 
utilização da internet móvel 
para cada um desses pla-
nos. Essa campanha deverá 
incluir mídias de massa (rá-

dio e TV), próprias e web. 
2) Não executar quais-

quer novas alterações em 
planos de serviços de inter-
net móvel vigentes por no 
mínimo 30 dias após o iní-
cio de ampla campanha de 
informação ao consumidor. 

3) Promover o aprimo-

ramento e a divulgação de 
meios e ferramentas que 
permitam o acompanha-
mento do consumo da fran-
quia de internet móvel pelo 
consumidor. 

4) Elaboração de um 
Código de Conduta a fim de 
traçar diretrizes a serem 

observadas pelas empresas 
para a melhoria da comu-
nicação com seus clientes. 
O Ministério das Comunica-
ções e a Senacon permane-
cerão atentos aos desdobra-
mentos dessas iniciativas e 
manterão constante diálogo 
com as empresas de teleco-

municações e outros órgãos 
governamentais para asse-
gurar que sejam cumpridas 
as garantias previstas ao 
consumidor. 

Órgãos de defesa
Cerca de 700 Institutos 

de Defesa do Consumidor 
(Procons) de todo o país 
fizeram nessa semana uma 
mobilização contra o blo-
queio de internet nos celu-
lares após o uso dos limites 
contratados. Os órgãos de 
defesa são contra a prática 
adotada pelas operadoras 
por considerar uma afronta 
aos direitos do consumidor, 
especialmente o direito à 
informação.

Números
O Brasil terminou o mês 

de fevereiro deste ano com 
282,557 milhões de linhas 
ativas na telefonia móvel, se-
gundo informou na última 
quinta-feira a Agência Na-
cional de Telecomunicações. 
O crescimento registrado foi 
de 0,30% (mais de 856 mil 
novas linhas) em relação a ja-
neiro e de 3,61% (mais de 9,9 
milhões de novos assinantes) 
nos últimos 12 meses. Ao fi-
nal do segundo mês de 2015, 
os acessos pré-pagos totaliza-
vam 213,79 milhões (75,66% 
do total) e os pós-pagos, 68 
77 milhões (24,34%).

Consumidor terá informações claras e detalhadas sobre os serviços contidos em seu contrato

A cidade de João Pessoa 
recebe, hoje, os principais 
cientistas brasileiros da área 
de sensoriamento remoto – 
imagens e informações obti-
das por sensores instalados 
em satélites, aeronaves ou 
embarcações. Eles chegam à 
cidade para participar do XVII 
Simpósio Brasileiro de Senso-
riamento Remoto (XVI SBSR), 
organizado pelo Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) e pela Sociedade de Es-
pecialistas Latino-Americanos 
em Sensoriamento Remoto 
(Selper). O evento ocorre no 
Centro de Convenções de João 
Pessoa. 

 O XVII SBSR oferece opor-
tunidades para divulgação dos 
trabalhos técnico-científicos 
na área de sensoriamento re-
moto, troca de experiências en-
tre profissionais, ampliação do 
conhecimento da aplicação das 
tecnologias de sensoriamento 
remoto e geoprocessamento, 
fomento de cooperação inte-
rinstitucional, e o estímulo ao 
desenvolvimento do segmen-
to privado deste setor. E tem 
como objetivo congregar a co-
munidade técnico-científica e o 
usuário empresarial das áreas 

de Sensoriamento Remoto, 
Geotecnologias e de suas apli-
cações para a apresentação de 
trabalhos e debates sobre as 
pesquisas, desenvolvimento 
tecnológico, ensino e a políti-
ca científica realizados no país 
e no mundo nos últimos dois 
anos. 

 Durante o simpócio se-
rão apresentados ao público 
os últimos lançamentos para 
esta área, com destaque para 
os títulos Sensoriamento Re-
moto para Desastres, Cali-
bração de sensores orbitais e 
Aplicações de Sensoriamento 
Remoto.

Em Sensoriamento Re-
moto para desastres, um gru-
po de pesquisadores liderado 
por Tania Maria Sausen e Ma-
ría Silvia Pardi Lacruz explica 
como o sensoriamento remo-
to contribui para prevenir e 
reduzir o impacto de desas-
tres naturais como inunda-
ções, deslizamentos, secas, 
incêndios florestais e derra-
mamentos de óleo. 

O livro, disponível em for-
mato impresso e digital, abor-
da questões como o estudo de 
ameaças e vulnerabilidades 
em uma área, a construção de 

cenários de risco prováveis, o 
monitoramento e a criação de 
sistemas de alerta, a organiza-
ção das equipes de resposta 
e assistência às vítimas, e até 
mesmo a recuperação am-
biental e econômica dos locais 
afetados. É uma obra indicada 
não apenas para especialistas, 
mas também para todos os 
profissionais ligados à defesa 
civil, atendimento e gestão de 
áreas de risco.

O livro Calibração de Sen-
sores Orbitais foi elaborado 
por Flavio Jorge Ponzoni e um 
grupo de cientistas brasileiros 
que atuam na linha de fren-
te da geotecnologia, e busca 
suprir a demanda por infor-
mações sobre os principais 
procedimentos desenvolvidos 
nacional e internacionalmen-
te para calibrar os sensores 
situados em satélites. A cali-
bração de sensores orbitais é 
uma operação especialmen-
te necessária para estudos 
qualitativos sofisticados, em 
aplicações do sensoriamento 
remoto tais como as estimati-
vas de produtividade de cul-
turas agrícolas, a investigação 
de fenômenos climáticos e a 
quantificação de parâmetros 

Simpósio reúne os principais 
cientistas brasileiros na capital

sensoriamenTo remoTo

O prefeito Luciano Car-
taxo e a primeira-dama, Ma-
ísa Cartaxo, participaram, na 
noite da última quinta-feira, 
de um culto pelo sucesso do 
projeto Sereias da Penha. A ce-
lebração aconteceu na Igreja 
Assembleia de Deus, do bairro 
Jacarapé, e reuniu as artesãs 
que participam do Projeto, e 
que tiveram suas peças expos-
tas recentemente no São Pau-
lo Fashion Week. 

Evangélicas em sua maio-
ria, as artesãs resolveram or-
ganizar uma celebração para 
agradecer a mudança de vida 
que o projeto proporcionou. 
“Aconteceu tanta coisa em tão 
pouco tempo. Eu trabalhava 
como diarista e então ganhei 
essa nova profissão, logo de-
pois vivi o sonho de partici-
par do desfile em São Paulo. 
A ficha ainda não caiu. É difícil 
acreditar que tudo isso está 
acontecendo”, afirmou Magna 
Oliveira, de 35 anos.

Rosineide Oliveira, de 38 
anos, disse que o agradeci-
mento era para Deus e para 
os organizadores do projeto. 
“Deus colocou essas pessoas 
na nossa vida e não há pala-
vras para agradecer. O projeto 

foi muito longe, muito mais 
do que a gente esperava e isso 
renovou nossas vidas. Somos 
mais felizes, ganhamos um 
meio de sustento”, declarou. 

A coordenação do Projeto 
Sereias da Penha estava repre-
sentada pela primeira-dama 
Maísa Cartaxo, que é coordena-
dora do Programa João Pessoa 
Artesã, e Fátima Carneiro, coor-
denadora do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB). Para 
Maísa Cartaxo, o que surpreen-
de foi o alcance que a iniciativa 
conquistou em tão pouco tem-
po. “Foi um sonho construído 
a muitas mãos, mas principal-
mente pela força de vontade 
dessas mulheres”, declarou. 

O prefeito Luciano Carta-
xo falou sobre a importância 
de levar a iniciativa para ou-
tros pontos da capital. “A va-
lorização do artesanato gera 
emprego e renda e valoriza as 
famílias. Queremos que esta 
seja uma semente que possa 
se espalhar por toda a cidade”, 
afirmou. O projeto é uma par-
ceria da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), por 
meio do Programa João Pessoa 
Artesã (JPA), o IFPB e o Sebrae. 

Projeto Sereias da 
Penha é homenageado

arTesanaTo

Dois Africanos se apresenta hoje no Espaço Mundo

A banda Dois Africanos 
volta ao Centro Cultural Es-
paço Mundo hoje, a partir das 
21h, com ingressos ao valor 
de R$ 20 (antecipado) e R$ 30 
(bilheteria). Os ingressos são 
limitados e podem ser adqui-
ridos antecipadamente pelo 
http://even.tc/doisafricano-

semjp ou no local. No ano pas-
sado, ainda como duo, a Dois 
Africanos realizou um show 
no Espaço Mundo que agra-
dou o público, e após o sucesso 
da apresentação no programa 
SuperStar (Rede Globo) no úl-
timo domingo, eles retornam 
à casa para apresentar a nova 
formação, agora com baixo, 
guitarra e bateria. A banda 
tendo como vocalistas, Opai 

BigBig e Izy Mistura, repre-
sentaram a Paraíba e a canção 
que levaram ao palco da com-
petição foi canção autoral ‘Eu 
Sou de Lá’. 

É uma banda de World 
Hip-hop (Pop Rap e R&B 
com varias influências mu-
sicais) criada em 2012 no 
Brasil. O grupo é formado 
por Opai BigBig (Vocalista); 
Izy Mistura(Vocalista); Igor 

Thayan (Baterista); Pitota 
(Guitarrista); Jeff (Baixista) e 
Alf (Dj). O objetivo da banda é 
mostrar a presença de ritmos 
africanos na música de outras 
partes do mundo, assim como 
unir sons culturalmente difun-
didos na África com a roupa-
gem da nova música pop mun-
dial.  Originários de países que 
possuem o francês como lín-
gua principal, a dupla aportou 

no Brasil em março 2011, onde 
fixaram suas raízes em solo 
paraibano desde 2012 quando 
vieram estudar no Nordeste, 
sendo um na UFPB e o outro na 
Universidade Federal do Ceará.

 Desde então se encanta-
ram com o país e aprenderam 
português. As letras cantadas  
retratam a vida dos jovens 
africanos que buscam sonhos 
em outras partes do mundo. 

World HiP-HoP

Lucas Duarte
Especial para A União

Foto: Divulgação/Internet
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Taxas para pessoa física voltam a ser recorde em março

Juros
Os juros para pessoas 

físicas continuaram em pa-
tamar elevado em março. 
De acordo com dados di-
vulgados ontem pelo Banco 
Central (BC), a taxa média 
de juros com recursos livres 
- que podem ser aplicados 
livremente pelos bancos - 
ficou em 54,4% ao ano. O 
número superou a taxa de 
54,3% ao ano de fevereiro, 
até então a maior da série 
histórica do BC, iniciada em 
março de 2011.

Boa parte do aumento 
dos juros deveu-se ao che-
que especial, cuja taxa média 
anual chegou a 220% ao ano 
em março. O valor é o maior 
em 19 anos. Anteriormente, 
a maior taxa havia sido a de 
março de 1996, de 217,71% 
ao ano. A série histórica do 
BC para juros do cheque es-
pecial começa em 1994.

Os juros do cartão de 
crédito também contribuí-
ram para o resultado. A taxa 
global ficou em 79,1% ao 
ano no mês passado, a maior 
desde setembro de 2012. A 

análise engloba os juros para 
aquisições parceladas e para 
o crédito rotativo. A taxa 
para compras parceladas, 
de 111,5% ao ano, caiu 0,6 
ponto percentual em relação 
a fevereiro. No entanto, os 
juros para o crédito rotativo 
no cartão atingiram 345,8% 
ao ano, o maior valor desde 
o início da série histórica do 
BC, em março de 2011.

A inadimplência com 
recursos livres para pes-
soas físicas e jurídicas ficou 
em 4,4% em março, estável 
tanto em relação a fevereiro 
quanto na comparação com o 
mesmo mês do ano passado.

Mariana Branco
Da Agência Brasil

O chefe do Departa-
mento Econômico do Banco 
Central (BC), Tulio Maciel, 
disse ontem que os núme-
ros relativos às operações 
de crédito em março mos-
tram que o mercado de em-
préstimos está “em ritmo de 
crescimento constante, está-
vel”. Mais cedo, a autoridade 
monetária havia informado 
que as operações de crédito 
somaram R$ 3,06 trilhões no 
mês passado, 1,2% mais que 
em fevereiro. Em 12 meses, 
o crescimento foi de 11,2%. 
O BC projeta crescimento de 
11% para o estoque das ope-
rações de crédito em 2015.

“Essa situação de cres-
cimento estável ocorre em 
um quadro de inadimplên-
cia baixa e em um ambiente 
de elevação dos juros”, des-
tacou Maciel, em entrevis-
ta coletiva para comentar 

os dados de março. No mês 
passado, a inadimplência 
com recursos livres – aque-
les que os bancos podem 
emprestar livremente, sem 
seguir regras do governo – fi-
cou estável, em 4,4%. Os juros 
para pessoa física chegaram 
a 54,4% ao ano. O patamar 
voltou a ser o maior desde o 
início da série histórica do BC, 
em março de 2011.

O chefe do Departamen-
to Econômico atribuiu os ju-
ros mais altos às elevações 
da Selic, taxa básica de juros 
da economia, atualmente em 
12,75% ao ano. “Isso [eleva-
ção dos juros] segue princi-
palmente o ciclo de política 
monetária”, disse Maciel. Ele 
destacou, em março, o cres-
cimento das operações en-
volvendo o crédito consig-
nado, principalmente entre 
os aposentados.

Crédito tem aumento

Boa parte da 

elevação é 

atribuída ao 

cheque especial, 

cuja taxa anual 

chegou a 220% 

ao ano em março

Os taxistas e as pessoas com deficiência terão mais 
prazo para pedir a isenção de impostos na compra de 
veículos. A Receita Federal ampliou, de 180 para 270 

dias, a validade da autorização de aquisição de veículo sem 
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A extensão 
do prazo consta de instrução normativa editada na quarta-
feira (22). A Receita, no entanto, só explicou a mudança 
na noite da última quinta-feira. De acordo com o Fisco, a 
ampliação foi necessária para dar mais tranquilidade aos 
taxistas e às pessoas com deficiência. Depois de conseguir 
a isenção do IPI, esses contribuintes tinham dificuldade de 

pedir aos Governos Estaduais a isenção do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a compra 
de veículos. A autorização para isentar o IPI, tributo federal, 
é um documento necessário para requerer a isenção do 
ICMS, imposto de responsabilidade dos Estados e do Distrito 
Federal. No entanto, segundo a Receita, como o trâmite dos 
pedidos às unidades da Federação muitas vezes ultrapassava 
180 dias, o documento de isenção do IPI caducava. Para 
evitar o transtorno, que obrigava o contribuinte a reiniciar o 
processo na Receita Federal, o Fisco decidiu aumentar em 90 
dias a validade da isenção do IPI nesses casos.

Isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência é ampliado

FOTO: Reprodução/Internet

O Ministério da Saúde e a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) lançaram on-
tem o Projeto Click Saudável. 
A ideia é auxiliar o consumidor 
brasileiro na tomada de decisões 
mais seguras, conscientes e sau-
dáveis durante a compra de pro-
dutos na internet.

A iniciativa conta com uma 
página na rede onde são aborda-
dos assuntos como alimentação, 
medicamentos, tabaco, produtos 
químicos, saúde e beleza. O site 
também realizará enquetes so-

bre o perfil de comportamento 
e consumo dos usuários da inter-
net. Na cerimônia de lançamento 
do projeto foi assinado um termo 
de cooperação com a plataforma 
Mercado Livre, um dos sites de co-
mércio eletrônico no país.

 Também foi lançado um edi-
tal para que outras empresas de 
comércio eletrônico possam ade-
rir à iniciativa.

A parceria com o Mercado 
Livre prevê a inserção de 12 mi-
lhões de anúncios publicitários 
com informações de utilidade pú-
blica do Click Saudável. O objeti-
vo orientar os consumidores que 
procuram produtos de saúde no 

site. A empresa fornecerá à Anvi-
sa os dados dos responsáveis por 
publicidades irregulares e uma 
ferramenta de busca e remoção 
desses anúncios. As campanhas 
institucionais terão mensagens 
como “Comprando cosméticos 
pela internet? Saiba como prote-
ger sua saúde!” e “vai fazer uma 
tatuagem ou maquiagem defini-
tiva? Confira algumas dicas”.

O diretor-presidente da An-
visa, Jaime Oliveira, avaliou que a 
proposta do Click Saudável tem um 
aspecto preventivo e de mudança 
de atitude. O ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, lembrou que a pas-
ta valoriza a agenda da prevenção 

e da proteção da saúde. Ele des-
tacou a necessidade de o governo 
“ter capacidade de entender as 
mudanças extremamente rápidas 
que acontecem na sociedade” para 
que consiga dar respostas rápidas 
aos desafios postos.

Dados do Mercado Livre mos-
tram que, atualmente, produtos 
de limpeza e saúde ocupam a 
sétima colocação entre os itens 
mais vendidos no site. A plata-
forma contabiliza cerca de 120 
milhões de usuários. No Brasil, a 
venda de cosméticos, alimentos, 
produtos de limpeza e produtos 
para a saúde pode ser feita pela 
internet.

Consumidores têm ajuda do Click Saudável
COMPRAS DE PRODUTOS PElA InTERnET

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil

Cabedelo fará 
Mutirão Fiscal

A Procuradoria-Geral de Ca-
bedelo, através do Programa Concilia 
Cabedelo, realizará, a partir de maio, 
um Mutirão de Conciliação Fiscal. A 
iniciativa, em parceria com o Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, visa dar ce-
leridade ao julgamento de cerca de 
10 mil ações de execução fiscal em 
tramitação na comarca, e foi acertada 
em reunião, ontem, entre os orgãos 
envolvidos. O Concilia Cabedelo foi 
criado através da Lei 1.742, de 7 de 
abril de 2015. De acordo com o pro-
curador-geral do Município, Antônio 
do Valle Filho, a possibilidade de rea-
lização de um mutirão de conciliação é 
uma oportunidade positiva tanto para 
Cabedelo, que consegue aumentar a 
arrecadação fiscal, quanto para a po-
pulação, que vê esses recursos sendo 
revestidos em benefícios.

Flytour Serviços 
inaugura loja em JP

A cidade de João Pessoa, na 
Paraíba, recebe a partir deste mês, 
uma unidade da Flytour Serviços de 
Viagens, canal de vendas do Grupo 
Flytour especializado no gerencia-
mento de viagens. A agência chega 
à capital paraibana pelas mãos do 
empresário Eldon Tajra Evangelista 
de Sousa, que possui 20 anos de ex-
periência no segmento de turismo. 
Sempre com o objetivo de prestar 
serviços de referência e qualidade 
aos clientes, esta unidade Flytour 
se beneficiará dos diferenciais ofe-
recidos pelo Grupo Flytour como: 
abrangência nacional estendida 
para mais de 200 unidades de ne-
gócios e um maior poder de nego-
ciação junto aos fornecedores.

Energisa implanta 
serviço por SMS

Como forma de aprimorar a 
prestação de serviço de fornecimento 
de energia elétrica e manter os clientes 
sempre informados, a Energisa implan-
tou a comunicação por SMS que infor-
mam sobre manutenções e melhorias na 
rede. As mensagens são enviadas, gra-
tuitamente, para os números cadastra-
dos pelo titular da conta. Desta forma, 
os clientes ficam sabendo, no seu celular 
pessoal, sobre possíveis interrupções no 
abastecimento na sua rua. Os desliga-
mentos continuam sendo informados 
em jornais e  rádios, respeitando os 
prazos definidos pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL). Ao acessar 
o site, o cliente deve clicar em “Serviços 
Online > Desligamento Programado” e 
pesquisas a cidade e o bairro. O mapa 
mostra, na localidade desejada, os dias 
e horários em que ocorrerá este tipo de 
manutenção naquela semana.

Rede Depyl Action 
abre loja em Patos

A Depyl Action, rede de fran-
quias especializada em depilação, 
continua com o projeto de expansão 
da marca pelo país. A rede, que já 
conta com quase 100 lojas no Brasil 
e duas na Venezuela, inaugura, no 
próximo dia 28 sua sexta unidade 
no município de Patos (Rua João 
Bosco de Araújo, 165, bairro Bra-
sília). A nova loja visa proporcionar 
aos clientes conforto e delicadeza 
no momento da depilação, através 
de um atendimento exclusivo e sem 
hora marcada.
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SERÁ lança-
do hoje às 18h no 
mezanino do Espaço 
Cultural José Lins 
do Rego a biografia 
do poeta paraibano 
Leandro Gomes de 
Barros, de autoria 
do escritor cearense 
Arievaldo Vianna.

O evento é pro-
movido pelo Governo 
do Estado, através da 
Funesc, e vai constar 
de apresentação do 
declamador Iponax Vila 
Nova e dos repentis-
tas Rogério Menezes 
e Antônio Lisboa.

Empresários Hilton 
Motta Filho, Ana 
Gomes de Souza 
Lima e Miriam Gama, 
economista Edivaldo 
Teixeira de Carvalho, 
desembargador Raphael 
Carneiro Arnaud, poeta 
Sérgio Castro Pinto, 
agente fiscal Ana Maria 
Borges de Miranda, 
Sras. Danielle Bezerra 
e Glauce Cunha Lima, 
fisioterapeuta Rilda 
Maria Jácome.

Parabéns

Dois Pontos
Zum Zum Zum
   O jantar dançante de hoje no restaurante Panorâmico do Esporte Clube Cabo Branco 
será com animação musical da banda BR3, comandada pelo vocalista e baterista Joilson Lima.

Bob Zaccara, 
numa elegância 
de dar inveja e 
Vitória Lima. O 
ano era 2005 e 
ele foi 
homenageado 
pela 
Assembleia 
Legislativa da 
Paraíba com a 
outorga da 
medalha 
“Augusto dos 
Anjos” em 
sessão 
memorável no 
Parahyba Café.

FOTO: Goretti Zenaide

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Marlene com as amigas leais Irlanda Benevides, Isabel Lemos, Selda Falcone, Roberta Aquino, Helena 
Ribeiro Coutinho, Cely Furtado e Zelma Corrêa

  Dentro de seu projeto de 
transformar contos de fadas em 
filmes com atores reais, a Disney 
anuncia mais uma parceria.
 Com Vince Gilligan, cri-
ador do seriado de sucesso 
“Breaking Bad”, que vai dirigir 
o roteiro  para a animação “João 
e o pé de feijão”, cuja animação 
original estreou em 1947.

FOTO: Goretti Zenaide

FOI CHIQUE a comemoração dos gloriosos 80 anos 
da dentista Marlene Terceiro Neto, viúva do ex-governador 
Dorgival Terceiro Neto, realizada na última quinta-feira no 
salão nobre do Paço dos Leões.

O encontro, para um seleto grupo de amigas leais, os 
filhos, genro, nora e netos, foi regado a caprichado coquetel 
e jantar, iniciado com um “amuse buche”, seguido de “finger 
foods”, primeiro prato, prato principal e sobremesas. Como 
bebidas, champagne Veuve Clicquot Brut, vinho francês 
Bourgogne Pinot Noir Louis Latour e wisky Johnnie Walk 
Blac. O repertório musical de muito bom gosto, ía de “Clair 
de Lune” de Debussy a “Rosa”, de PIxinguinha, passando 
ainda pela música tema do “O Poderoso Chefão”, do ex-
celente Nino Rota.  “Melhor do que isso, só dois disso...”

Festa bacana

Tereza Helena Madruga, Marilza Mesquita e Nita Leão foram prestigiar a amiga Marlene Terceiro Neto

FOTO: Goretti Zenaide

“Se as pessoas 
acordassem com o bom 
humor que o cachorro 
acorda, o mundo seria bem 
mais alegre”

“Os cães são melhores 
que os seres humanos 
porque eles sabem 
das coisas mas 
não contam”

STEPHEM BELTRÃO EMILY DICKINSON

COMEÇA hoje e vai até quarta-feira no Centro de 
Convenções de João Pessoa, o XVII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, organizado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais e pela Sociedade de Especialistas 
Latino-Americanos em Sensoriamento Remoto.

O evento reúne os principais cientistas brasileiros de 
imagens e informações obtidas por sensores instalados 
em satélites, aeronaves ou embarcações.

Em Lisboa

ESTÁ marcado 
para o dia 14 de maio 
na Biblioteca Camões, 
em Lisboa, Portugal, 
o lançamento do livro 
“Os ratos amestrados 
fazem acrobacias ao 
amanhecer”, de autoria 
do poeta paraibano 
Políbio Alves.

A obra foi vence-
dora do Prêmio Au-
gusto dos Anjos 2013, 
promovido pela Funesc.

Sensoriamento remoto

Presenças bacanas das irmãs Socorrinho Cunha Lima e Simone 
Cartaxo na festa para Marlene Terceiro Neto

FOTO: Goretti Zenaide

    A deputada estradual Camila Toscano foi eleita presidente da Comissão da Mulher 
na Asssembleia Legislativa da Paráiba. A vice-presidência ficou com a deputada Estela Bezerra.

   O desembargador federal Reynaldo Fonseca, do Estado do Maranhão, foi aprova-
do pelo Senado para ocupar a vaga deixada por Arnaldo Esteves Lima no Superior Tribunal 
de Justiça. O ilustre magistrado foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para o STJ.

Workshop

CONTINUAM aber-
tas as inscrições para o I 
Workshop Norte-Nordes-
te de CFD Aplicada à En-
genharia e Ciências Cor-
relatas onde participarão 
pesquisadores da UFCG, 
UFRJ, UFPE e Unicamp. O 
evento, pioneiro no Nor-
deste, vai acontecer de 12 
a 14 de junho e maiores 
informações no endereço 
www.workshopcfd.com.
br ou pelo telefone (83) 
3507-2512.

A festejada Marlene Terceiro Neto com os filhos Adriana, Germana e Dorgival Terceiro Neto Júnior

OS AMANTES dos esportes e do Clube Cabo Branco 
não podem deixar de estar amanhã, a partir das 8h para 
as festividades alusivas aos 100 Anos do Colosso do Mi-
ramar. Informações para compra das camisetas pelos Tels. 
8701-6917 (Gilberto Ruy) e 8805-8884 (Martinho Lucena).

Esportes e feijoada

Cinema e futebol

PARA quem curte 
futebol, o Cinespaço 
Mag Shopping iniciou as 
vendas para a sessão 
especial que irá transmitir 
a decisão da UEFA Cham-
pions League, principal 
competição de clubes da 
Europa que será trans-
mitida em High Definition 
e com narração da ESPN 
exclusiva para o cinema.

O jogo será exibido 
no dia 6 de junho, a partir 
das 15h no Cinespaço.

Show

O PADRE can-
tor Fábio Melo, que 
chamou de ‘devoções 
vazias” a idolatria que 
se tem a Nossa Senho-
ra, vai se apresentar no 
próximo dia 30 de maio 
na Domus Hall.

Na ocasião ele vai 
apresentar seu mais 
novo álbum com inspi-
ração no Oriente.



Operação conjunta 
prende quatro pessoas 
e apreende motos em JP
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Objetivo é traçar 
articulação conjunta no 
combate à criminalidade
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MPPB discute segurança bancária
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O Ministério Público 
da Paraíba e a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) apre-
sentarão, dentro de 30 dias, a 
nova proposta de minuta para 
a regulamentação da lei esta-
dual que dispõe sobre segu-
rança bancária na Paraíba. A 
proposta será apresentada em 
uma segunda reunião, ainda 
com data a ser definida, que 
visa uma mobilização junto 
a órgãos estaduais e federais 
para traçar uma articulação 
conjunta no combate à crimi-
nalidade, envolvendo agên-
cias bancárias e pontos de cai-
xas eletrônicos no Estado.

Esses foram os principais 
pontos definidos no primeiro 
encontro realizado na quin-
ta-feira (23), promovido pelo 
Ministério Público na sede da 
Procuradoria Geral de Justiça, 
em João Pessoa, que contou 
com a participação de diver-
sas instituições. O procura-
dor-geral de Justiça, Bertrand 
de Araújo Asfora, adiantou 
que foi formado um comitê 
permanente com os partici-
pantes dessa reunião, sendo 
acrescidos diversos segmen-
tos para lidar com o problema.

“A próxima reunião será 
marcada dentro de 30 dias, 

quando será apresentada a 
minuta para a regulamenta-
ção da Lei 10.228, porque a 
responsabilidade dos bancos 
e dos municípios será co-
brada, mas nós e os demais 
órgãos envolvidos continua-
remos o nosso trabalho para 
coibir e diminuir esse tipo de 
violência perpetrada contra a 
sociedade”, destacou. O comi-
tê também vai cobrar respon-
sabilidade dos prefeitos para 
que tenham mais critérios no 
momento de autorizar e con-
ceder alvarás para funciona-
mento de bancos e nos locais 
de caixas 24 horas.

A decisão foi considera-
da positiva pelo presidente 
do Sindicato dos Bancários 
da Paraíba, Marcos Henrique. 
“Nós consideramos uma ação 
positiva porque o Ministério 
Público sempre se preocupa 
com o bem-estar da sociedade 
e deve sim exigir mais segu-
rança nas agências bancárias, 
já que os bancos são os res-
ponsáveis pela segurança do 
cliente”, destacou. 

A Lei Estadual 10.228, de 
23 de dezembro de 2013, de 
autoria do ex-deputado esta-
dual Francisco de Assis Quin-
tans (DEM), foi aprovada pela 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba e sancionada pelo gover-
nador Ricardo Coutinho (PSB) 
há mais de um ano, mas ainda 
não foi regulamentada.

Na primeira reunião, es-
tavam presentes o secretário 
estadual de Segurança e De-

Foto: Ernane Gomes

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

fesa Social, Cláudio Lima; o 
primeiro-tenente do Exército, 
Expedito Sandro de Barros Sil-
va, do 1º Grupamento de En-
genharia; o superintendente 
da Polícia Rodoviária Federal 
na Paraíba (PRF), inspetor 
Jefferson Costa; o procurador-
geral adjunto do Estado, Paulo 
Soares Madruga; e os promo-
tores de Justiça que integram 
o Centro de Apoio Operacio-
nal às Promotorias de Justiça 
Criminais e de Execução Penal 
(Caocrim) e do Grupo de Atua-
ção Especial Contra o Crime 
Organizado (Gaeco) do MPPB.

A reportagem fez contato 
com a Diretoria de Controle 
Urbano da Seplan, órgão auto-
rizado para autorizar e conce-
der alvarás de funcionamen-

tos da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, porém, até o final 
da produção dessa matéria 
não obteve resposta. O mesmo 
ocorreu com a Febraban (Fe-
deração Brasileira de Bancos), 
cujo contato foi realizado por 
telefone e solicitações através 
de email, sem êxito nas res-
postas.

 
João Pessoa lidera
A capital paraibana é 

campeã de ocorrências em ca-
sos de violência contra agên-
cias bancárias de 2011 para 
cá. Nesse período, foram regis-
trados 49 arrombamentos, 19 
assaltos, 11 explosões de cai-
xas eletrônicos e 23 saidinhas 
de banco. Em Campina Gran-
de foram 14 arrombamentos, 

seis assaltos, sete explosões 
de caixas e cinco saidinhas de 
banco. Os demais municípios 
alvo dessa ação são Livramen-
to, Olivedos, Remígio, Mon-
tadas, Arara, Aroeiras, Santa 
Rita e Bayeux.

Em relação às agências 
atingidas com maior frequên-
cia nesse período, conforme 
‘Mapa das Ocorrências Ban-
cárias’ do Gaeco, o Bradesco 
lidera com 197 casos, seguido 
do Banco do Brasil com 126, 
entre assaltos, explosões de 
caixa eletrônico, saidinhas 
de banco e arrombamentos. 
Dentre outras agências fi-
nanceiras, a Caixa Econômica 
registrou 20 casos, enquanto 
que o Banco do Nordeste ape-
nas um.

Em pouco mais de três 
meses de 2015, a cidade de 
Campina Grande já registrou 
seis casos de mortalidade ma-
terna. O número expressivo 
dessas mortes de mulheres 
chamou a atenção do Ministé-
rio Público da Paraíba (MPPB), 
que está convocando os pro-
motores de Justiça, prefeitos 
e secretários da Saúde dos 42 
municípios que integram a 3ª 
Gerência Regional de Saúde 
para uma reunião que irá de-
bater as causas no aumento 
dessas taxas e as soluções a se-
rem colocadas em prática.

“Estamos aguardando mais 
detalhes e informações do Co-
mitê Estadual de Mortalidade 
Materna, pois as mortes po-
dem ocorrer em três momen-

tos distintos: no pré-parto, no 
parto ou no pós-parto”, diz a 
promotora de Justiça de Defesa 
da Saúde de Campina Grande, 
Adriana Amorim de Lacerda. 
“Precisamos identificar onde 
está o problema; se está haven-
do falhas no atendimento bási-
co, no pré-natal, ou no serviço 
hospitalar”, completou.

A reunião com os prefei-
tos, secretários e promotores 
de Justiça ocorrerá com a pre-
sença do procurador-geral de 
Justiça do MPPB, Bertrand de 
Araújo Asfora, nesta segunda-
-feira, na sede da instituição, 
em Campina Grande. “É bom 
lembrar que essas seis mulhe-
res que morreram em Campi-
na Grande eram oriundas de 
outros municípios da região. 

Em um desses casos, morre-
ram tanto a mãe quanto o re-
cém-nascido. A mãe era da ci-
dade de Queimadas”, informa a 
promotora.

Em 2013, 1.567 mulhe-
res morreram no Brasil por 
complicações ao dar à luz, du-
rante ou após a gestação ou 
causadas por sua interrupção. 
De acordo com o Ministério da 
Saúde, o Brasil tem hoje 62 ca-
sos a cada 100 mil nascimen-
tos. A meta estabelecida até o 
fim deste ano pelo ‘Objetivo de 
Desenvolvimento do Milênio’ 
era chegar a uma taxa de 35 
mortes por 100 mil nascimen-
tos. De 1990 para cá, a taxa 
caiu quase pela metade, mas 
a redução não será suficiente 
para alcançar a meta.

Aumento de casos é debatido por 
promotores e prefeitos paraibanos 

MORTALIDADE MATERNA

A Promotoria de Justiça 
de Alagoa Grande requereu e 
a Justiça deferiu liminar con-
tra a empresa “Mais Motos” e 
suas sócias, Beatriz Firmino da 
Silva e Lucilene Maria da Silva 
Bezerra, acusadas de praticar 
fraude e pirâmide financeira 
contra vários consumidores, 
através da “venda premiada” 
de motocicletas na região. 

A ação civil pública foi 
ajuizada em 2014, depois que 
a Promotoria de Justiça cons-
tatou que a empresa instalada 
em Alagoa Grande para comer-
cializar consórcios de motos, 
na verdade, valia-se de cláu-

sulas fraudulentas para captar 
clientes com a promessa da 
quitação antecipada dos con-
tratos, caso fossem sorteados. 
Segundo o promotor de Justiça 
João Benjamim Delgado Neto, 
diversos consumidores que 
quitaram os carnês e foram 
sorteados não receberam as 
motocicletas ou o equivalente 
em dinheiro. 

O Ministério Público es-
tadual também constatou que 
a empresa não possuía auto-
rização do Banco Central ou 
do Ministério da Fazenda para 
operar no mercado de con-
sórcio e exercer a atividade de 

“compra premiada”. A ativida-
de econômica declarada era a 
de serviço de manutenção e re-
paração mecânica de veículos 
automotores.

A ação civil pública foi 
julgada no dia 17 de abril pela 
juíza da Comarca de Alagoa 
Grande, Francilycy Mota. Ela 
deferiu a liminar, determinan-
do a desconsideração da per-
sonalidade jurídica da empre-
sa e o bloqueio dos bens das 
rés. Também foram decretadas 
a paralisação compulsória das 
atividades da empresa e a bus-
ca e apreensão de documentos 
e computadores.

Justiça condena empresa acusada 
de aplicar golpes em Alagoa Grande

‘VENDA PREMIADA’

Jovens fazem 
doação coletiva 
de sangue hoje 
em Campina

O Hemocentro de Campi-
na Grande recebe hoje, a par-
tir das 8h, mais um grupo de 
jovens para doação de sangue, 
por meio da campanha Salvan-
do Vidas. Os doadores, que uti-
lizam o lema “O amor corre nas 
veias”, são integrantes da Ujad 
(União dos Jovens da Assem-
bleia de Deus), que escolhe-
ram a doação de sangue como 
a primeira atividade do grupo 
formado recentemente.

O coordenador da Ujad, 
Mário Cézar de Sousa Lima, 
explicou que os jovens resol-
veram promover a ação depois 
que escutaram uma entrevista 
da diretora-geral do Hemocen-
tro, Marisa Agra, em uma emis-
sora de rádio, falando sobre a 
importância do gesto e a neces-
sidade de manter os estoques 
de bolsas de sangue para abas-
tecer os hospitais da cidade.

De acordo com o organi-
zador, aproximadamente 80 
jovens de todas as 100 igrejas 
da Assembleia de Deus na cida-
de devem participar, mas o ob-
jetivo da Ujad é bater recorde 
de doações. Eles estão fazendo 
uma mobilização nas redes so-
ciais com a hashtag #ujadsal-
vandovidas.

Autoridades da Segurança Pública, do Exército, da PRF e promotores de Justiça participaram da reunião 
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Ricardo entrega UPS e garante 
segurança para 80 mil habitantes
A instalação da primeira 
UPS naquela região dará 
cobertura a Cidade Verde

Em comemoração ao 
aniversário de 32 anos do 
bairro, Mangabeira ganhou 
uma Unidade de Polícia So-
lidária. Para reduzir a cri-
minalidade e oferecer mais 
segurança a cerca de 80 mil 
habitantes, o Governo do 
Estado investiu R$ 850 mil, 
sendo R$ 700 mil em aquisi-
ção de viaturas, motos, arma-
mento e um ônibus equipado 
com circuito de câmeras. A 
UPS foi inaugurada pelo go-
vernador Ricardo Coutinho, 
na tarde de quinta-feira (23)

Segundo o governador, 
a instalação da primeira UPS 
naquela região dará cober-
tura a Cidade Verde e a toda 
Mangabeira. Ele lembrou 
que, quando assumiu o Go-
verno da Paraíba, o bairro de 
Mangabeira contava apenas 
com uma viatura e hoje são 
seis viaturas, duas motos e 
o trio da Rotam, além de um 
ônibus com câmeras que es-
tarão monitorando o bairro 
em pontos estratégicos.

“A UPS vai gerar mais se-
gurança para os moradores 
do bairro mais populoso da 
capital, mas é preciso que a 
população entenda que a UPS 
não é apenas um posto poli-
cial, a finalidade é modificar 
a relação e a forma como as 
pessoas veem a polícia. Por-
tanto, a relação de confiança 
entre a polícia e a população 
tem que existir, porque ela 
vai ser responsável pelo pa-
trulhamento permanente em 
toda esta área e os policiais 
escalados para o trabalho te-
rão foco maior na prevenção 
das ocorrências”, explicou o 
governador. Na oportunida-
de, Ricardo Coutinho recebeu 
uma comenda pelos relevan-
tes serviços prestados à Polí-
cia Militar da Paraíba.

Para os moradores do 
bairro, a exemplo da dona de 
casa Maria Sueleide, a UPS, 
chegou no momento certo e 
com certeza vai diminuir a 
criminalidade na Zona Sul. 
“Além de nos dar mais pro-
teção, a UPS Mangabeira 
faz com que a gente se sinta 
mais próxima e amiga da po-
lícia”, disse.

Em João Pessoa já foram 
instaladas 11 UPS: nos bair-
ros de São José, Mandacaru, 
Bela Vista, Jardim Planalto, Ja-
guaribe, Róger, Geisel, Alto do 
Mateus, Bola na Rede e Ilha do 
Bispo e agora a de Mangabei-
ra. Quatro já foram instaladas 
em Campina Grande, duas em 
Cabedelo, uma em Bayeux e 
uma em Guarabira.

A UPS Mangabeira con-
tará com 90 policiais milita-
res só para o bairro, sendo 12 
deles para policiamento a pé 
na área comercial. A unidade 
já está funcionando no prédio 
da antiga 9ª Delegacia Distri-
tal que atualmente funciona 
na Avenida Josefa Taveira, no 
Distrito Integrado de Segu-
rança Pública do bairro.

Participaram da inaugu-
ração da UPS Mangabeira os 
deputados João Gonçalves 
e Zé Paulo, o secretário de 
Segurança Pública, Cláudio 
Lima, o comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Eu-
ler Chaves, e diversas outras 
personalidades que fazem 
parte da Segurança Pública 
do Estado. 

Governador Ricardo Coutinho observa os novos equipamentos instalados na unidade de Polícia Solidária; um investimento de R$ 850 mil, sendo R$ 700 mil em viaturas

Fundac firma 
parceria com a 
UFPB no Projeto 
Proext 2015

Aesa prevê mais 
chuvas para todo  
o Estado neste 
fim de semana

O Núcleo de Pesquisas e 
Estudos sobre o Desenvolvi-
mento da Infância e Adoles-
cência (Nupedia) lançou o Pro-
jeto Proext 2015 - "Diálogos e 
Articulações em prol de uma 
Justiça Juvenil", realizando aula 
inaugural na manhã de ontem, 
no auditório 212, do Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Ar-
tes da Universidade Federal da 
Paraíba.

O projeto de extensão, que 
tem a Fundação de Desenvolvi-
mento da Criança e do Adoles-
cente Alice de Almeida como 
parceira, é fruto do Nupedia e 
visa contribuir com a articula-
ção entre Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas) e Sistema de Jus-
tiça com vistas à efetivação de 
direitos de jovens: caminhos 
para uma Justiça Juvenil Res-
taurativa em João Pessoa.

O Nupedia trabalha com 
a temática da infância e ado-
lescência em situação de risco 
pessoal e social mais especifi-
camente o trabalho infantil, a 
violência sexual, a condição de 
rua e as políticas públicas, por 
meio do ensino, pesquisa e ex-
tensão na UFPB.

O Projeto Proext 2015 é 
constituído por oficinas com os 
jovens e familiares nos Creas e 
em unidade de atendimento de 
internação; cursos de formação 
sobre responsabilização do jo-
vem no sistema socioeducativo; 
visitas a outros Estados para 
conhecer experiências e Justiça 
Juvenil Restaurativa; encontros 
com representantes do Sistema 
de Garantia de Direitos; e semi-
nários municipais.

Segundo a presidente da 
Fundac, Sandra Marrocos, é pre-
ciso criar uma rede de solidarie-
dade em defesa dos direitos de 
jovens e adolescentes. "Vivemos 
um momento de grande desafio 
e precisamos unir forças na luta 
contra a Redução da Maiorida-
de Penal", disse Sandra.

O setor leste da Paraí-
ba, que engloba as regiões 
do Agreste, Brejo e Litoral, 
segue com possibilidade de 
chuvas a qualquer hora do 
dia, neste fim de semana. De 
acordo com a Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
do Estado (Aesa), há ainda 
previsão de chuvas isoladas 
para o Alto Sertão, Sertão, 
Cariri e Curimataú. As preci-
pitações, nessas regiões, de-
vem ocorrer principalmente 
entre o fim do dia e o início 
da noite. 

A meteorologista Mar-
le Bandeira explicou que 
as chuvas são irregulares 
espacial e temporalmente. 
“Quando prevemos chuvas 
para o setor leste, por exem-
plo, pode ocorrer que elas se 
concentrem mais no Brejo. 
Nas últimas 24 horas, segun-
do os dados preliminares, 
choveu de forma significati-
va em cidades como Guara-
bira, Borborema e Araruna”, 
afirmou. “As chuvas também 
se concentraram em algu-
mas cidades da faixa litorâ-
nea, a exemplo de Caaporã”, 
destacou. 

Segundo a Aesa, as má-
ximas e as mínimas regis-
tradas devem ficar próxi-
mas das marcas de ontem. A 
previsão de máxima para o 
Litoral, hoje e amanhã, é de 
31º C e mínima, de 23º C. No 
Brejo, a máxima deverá che-
gar aos 30º C e a mínima, aos 
20º C. 

Para a região do Agres-
te, a previsão é que a máxima 
seja de 31º C e a mínima, em 
torno dos 21º C. No Cariri e 
Curimataú, a máxima deverá 
ficar em torno dos 33º C e a 
mínima, perto dos 20º C. No 
Alto Sertão a máxima deverá 
ficar em torno dos 34º C e a 
mínima, próxima dos 21º C. 
No Sertão, a máxima deverá 
ser de 35º C e mínima, em 
torno dos 21º C.

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) realizou, entre 
os dias 17 e 22 deste mês, pes-
quisa de preços de eletrodo-
mésticos (os chamados linha 
branca) para auxiliar o consu-
midor nas compras do presen-
te para o Dia das Mães, dia 10 
de maio. No levantamento de 
preços realizado em sete lojas e 
de 168 itens, a maior variação, 
43,36%, ficou com a geladeira 
Brastemp BRM39 Clean Frost 
Free, 352 litros, com preços en-
tre R$ 1.749,00 e R$ 2.559,90, 
uma diferença de R$ 810,90. 

A menor variação, 
1,06%, foi da máquina de la-
var Brastemp BWG 12/2, 
11,5 kg, com preços entre 
R$ 1.879,00 e R$ 1.899,00, 
uma diferença de R$ 20,00. 

“Iniciamos as pesquisas 
com a chamada linha branca, 

que são produtos bastante 
procurados pelos consumido-
res para presentear as mães”, 
disse o secretário-adjunto do 
Procon-JP Marcos Santos. 

Em relação às geladeiras, 
as maiores variações foram en-
contradas na Consul CRM51, 
Frost Free 405 litros (34,99%); 
Eletrolux DF51,Frost Free, 427 
litros Inox (31,86%); Eletrolux 
DF35A Frost Free, 261 litros 
(30,02%); Consul CRM 33EB, 
branca, 263 litros (26,32%); 
e Brastemp BRM48NF, Ative, 
Frost Free, 403 litros (25,01%).

Para fogões, o maior 
preço encontrado foi o da 
marca Brastemp BF75, 
cinco bocas, branco, de R$ 
2.278,56. O menor preço 
é do fogão Esmaltec Bali 
Cristal, quatro bocas, de R$ 
R$ 299,00.

Nas máquinas de la-

var roupa e tanquinho, as 
maiores variações de pre-
ços foram encontradas na 
Brastemp BWL09B, 9kg 
(38,95%); Eletrolux LT09, 
8kg (21,01%); Brastemp 
BWU11, 11kg (19,56%); 
Eletrolux TLD13, 13kg 
(16,68%); e Suggar La-
vamax PT, 10kg (16,26%). 

A pesquisa foi realizada  
nas Lojas Insinuante (Par-
que Solon de Lucena), Ata-
cadão dos Eletros (Centro), 
Carrefour (Bessa), Lojas 
Maias Magazine Luiza (Cen-
tro), Armazém Paraíba (Cen-
tro), Supermercado Extra 
(Avenida Epitácio Pessoa), 
Hiperbompreço (Bessa). 

Para acessar a pesquisa 
completa ou conseguir mais 
informações, acesse o portal 
da prefeitura de João Pessoa 
– www.joaopessoa.pb.gov.br

Pesquisa de preços de eletrodomésticos
revela variação que chega aos 43,36%

PROCON-JP

O 1º Grupamento de En-
genharia, sediado em João 
Pessoa comemora nesta se-
gunda-feira, 27, 60 anos de 
participação na história e no 
crescimento do país, em espe-
cial da região Nordeste com 
obras hídricas, rodoviárias, 
ferroviárias, aeroportuárias e 
obras de edificações. 

Criado em 1955, pelo De-
creto nº 37.221, o 1º Grupa-
mento de Engenharia é o res-
ponsável pela coordenação e o 
controle das atividades de en-
genharia no Comando Militar 
do Nordeste e cooperação com 
o desenvolvimento regional. 

Acervo
São mais de 500km de 

ferrovias, 4 mil quilômetros de 
rodovias, 8 mil obras hídricas, 
3.715 edificações civis e milita-

res, além da construção de 14 
aeroportos, dentre outros ser-
viços de engenharia.

O 1º Grupamento de 
Engenharia tem sob seu co-
mando quatro Batalhões de 
Engenharia de Construção e 
um Batalhão de Engenharia de 
Combate e um efetivo de 4.100 
homens, entre militares e civis.

Equipamentos
O grupamento tem mais 

de 300 equipamentos de en-
genharia. São 29 escavadei-
ras, 18 pavimentadoras, 44 
motoniveladoras, 81 rolos 
compactadores, 30 tratores 
de esteira, 42 tratores agríco-
la, 66 carregadeiras e retro-
escavadeiras e  cerca de mil 
viaturas, dentre outros equi-
pamentos.

O 1º Grupamento de En-

genharia vem colaborando 
com diversos órgãos esta-
tais, estabelecendo convênios 
para a realização de obras e 
atuando em todos os Estados 
da região. 

Quando das crises cli-
máticas que periodicamente 
assolaram o Nordeste, seja 
por falta de chuvas, seja pelo 
excesso delas, o Grupamento 
fez-se sempre presente, le-
vando, de imediato, assistên-
cia aos desamparados.

O maior orgulho dessa 
unidade do Exército é a obra 
edificada no coração da-
queles que, na prestação do 
Serviço Militar nos quartéis, 
consolidaram os alicerces da 
cidadania e do civismo, for-
taleceram o sentimento pa-
triótico e dedicaram esforço e 
sacrifício ao país.

1º Grupamento de Engenharia 
do Exército completa 60 anos

CONSTRUINDO

Foto: Secom-PB
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Operação conjunta das Polícias  
Civil e Rodoviária Federal prende 4
Ação, que se estenderá 
até amanhã, visa cumprir 
mandados judiciais na PB Feira do Trabalho 

começa terça-feira
A segunda edição da Feira 

Municipal do Trabalho, que acon-
tecerá na próxima terça (28) e 
quarta-feira (29), no Ponto de 
Cem Réis, em João Pessoa, vai 
abordar a saúde e a segurança 
do trabalhador, trazendo à tona 
a questão dos acidentes de tra-
balho. Haverá duas oficinas sobre 
o tema e uma audiência pública, 
além de serviços disponíveis ao 
trabalhador, como emissão de 
carteira de trabalho, orientações 
sobre saúde e direitos previden-
ciários. Um dos objetivos é evitar 
os acidentes de trabalho, e orien-
tar o trabalhador sobre seus direi-
tos. A Feira terá anda mais de 20 
oficinas sobre beleza, gastrono-
mia, marketing pessoal e produção 
de eventos, entre outros temas.

Desfile no Ponto de 
Cem Réis na capital

Um grupo de artesãs de João 
Pessoa vai mostrar os seus produ-
tos no Ponto de Cem Réis, os dias 
28 e 29 deste mês. Dentro da pro-
gramação da II Exposição Mulheres 
Construindo uma Cidade Susten-
tável, irão acontecer dois desfiles 
produzidos pela João Pessoa – 
Fashion Business, em parceria com 
a Prefeitura da capital. Na passarela 
estarão os materiais produzidos 
pelas artesãs ligadas à Secretaria 
Extraordinária de Políticas Públi-
cas para as Mulheres. Dez modelos 
profissionais vão desfilar, mostran-
do roupas e acessórios feitos com 
materiais e técnicas diversas, entre 
elas, crochê, fuxico, sementes, tricô 
e patchwork.

Prêmio Itaú-Unicef 
inscreve até dia 4

A Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano e o Cole-
giado Estadual de Gestores Munici-
pais (Coegemas-PB) divulgam a 11ª 
edição do Prêmio Itaú-Unicef que, 
neste ano, tem como tema “Edu-
cação Integral: Aprendizagem que 
Transforma”. O prêmio é destinado 
a organizações da sociedade civil e 
escolas públicas. As inscrições vão 
até dia 4 de maio e estão sendo 
feitas online no site http://educa-
caoeparticipacao.org.br/premio-i-
tau-unicef-ver-edicao. O objetivo é 
identificar, reconhecer, dar visibili-
dade e estimular o trabalho de Ongs 
que contribuem para a educação 
integral de crianças e jovens que 
vivem em condições de vulnerabili-
dade social. 

Banhistas podem 
aproveitar 53 praias 

A Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente (Su-
dema) classificou 53 praias do li-
toral paraibano como apropriadas 
para o banho. Segundo o relatório 
semanal de balneabilidade, ape-
nas trechos das praias do Jacaré e 
Bessa I, em João Pessoa, e  a Praia 
de Maceió, em Pitimbu, devem ser 
evitadas pelos banhistas.

No município de Cabedelo, 
deve ser evitada a área localizada 
na margem direita do estuário do 
Rio Paraíba. Em João Pessoa, a área 
a 100 metros à direita e à esquerda 
do maceió do Bessa. Em Pitimbu, a 
recomendação é evitar a Praia de 
Maceió a 100 metros à direita e à 
esquerda da desembocadura do 
Riacho do Engenho Velho.

Uma operação come-
çou a ser desencadeada on-
tem pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), em parceria 
com a Polícia Civil e o Minis-
tério Público na região me-
tropolitana de João Pessoa. 
Dados oficiais não foram 
divulgados, mas, de acor-
do com as primeiras infor-
mações, durante a manhã  
houve a apreensão de pelo 
menos 11 motocicletas e 
quatro pessoas  foram pre-
sas em flagrante por porte 
ilegal de armas.

No total, nove equipes 
da Polícia Civil e do Grupo 
de Atuação Especial Contra 
o Crime Organizado (Gaeco) 
estão apoiando os 70 agentes 

da PRF de vários estados. Se-
gundo o chefe do serviço de 
operações da Polícia Rodo-
viária Federal, Lucas Lucena, 
a operação, que se estende-
rá até amanhã, visa cumprir 
mandados judiciais de busca 
e apreensão em todas as re-
giões da Paraíba. 

Onze mandatos de busca 
e apreensão foram expedidos 
para serem cumpridas na re-
gião da Grande João Pessoa.

O helicóptero Acauã 
sobrevoou a capital por vol-
ta das 5h30. No bairro de 
Tambauzinho, os policiais 
entraram em um prédio 
onde foram encontrados vá-
rios malotes de documentos 
e dinheiro. Nesta parte da 
operação, foram presas duas 
pessoas que ainda não foram 
identificadas.

A PRF ainda não se pro-
nunciou oficialmente sobre o 
caso, mas confirmou que fará 
uma coletiva de imprensa na 
próxima segunda-feira (27).

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Policiais da 4ª Companhia Inde-
pendente apreenderam, na noite da 
última quinta-feira (23), uma pistola 
calibre 380 e um colete à prova de 
balas, no bairro São Lourenço, em Ba-
yeux. O material estava com um sus-
peito que conseguiu fugir pulando o 
muro das casas. Ele já foi identificado 
pela PM.

A polícia chegou até o local após 
uma denúncia anônima de que um 
homem estaria armado no bairro. Ao 
se aproximar, os policiais perceberam 

quando o acusado começou a correr e, 
na fuga, deixou o material para trás.

O caso foi levado para a 6ª De-
legacia Distrital, em Santa Rita. A PM 
continuará as buscas para prender o 
dono da arma e do colete apreendi-
dos. Já em João Pessoa, um adoles-
cente de apenas 14 anos foi flagrado 
com um revólver calibre 38, durante 
abordagem, na Rua Edmundo Filho, a 
principal do Bairro São José. O suspei-
to foi encaminhado para a Delegacia 
da Infância e Juventude, no Centro.

PM apreende pistola e colete 
à prova de bala em Bayeux

DENÚNCIA ANÔNIMA

Objetos foram deixados pelo acusado, após a aproximação dos policiais da 4ª Companhia

Uma ação dos policiais 
da tropa de Choque do Bata-
lhão de Operações Especiais 
pode ter evitado um homicí-
dio, na madrugada de ontem, 
na Rua do Rio, localizada no 
bairro de Cruz das Armas, 
em João Pessoa. Um homem 
e um adolescente foram in-
terceptados em uma moto 
roubada, a caminho da casa 
da possível vítima.

Maurílio Rodrigues Ataí-
de dos Santos, de 23 anos, e o 
adolescente, de 16, foram pe-
gos com um revólver calibre 
38 e revelarem que estavam 

procurando um desafeto 
para matá-lo. Ao cruzar com 
a viatura do Choque, eles 
ainda tentaram fugir, mas 
durante perseguição foram 
detidos.

O maior foi levado para 
a 12ª Delegacia Distrital, em 
Manaíra, e o menor, para a 
Delegacia da Infância e Ju-
ventude. Ambos foram au-
tuados por porte ilegal de 
arma e receptação, já que o 
homicídio foi frustrado na 
fase preparatória, o que pela 
legislação brasileira ainda 
não é punível.

Choque prende uma dupla 
que usava moto roubada

RUA DO RIO

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
começa a fazer, na próxima 
semana, o pagamento de sub-
venção direta a 16 extrativis-
tas de mangaba do interior 
paraibano, utilizando a Políti-
ca de Garantia de Preços Mí-
nimos (PGPM-Bio), operada 
pela empresa. Pela primeira 
vez, a medida atende uma 
comunidade indígena, princi-
palmente de mulheres da tri-
bo Potiguara, no Estado. 

Na PGPM-Bio, os extra-
tivistas recebem o pagamen-
to de um bônus, desde que 
comprovem, por meio de 
nota fiscal, que venderam o 
fruto por um preço inferior 
ao mínimo fixado pelo Go-

verno Federal. A garantia de 
renda aos extrativistas visa 
colaborar com a preservação 
dos biomas, pois incentiva a 
exploração sustentável dos 
recursos da região, no caso 
da mangaba, a caatinga.

A subvenção permitirá 
o pagamento de R$ 12 mil 
e grande parte do dinheiro 
vai para as mulheres indí-
genas que são maioria entre 
os grupos de catadoras da 
tribo Potiguara, em Baia da 
Traição, município distante 
70 km de João Pessoa, pelo 
Litoral. A safra da mangaba 
já se encerrou no Estado e a 
venda foi feita em mercados 
da própria região, segundo 
os técnicos da Conab.

Conab paga subvenção 
para os potiguaras da PB

VENDA DE MANGABA A Polícia Militar contabi-
liza a apreensão de 53 armas 
de fogo, entre a madrugada 
do último sábado (18) e a 
noite da última quinta-fei-
ra (23), nas cidades de João 
Pessoa, Riacho dos Cavalos, 
Cacimba de Dentro, Campina 
Grande, Santa Rita, Alhandra, 
Catolé do Rocha, Picuí, Patos, 
Monteiro, São Miguel de Tai-
pu, Esperança, Itapororoca, 
Bayeux, Itaporanga, Concei-
ção, Coremas e Maturéia.

Na quinta-feira (23), fo-
ram retiradas sete armas de 
circulação nos municípios de 
Itaporanga, Conceição, Ba-
yeux, Maturéia e João Pessoa, 
o que resultou na prisão e 
apreensão de seis suspeitos 
de crimes e atos infracionais.

Um deles foi Risalvo Sil-
va Soares, de 55 anos, preso 
com duas espingardas no 
Sítio Santa Tereza, no mu-
nicípio de Maturéia, no Ser-
tão. No local, a PM encon-

trou ainda seis canos para 
fabricação de outras espin-
gardas. O suspeito foi enca-
minhado para Delegacia da 
Polícia Civil, em Patos, mas 
foi liberado após pagamento 
de fiança, conforme prevê a 
legislação brasileira.

As apreensões de armas 
de fogo realizadas diaria-
mente pela Polícia Militar 
elevaram a média de armas 
apreendidas no Estado, que 
até o ano passado era de 7,2 
por dia e agora subiu para 
10,9. Nos três primeiros me-
ses deste ano, 982 armas já 
foram retiradas de circula-
ção - 20% a mais do que no 
mesmo período de 2014, 
quando foram apreendidas 
818 unidades.

Operação Nômade
Policiais do 13º Ba-

talhão da Polícia Militar 
apreenderam duas armas de 
fogo, ainda na quinta-feira, 

nas cidades de Itaporanga e 
Coremas, durante a Opera-
ção Nômade - realizada para 
prevenir crimes na região. 
Dois suspeitos foram presos 
em flagrante.

José Furtunato de La-
cerda, de 51 anos, vítima de 
uma tentativa de homicídio, 
na quarta-feira (22), foi pre-
so no município de Itaporan-
ga com uma pistola calibre 
380.  O outro preso na ação 
foi Francisco Alves dos San-
tos, de 45 anos. O suspeito, 
que já respondeu processo 
por homicídio, foi flagrado 
com um revólver calibre 38 
próximo ao Rio Turbina, na 
cidade de Coremas. 

Os presos e as armas 
apreendidas foram levados 
para as delegacias, nos mu-
nicípios. A operação, que 
continua, conta com apoio de 
todo policiamento local in-
tensificando as rondas, blitze 
e abordagens.

53 armas de fogo são recolhidas  
em apenas seis dias na Paraíba

AÇÃO POLICIAL

SMS realiza atividades voltadas à saúde do trabalhador
Em alusão ao Dia Mun-

dial em Memória às Vítimas 
de Acidentes de Trabalho, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) realiza de segunda 
(27) até quarta-feira (29) 
uma série de atividades vol-
tadas à promoção e cuidado 
da saúde do trabalhador. A 
iniciativa é realizada pela 
equipe do Centro de Refe-
rência Regional de Saúde do 
Trabalhador (Cerest).

 Kleber José, coorde-

nador do Cerest, explica 
que as atividades vão além 
dos cuidados básicos com a 
saúde, mas é uma forma de 
conscientizar os trabalha-
dores para que possam evi-
tar acidentes. “A proposta 
da Semana tem por objeti-
vo colocar na pauta o outro 
lado do trabalho que adoe-
ce, mutila e mata milhares 
de trabalhadores por ano”, 
afirmou o coordenador.

As atividades serão reali-

zadas no auditório do Cerest 
municipal, situado no Centro 
de Atendimento Integral em 
Saúde, o Cais Jaguaribe, e du-
rante a Feira do Trabalhador, 
que acontece no Ponto de 
Cem Réis em parceria com a 
Secretaria Municipal de Tra-
balho, Produção e Renda, Ce-
rest Estadual e INSS.

“No Brasil, todo ano 
morrem cerca de 3 mil tra-
balhadores, o que dá em 
média uma morte a cada 

hora de trabalho, e outros 
300 mil se acidentam, sig-
nificando três acidentes a 
cada minuto trabalhado. Só 
em 2013 foram liquidados 
pela Previdência Social 737 
mil acidentes de trabalho, 
onde 82% levaram a inca-
pacidade temporária do 
trabalhador, 2% a incapa-
cidade permanente e 0,4% 
decorreram em óbito em 
consequência do trabalho”, 
comenta a coordenadora 

administrativa do Cerest 
municipal, Lyssandra Costa.

Cerest
O Centro de Referência 

Regional de Saúde do Traba-
lhador, vinculado à Secreta-
ria de Saúde de João Pessoa, 
é preparado para desenvol-
ver ações de melhoria das 
condições de trabalho e a 
qualidade de vida do traba-
lhador por meio da preven-
ção e da vigilância.

Foto: Secom-PB
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Pizzolato tem extradição 
para o Brasil autorizada 
por governo italiano
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ALERTA NO ENSINO SUPERIOR 

Terceirização é retrocesso, diz Aduf
Entidade chama atenção 
para decisão do STF como 
ataque à carreira docente

A diretoria da Associa-
ção dos Docentes da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (Aduf-PB) considerou a 
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que per-
mite a contratação de pro-
fessores em universidades 
federais por organizações 
sociais um ataque brutal à 
carreira docente no ensino 
Superior brasileiro.

Na quinta-feira, 16, o 
STF resgatou e votou a Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade  (ADI) 1923, contrá-
ria às normas que regula-
mentam as organizações 
sociais. O Supremo decidiu 
pela validade da prestação, 
por essas organizações, de 
serviços públicos de ensi-
no, pesquisa científica, de-
senvolvimento tecnológico, 
proteção e preservação ao 
meio ambiente, cultura e 
saúde.

Ontem, o tesoureiro 
da Aduf-PB, Marcelo Sit-
covsky, disse que a medida 
trata-se de um profundo 
retrocesso para a presta-

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

Com a permissão do Supremo Tribunal Federal, universidades poderão contratar professores sem necessidade de concurso público

ção de serviços públicos em 
geral. “Os serviços que vêm 
sendo transferidos para as 
organizações sociais têm 
demonstrado uma brutal 
precarização das condições 
de trabalho dos servidores 
que deixam de ser servido-

res estatutários e passam a 
ser regidos pela CLT”, 

Segundo Marcelo, este 
processo vai se desdobrar 
também numa precarização 
dos serviços que estão sen-
do prestados à população e, 
para as universidades públi-

cas, fica evidenciado que se 
as categorias profissionais, 
especialmente docentes e  
técnicos administrativos 
das universidades federais 
não resistirem a este ataque 
e não se organizarem politi-
camente, “nossas categorias 

estarão, em breve, extintas 
como carreiras de estado”.

A entidade espera que 
isso não aconteça, mas que, 
de fato, a categoria profis-
sional entenda a gravidade 
deste instrumento e reaja 
para que não se transfor-

FOTO: Evandro Pereira

Antes tida como 
uma certeza absolu-
ta, a nomeação do ex
-presidente da Câmara 
Municipal de Campina 
Grande, vereador Nel-
son Gomes Filho (PRP), 
para uma secretaria na 
prefeitura não deve 
mais acontecer. Ainda 
no ano passado, quan-
do desistiu de concor-
rer a uma vaga na As-
sembleia Legislativa e 
resolveu não disputar 
o quarto mandato de 
presidente do Poder 
Legislativo Municipal, 
Nelson confirmou que 
havia entendimentos 
com o prefeito Romero 
Rodrigues para ser in-
dicado, no início deste 
ano, para uma pasta no 
governo, informação 
ratificada pelo próprio 
chefe do Poder execu-
tivo. Desde então sur-
giram diversas especu-
lações sobre o destino 
do vereador, que teve 
o nome cotado, inicial-
mente, para a chefia 
do Gabinete do prefei-
to, e, em seguida, para 
a Secretaria de Obras e 
para a Secretaria de As-
sistência Social (Semas). 

Nos dois primeiros 
casos, os secretários – 
respectivamente Jóia 
Germano e André Agra 
– continuaram à frente 
das pastas. Já no caso 
da Semas, o titular da 
secretaria, João Dantas 

(PSD), tomou posse na 
Câmara Municipal em 
fevereiro, e, nos basti-
dores, o próprio Nelson 
admitiu a colegas que 
deveria ser nomeado 
para o cargo. No en-
tanto, quem acabou 
assumindo a pasta foi 
a esposa do deputado 
federal Rômulo Gou-
veia (também PSD), a 
ex-deputada estadual 
eva Gouveia. Na sema-
na passada, a informa-
ção que circulava nos 
corredores políticos de 
Campina Grande dava 
conta da nomeação 
do ex-presidente do 
Poder Legislativo para 
a Agência Municipal 
de Desenvolvimento 
(Amde), em substitui-
ção ao primeiro su-
plente de vereador Al-
cindor Vilarim (PMN), 
que estaria em vias 
de também assumir o 
exercício do mandato 
na Casa de Félix Araújo. 
A possibilidade, contu-
do, não foi confirmada 
nem pelo cotado nem 
pelo prefeito.

De acordo com 
membros do primei-
ro escalão do Governo 
Municipal, o problema 
para uma eventual no-
meação de Nelson nem 
é de falta de espaço, 
mas a dificuldade para 
encaixar vereador em 
uma pasta de expres-
são, coisa que não inte-
ressa nem um pouco a 
quem pretende dispu-
tar a reeleição.

Nelson Gomes visa 
cargo ‘forte’ em CG 
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Lucas de Brito, relator da comissão especial, mantém pauta aberta

FOTO: Divulgação/CMJP

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) realiza 
na próxima segunda-feira, 
27, a última audiência públi-
ca da Comissão especial de 
estudos sobre a Reforma Po-
lítica, que vem discutindo, no 
âmbito municipal, as propos-
tas sobre o tema que serão 
encaminhadas ao Congresso 
Nacional. O debate terá início 
às 9h30 no Plenário da Casa 
Napoleão Laureano.

A pauta inclui discus-
sões sobre o voto obriga-
tório, calendário eleitoral 
(eleições unificadas), par-
ticipação popular e o voto 
distrital, que foi incluíndo 
no debate após a decisão da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do 
Senado, que aprovou o PLS 
25/2015 do senador José 
Serra (PSDB-SP), que prevê 
eleição distrital para verea-

Vereadores vão debater voto 
distrital em audiência pública
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dores em cidades com mais 
de 200 mil eleitores. “Desde 
a primeira reunião optamos 
por manter a pauta aberta 
para que os trabalhos na Casa 
estejam em consonância com 
o debate proposto em nível 
nacional”, explica Lucas.

As discussões sobre o 

tema tiveram início no último 
dia 30 de março. Na ocasião, 
o vereador Lucas de Brito 
(DeM), que é idealizador e 
relator da Comissão, apre-
sentou um requerimento que 
solicita alterações na Lei Fe-
deral nº 9.096/1995, que dis-
põe sobre partidos políticos.

A procuradora de Justi-
ça Marilene de Lima Campos 
de Carvalho tomou posse, 
na quinta-feira, 23, no cargo 
de subcorregedora-geral do 
Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB), durante rápida 
solenidade, mas bastante 
prestigiada por membros e 
servidores da instituição.

Marilene Carvalho subs-
titui a procuradora de Jus-
tiça Vasti Cléa Marinho da 
Costa Lopes, que ocupava o 

cargo desde maio de 2014. 
“esta gestão é um construir 
de ideias em favor da insti-
tuição”, sintetizou o procu-
rador-geral Bertrand Asfora 
ao assinar o ato de posse 
da nova subcorregedora. 
“Doutora Marilene é uma 
abnegada a todas as causas 
do Ministério Público”, com-
pletou ele, reafirmando seu 
compromisso como gestor 
de valorizar os órgãos que 
compõem a instituição.

Marilene Carvalho agra-
deceu pela confiança na nova 
missão. “estou feliz e hon-
rada pelo convite. e vamos 
prosseguir com este trabalho 
sério da Corregedoria na ins-
tituição. Garanto que vou dar 
o meu melhor, contribuindo 
mais uma vez com o Ministé-
rio Público”, ressaltou a pro-
curadora, que ainda foi sau-
dada pelo corregedor-geral 
do MPPB, Luciano de Almei-
da Maracajá.

Subcorregedora-geral toma 
posse no Ministério Público

me numa realidade. “Os 
votos que foram a favor da 
constitucionalidade entre 
os ministros do Supremo, 
embora não sejam todos, já 
é uma maioria, ou seja, os 
Governos Federal, estadual 
e Municipal estão autoriza-
dos a terceirizar os serviços 
públicos, explicou Marcelo.

ele acrescentou que 
“caso a decisão do STF se 
confirme, os concursos pú-
blicos serão extintos, pode 
não ser imediatamente, 
mas em médio e longo pra-
zo. esta é a probabilidade 
real e concreta  para quem 
faz a organização política 
dos trabalhadores em edu-
cação de nível superior”. 

A luta da diretoria da 
Aduf-PB será pela não im-
plementação de organiza-
ções sociais para contrata-
ção nos serviços públicos 
em geral, já que não é algo 
que afeta exclusivamente 
aos professores mas todos 
os servidores federais. “O 
curioso é que no momento 
em que a sociedade está se 
opondo ao processo de cor-
rupção, o STF autoriza um 
instrumento comprovada-
mente objeto de prática de 
corrupção se colocando na 
contramão do que a socie-
dade está sinalizando não 
aceitar”, finalizou.

Seminário em 
CG discute 
Dia Nacional 
da Doméstica

O Sindicato das Traba-
lhadoras e dos Trabalhado-
res Domésticos de Campina 
Grande-PB (Sintrad) e a As-
sociação das Trabalhadoras 
Domésticas de Campina 
Grande amanhã o seminá-
rio “27 de abril: desafios da 
categoria frente à obtenção 
de direitos e o papel dos 
sindicatos das trabalhado-
ras domésticas”. O evento 
acontecerá das 8h às 12h, 
na sede do Sintrad, locali-
zado à Rua Supino Colaço, 
nº 23, Bairro São José, Cam-
pina Grande-PB. 

O Seminário é alusivo 
ao Dia Nacional da Trabalha-
dora Doméstica, comemora-
do na segunda-feira, 27 de 
abril, e tem como objetivo 
oferecer um momento de 
formação para a categoria 
sobre a luta dos sindicatos 
pela ampliação de direitos, 
bem como dar visibilidade 
ao recém-criado sindica-
to de Campina Grande. São 
parceiros na realização do 
evento a Central Única dos 
Trabalhadores da Paraíba 
(CUT-PB), a Federação dos 
Trabalhadores no Comércio 
(Fetracom-PBRN), a Con-
federação dos Trabalhado-
res do Comércio e Serviços 
(Contracs) e o Centro de 
Ação Cultural – Centrac.

A programação terá 
início às 8h com um café da 
manhã. Às 9h, será lançado 
o documentário “Trabalha-
doras domésticas em mo-
vimento”, produzido pelo 
Centrac com apoio da Se-
cretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM) do Gover-
no Federal. 
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Discurso do ódio estimula apoio 
à redução da maioridade penal
Adolescentes entre 16 e 
18 anos respondem por 
0,9% da criminalidade

Numa noite em que exacerbou todo o 
autoritarismo e ambição do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, os deputados aprovaram, pelo 
apertado placar de 230 a 203, a terceirização de 
toda e qualquer atividade das empresas privadas. Os 
que assistiram a sessão plenária facilmente notaram 
que o lobista em questão mentiu todas as vezes que 
disse ter compromisso somente com a votação do 
projeto, pois, todas as suas ações se deram no sentido 
de empurrar goela abaixo da sociedade uma lei 
claramente deletéria aos trabalhadores.

Prova cabal do quão comprometido estava com o 
teor do projeto foi o fato de a emenda que aprovou a 
terceirização da atividade-fim, de autoria do relator 
Arthur Maia (SD-BA), ter sido apresentada em cima 
da hora para votação, sem qualquer debate, tendo 
Cunha dado, em suas palavras, “alguns minutos 
para que os senhores possam ler a emenda para se 
posicionarem”. Este ardil claramente constitui uma 
manobra antidemocrática.

Na semana passada o PSDB apresentou emenda 
que excluía o setor público do projeto em questão e 
esta fora aprovada pela casa. Ontem, no entanto, o 
tucano Carlos Sampaio apresentou outra emenda que 
estendia o PL 4.330 aos terceirizados do setor público 
(nesse caso, permitidos só na atividade-meio), e esta 
vergonhosamente foi votada, ou seja, descumpriu-
se decisão anteriormente tomada para, num gesto 
desesperado, estender as benesses do projeto da 
Fiesp também aos que contratam com o setor público.

Alguns políticos, ao defenderem a terceirização 
ilimitada, citam a Europa como modelo, dizendo que 
se lá praticam isso nós também devemos fazê-lo em 
nome da “modernidade”. Ora, este argumento ignora 
a regressão que sofreu o velho continente desde a 
crise de 2008 em que desencadeou-se o desemprego 
em massa, tolhimento de direitos e arrocho salarial. 
Recorrer a essa falácia expõe ainda a mentalidade 
colonizada e subserviente de alguns dos nossos 
congressistas.

A plenária de quarta-feira reforçou o que a 
população já havia constatado desde 2013, quando 
nas ruas deixaram claro que esse congresso que aí 
está não lhes representa e carece de legitimidade. 
Um processo eleitoral sujeito a enormes distorções 
do poder econômico só pode eleger despachantes de 
luxo dos seus financiadores, representantes não dos 
cidadãos, mas de interesses corporativos.

Como se não bastasse essa democracia cooptada 
no Legislativo, no Judiciário temos o ministro 
Gilmar Mendes tabelando com os lobistas ao sentar 
em cima da virtualmente decidida Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, a qual decide ser ilegal o 
financiamento de campanhas políticas por empresas. 
Interessante notar o cinismo com que Mendes advoga 
pela democracia quando impõe sua posição pessoal a 
toda a corte do STF, obstruindo um crucial julgamento 
com um pedido de vista que dura mais de um ano.

Eduardo Cunha abriu diversas frentes de 
caráter regressivo na Câmara. Desde propostas 
que liberalizam o porte de armas, passando pela 
redução da maioridade penal e ainda uma PEC 
com potencial de ferir de morte o Sistema Único de 
Saúde. Depreende-se que se não houver mobilização 
permanente da ala progressista, os dois anos de seu 
mandato serão de graves retrocessos.

Mesmo diante da gravidade do quadro, a luta 
contra a terceirização “ampla, geral e irrestrita” não 
está perdida. Considerando que o texto-base do 
PL 4330 fora aprovado de lavada por 324 a 137 no 
último dia 8, e que na quarta a vitória da emenda 
que autoriza terceirização na atividade-fim deu-se 
por apenas 27 votos de diferença, agora que o texto 
vai ao Senado os trabalhadores têm a oportunidade 
de intensificar a pressão no intuito de reverter essa 
disposição, salvando a CLT. A batalha continua e o dia 
do trabalhador seria uma ótima data para passar esse 
recado.

                         (Adaptado de adital.org.br)

Martins
Rennan  

Eduardo Cunha impõe 
terceirização ilimitada

O apoio que a popu-
lação vem expressando à 
redução da maioridade pe-
nal, de 18 para 16 anos, em 
grande medida é estimula-
do por discursos de “ódio 
e medo” e ainda por dados 
que amplificam falsamente 
a participação de menores 
em crimes no país. O alerta 
partiu de participantes da 
audiência pública que deba-
teu o tema, na quinta-feira, 
23, na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH) do Senado 
Federal.

Os convidados lembra-
ram estatísticas da Secreta-
ria Nacional de Segurança 
Pública (SNSP), do Ministé-
rio da Justiça, que indicam 
serem os jovens entre 16 a 
18 responsáveis por ape-
nas 0,9% da criminalidade 
no país, taxa que cai para 
somente 0,5% quando se 
examina a participação es-
pecífica em homicídios ou 
tentativa de homicídios.

Os jovens seriam, pelo 
contrário, os maiores alvos 
de graves violências, como 
destacaram dirigentes de 
entidades civis e de órgãos 
públicos que atuam na de-
fesa de direitos de crianças 
e adolescentes. Dos crimes 
de morte, eles representa-
ram em 2012 nada menos 

que 53,7% das vítimas, em 
sua maioria jovens negros, 
pobres e moradores das pe-
riferias das grandes cidades.

Repensar tudo
Apesar desses dados, 

pesquisas mostram o apoio 
de mais de 70% da popula-
ção à redução da maiorida-
de penal. A defensora pú-
blica Bruna Rigo Leopoldi 
Ribeiro Nunes, de São Pau-
lo, apelou aos brasileiros 
para que “repensem tudo” 
o que vêm ouvindo sobre o 
tema. Para a convidada, que 
representou a Associação 
Nacional dos Defensores 
Públicos, até o momento o 

tom dos discursos não vem 
contribuindo para uma de-
cisão informada e racional, 
traduzindo mais um ‘senti-
mento de vingança’.

“São discursos inflama-
dos de ódio, inflamados de 
medo. É toda uma discussão 
inflamada pela violência e 
por dados inverídicos”, criti-
cou Bruna.

Depois de lembrar que 
o sistema carcerário do 
país já abriga mais de 500 
mil condenados, Felipe da 
Silva Freitas, secretário de 
Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir) 
no Paraná, observou que o 
“discurso do medo” não é 

útil para debater a questão 
da redução da maioridade, 
pois “paralisa e interdita a 
capacidade de reflexão”.

Na abertura da audiên-
cia pública foi apresentado 
um vídeo com recente edi-
ção do Programa Profissão 
Repórter, da TV Globo, que 
abordou amplamente o 
tema da redução da maio-
ridade penal. Entre depu-
tados federais defensores 
da tese que foram ouvidos, 
alguns chegaram a citar su-
postas estatísticas que atri-
buem aos menores de 18 
anos não menos que 50% 
dos crimes no país – alguns 
chegam a falar em 70%.

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
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Presidente do Conanda (E), Angélica Goulart, ressalta que ECA já prevê restrição à liberdade

.Contra o argumento de que 
atualmente os menores ficam impu-
nes, visto como um “mito” a ser en-
frentado, Angélica Moura Goulart, 
presidente do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (Conanda), ressaltou que en-
tre as medidas corretivas do ECA se 
incluem restrição de liberdade. Mui-
tas vezes, observou, adolescentes e 

jovens são proporcionalmente mais 
punidos que os adultos quando co-
metem o mesmo tipo de infração.

Para Ângela Guimarães, se-
cretária Nacional de Juventude e 
também presidente do Conselho 
Nacional da Juventude (Conjuve), 
há de fato muitos mitos em torno 
do debate. A seu ver, há uma “grita 
desproporcional” pela redução da 

maioridade, diante de números ín-
fimos de crimes hediondos e crime 
contra a vida envolvendo adoles-
centes.

Esther Lemos, vice-presidente 
do Conselho Federal de Serviços 
Sociais, classificou a redução como 
retrocesso. Ela lembrou que a Cons-
tituição e também o ECA represen-
taram uma mudança de paradigma.

“Impunidade” é mito que precisa ser enfrentado

Ministro do STF acredita em mudança no resultado da votação

Excesso de 
campanhas deve 
ser resolvido, 
afirma relator

O relator da comissão es-
pecial que analisa a reforma 
política, deputado Marcelo Cas-
tro (PMDB-PI), disse que o ex-
cesso de campanhas eleitorais 
no Brasil é um dos problemas a 
serem resolvidos com mudan-
ças na legislação. Castro, que 
participou ontem do programa 
Câmara Itinerante em Campo 
Grande (MS), criticou a “indivi-
dualização das campanhas”.

“Na campanha passada 
tivemos 6 mil e tantos candi-
datos a deputado federal, 14 
mil e tantos a deputado esta-
dual. Isso representa 21 mil 
campanhas, é absolutamente 
irracional. Cada candidato tem 
seu jingle, seu carro de som, 
suas placas, um exército de ca-
bos eleitorais, seu advogado, 
seu contador, tudo individual”, 
afirmou. Castro acredita que a 
reforma política diminuirá a 
influência do poder econômi-
co, fortalecendo os partidos 
políticos. 

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Gilmar Mendes, disse que 
aguarda uma definição do 
Congresso sobre a reforma 
política para votar a Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (Adin) sobre o finan-
ciamento privado de campa-
nhas eleitorais. A declaração 
foi dada ontem, ao sair de 
uma palestra sobre justiça 
criminal, na capital paulista.

“A ação voltará ao ple-
nário, estamos examinando 
todos os aspectos. É uma 
matéria bastante complexa, 
talvez estejamos dando uma 
resposta muito simples. Nós 
temos que saber antes o que 
o Congresso está discutindo, 
qual é o modelo eleitoral, 
para saber qual é o modelo 
de financiamento adequado”, 
disse o ministro.

O fim do financiamento 
de campanhas políticas por 
pessoas jurídicas voltou a 
ser debatido depois das de-

Gilmar Mendes diz que só vota 
financiamento após o Congresso 
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núncias de corrupção na Pe-
trobras, com o pagamento de 
propinas por empresas que 
estão sendo investigadas na 
Operação Lava Jato.

Gilmar Mendes pediu 
vista no julgamento do finan-
ciamento privado de cam-
panhas eleitorais há mais 
de um ano, em 2 de abril de 
2014. Entidades e movimen-

tos sociais criticam essa de-
mora, ao alegar que a medida 
representa uma obstrução, 
pois seis dos 10 ministros 
votaram pelo fim da doação 
de empresas a políticos.

O ministro disse que 
esses votos são provisórios 
e, portanto, acredita numa 
mudança do resultado da vo-
tação
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Itália autoriza a extradição de 
Henrique Pizzolato para o Brasil

O governo brasileiro exe-
cutará as medidas logísticas 
necessárias junto à polícia 
italiana dentro do prazo de 
20 dias previsto no tratado de 
extradição entre os dois paí-
ses, para a entrega do ex-di-
retor de Marketing do Banco 
do Brasil, Henrique Pizzolato, 
condenado no processo do 
Mensalão, em 2013. A infor-
mação foi divulgada ontem 
em nota conjunta do Ministé-
rio da Justiça e da Procurado-
ria-Geral da República.

Segundo o comunicado 
no fim da manhã de ontem, 
a embaixada brasileira em 
Roma foi oficialmente notifi-
cada do deferimento pelo Mi-
nistério da Justiça italiano da 
extradição de Pizzolato.

De acordo com o gover-
no, a execução da extradi-
ção aguardava a aprovação 
do Poder Executivo italiano, 
após autorização judicial 
publicada no dia 11 de fe-
vereiro. “No dia 13 de abril, 
o Estado brasileiro prestou 
informações complementa-
res relativas às condições de 
cumprimento de pena do ex-
traditando no território bra-
sileiro, na ação penal propos-
ta pelo procurador-geral da 
República”, informa a nota.

O ministro da Justiça, 

José Eduardo Cardozo, desta-
cou a colaboração das auto-
ridades italianas e a atuação 
conjunta das autoridades 
públicas brasileiras. “O pro-
cessamento da extradição e 
a resposta aos pedidos de in-
formação feitos pela Repúbli-
ca italiana foram conduzidos 
de forma articulada entre o 
Poder Judiciário, a Procura-
doria-Geral da República e o 
Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Justi-
ça, Advocacia-Geral da União 
e o Ministério das Relações 
Exteriores, o que garantiu o 
sucesso da cooperação inter-
nacional neste caso.”

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
destacou que a atuação dos 
ministérios públicos brasilei-
ro e italiano e do Poder Exe-
cutivo foi decisiva para esse 
desfecho. “A PGR reconhece 
o empenho das autoridades 
italianas para a concessão da 
extradição, o que confirma 
o fortalecimento da coope-
ração bilateral em matéria 
penal em todos os planos”, 
disse Janot, no comunicado.

Pizzolato, que tem cida-
dania italiana, foi condenado 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) a 12 anos e sete 
meses de prisão, no Brasil, 
por lavagem de dinheiro e 
peculato na Ação Penal 470, 
o processo do Mensalão, mas 
fugiu para a Itália com um 
passaporte falso. Ele foi deti-
do em fevereiro de 2014, em 
Maranello, por causa da do-
cumentação irregular.

O governo vai preparar 
as medidas para fazer a 
extradição em 20 dias

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Parentes e amigos de Is-
lam Hamed, brasileiro-pales-
tino que faz greve de fome em 
uma prisão na Palestina, co-
meçaram uma campanha nas 
redes sociais para pedir que 
ele seja solto e possa voltar em 
segurança ao Brasil. Eles cria-
ram uma página no Facebook 
com o nome Libertem o Islam. 
A página é ilustrada com uma 
foto do passaporte de Hamed, 
que traz a nacionalidade do 
prisioneiro: brasileiro.

Entre outras imagens no 
site, um cartaz em árabe com 

as cores da Palestina pede li-
berdade e ressalta que Islam 
Hamed é preso político. Há 
13 dias, Hamed começou uma 
greve de fome reivindicando 
a liberdade e o regresso ao 
Brasil, pois há um ano e meio 
terminou de cumprir a pena a 
qual foi condenado. Hoje com 
30 anos, ele foi preso pela pri-
meira vez quando tinha 17 
anos, acusado de atirar pedras 
em soldados israelenses. Na 
quinta-feira (23), a mãe dele, a 
brasileira Nádia Hamed, conse-
guiu visitá-lo na prisão em Na-
blus, Palestina. Segundo  relato 
dela a familiares no Brasil, o es-
tado de saúde do filho é crítico.

Família faz campanha 
para libertar brasileiro

PALESTINA

As cinzas do vulcão Calbu-
co – que ficou inativo durante 
43 anos, até entrar em erupção 
na última quarta-feira, na Pa-
tagônia chilena – chegaram a 
Buenos Aires ontem, levando 
algumas companhias aéreas 
norte-americanas a cancela-
rem ou desviarem voos com 
destino à capital argentina.

Alguns dos 4 mil chilenos, 
que vivem nos municípios vizi-
nhos ao vulcão e foram evacua-
dos da área, puderam voltar 
às suas casas por algumas ho-

ras, mas o Serviço Nacional de 
Geologia e Mineração do Chile 
ainda não descartou o risco de 
mais erupções vulcânicas.

A presidente Michelle 
Bachelet visitou na quin-
ta-feira (23) o município de 
Ensenada – a 15km do vul-
cão e 1 mil km ao sul da ca-
pital, Santiago. Ela disse que 
a prioridade, no momento, é 
garantir a segurança dos mo-
radores. “Não sabemos como 
o vulcão vai reagir”, disse ela.

As cinzas vulcânicas, que 
chegaram a Buenos Aires – a 
mais de 1,4 mil km do vulcão – 
foram carregadas pelos ventos.

Argentina cancela voos
por causa de vulcão

CHILE

Monica Yanakiev
Da Agência Brasil/EBC

A presidente Dilma Rousseff e 
a presidente da Coreia do Sul, Park 
Geun-hye, assinaram ontem nove 
atos institucionais de coorperação 
que devem trazer inovações tecno-
lógicas ao Brasil, além de propor-
cionar o intercâmbio de especia-
listas. Entre os acordos firmados 
está a colaboração em pesquisa e 
desenvolvimento de comunicação 
5G, nova geração da comunicação 
móvel e a cooperação bilateral na 
área de energia nuclear.

Os dois países criaram o Pro-
grama de Cooperação em Tecno-
logia da Informação Brasil-Coreia. 
Os acordos de cooperação que 
envolverão empresas, universi-
dades, centros de pesquisa. Es-
sas iniciativas conjuntas gerarão 
oportunidade de negócios e o de-
senvolvimento de alto conteúdo 
tecnológico que atendam os mer-
cados nacionais e internacionais.

Entre as informações a serem 
intercambiadas estão governança 
da Internet; comunicações móveis 
em 5G; e aplicação de big data, que 

se trata da análise de grandes quan-
tidades de dados para a geração de 
resultados importantes que, em vo-
lumes menores, dificilmente seriam 
alcançados. O acordo trata também 
da aplicação de M2M, a chamada 
Internet das Coisas, que possibilita 
a comunicação entre diversos obje-
tos, enviando e recebendo informa-
ções e dados por meio de óculos, re-
lógios e outros objetos que possam 
usar a internet.

No que diz respeito a geração 
de energia, os países vão colabo-
rar na área de energia nuclear 
por intermédio de troca de dados, 
experiências, visitas e trabalho 
conjunto entre a Eletronuclear/
Eletrobrás e a Korea Electric Po-
wer Company (KEPCO). Dilma res-
saltou a colaboração como impor-
tante para reduzir as emissões de 
gás carbônico produzidos a partir 
da produção de energia termoelé-
trica, por exemplo, usada pelo 
Brasil. Ela destacou a ação como 
uma colaboração em nível mun-
dial para a questão do clima.

Entre os nove atos, está tam-
bém o memorando de entendi-
mento entre a Vale S.A ( empresa 

mineradora) e o Korea Eximbank. 
A instituição coreana pretende 
financiar com US$ 2 bilhões pro-
jetos da Vale envolvendo empre-
sas coreanas. Dilma aproveitou a 
ocasião para anunciar que pre-
tende inaugurar a Companhia 
Siderúrgica do Pecém, no Ceará, 
até o início do ano que vem. A 
siderúrgica é uma parceria entre 
a empresa brasileira Vale e as co-
reanas Dongkuk e Posco.

Serão fortalecidos os laços de 
comércio entre pequenas e médias 
empresas. Um dos atos trata espe-
cificamente das trocas de conhe-
cimento para redução do uso do 
papel no comércio. Por meio dos 
acordos comerciais, Dilma pretende 
ampliar e diversificar o comércio de 
bens com maior valor agregado.

Além dos nove atos, foi assi-
nado o protocolo adicional à Con-
venção destinada a evitar dupla 
tributação e prevenir a evasão fis-
cal em matéria de impostos sobre 
a renda para emendar a Conven-
ção original assinada em 1989 en-
tre os dois países de modo a atua-
lizar questões relativas a troca de 
informações.

Planalto e Coreia firmam acordos
ÁREA DE TECNOLOGIA

A Coreia do Sul é responsável 
por aproximadamente US$ 3 bi-
lhões em investimentos no Brasil, 
principalmente nas áreas auto-
motiva, de semicondutores e de 
siderurgia. Entre 2009 e 2014, o 
comércio bilateral entre Brasil e 
Coreia do Sul passou de US$ 7,47 
bilhões para US$ 12,35 bilhões. O 
saldo da balança comercial tem 
sido negativo para o Brasil, che-
gando a praticamente US$ 4,7 
bilhões em 2014. As exportações 
brasileiras somaram US$ 3,83 bi-
lhões enquanto as importações 
ficaram em US$ 8,52 bilhões no 
ano passado. Em 2009, o déficit 
estava em US$ 2,16 bilhões.

Uma das questões tratadas 
no encontro foi o rompimento 
das barreiras coreanas para a 

importação da carne suína pro-
duzida em Santa Catarina para 
melhorar a situação deficitária 
da balança comercial com aque-
le país. A carne suína brasileira 
encontra dificuldades no merca-
do, porque a Coreia não aceita o 
chamado Princípio da Regionali-
zação – segundo o qual bastaria 
a uma unidade federativa, e não 
ao país como um todo ter cer-
tificação sanitária internacional 
para exportar carne. Dilma disse 
que a carne é referência de qua-
lidade para mercados exigentes 
como os Estados Unidos, o Japão 
e a China. Mas não foi anuncia-
da decisão nesse sentido.

A empresa sul coreana Sam-
sung também firmou acordo de 
cooperação com o governo bra-

sileiro, identificando e recomen-
dando projetos, inclusive startups 
para participarem dos acordos de 
cooperação e serem incorporados 
às atividades da empresa no Bra-
sil. Em cinco anos, a Samsung vai 
investirá US$ 5 milhões no proje-
to. A empresa atuará junto à As-
sociação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec) e o Centro 
de Economia Criativa e Inovação 
(CCEI) Daegu, coreano.

Após encontro com a presi-
dente Dilma, Park Geun-hye vai 
para São Paulo, onde participa 
de um encontro empresarial or-
ganizado pela Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) e pela Câmara coreana 
de comércio e indústria.

Sul-coreanos investem US$ 3 bi

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

As presidentes da Coreia do Sul, Park Geun-hye, e do Brasil, Dilma Rousseff, brindam durante almoço no Palácio Itamaraty

Eliane Gonçalves
Da EBC
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CLUBES DO SERTÃO

Futebol em decadência
Dificuldades financeiras são 
apontadas como causa para o 
declínio nos últimos 6 anos

Página 23

Barcelona e Bayern vão 
se confrontar nas
semifinais da Liga

Por causa do nível dos times do Ser-
tão, o Campeonato Paraibano sempre foi 
considerado muito difícil, com disputas 
acirradas entre grandes e pequenos. Não 
é à toa que em alguns anos, os campeões 
saíram da região da seca, superando os 
chamados “grandes” de Campina Grande e 
João Pessoa. Clubes como Sousa, Atlético 
e Nacional de Patos conquistaram títulos 
estaduais, no final do século 20 e início do 
atual. Mas nos últimos anos, a coisa vem 
modificando, com um crescimento dos 
clubes do Litoral, e uma queda do futebol 
sertanejo. 

A última vez que um clube do Sertão 
foi campeão foi em 2009. Naquele ano, o 
título ficou com o Sousa, depois de vencer 
o Treze na final por 2 a 1. Outro dado que 
mostra a queda do futebol sertanejo é a 
ausência de clubes da região até nas semi-
finais. A última vez que isto aconteceu foi 
em 2012, com o próprio Sousa, que detém 
dois títulos paraibanos em sua história.

Em 2013, nenhum clube sertanejo 
chegou próximo ao título, se quer nas se-
mifinais. A coisa se repetiu em 2014, com 
um agravante, a saída de última hora de 
dois clubes tradicionais de Patos, Nacional 
e Esporte. Mergulhados em dívidas, os clu-
bes alegaram a FPF que não tinham con-
dições de arcar com as despesas de uma 
participação no Campeonato Paraibano 
daquele ano. A atitude dos dirigentes cus-
tou uma punição severa e os dois clubes fi-
caram alijados de competições oficiais por 
2 anos, pior, só retornarão ao Paraibano, 
disputando a Segunda Divisão.

A saída dos dois clubes, sobretudo o 
Nacional que tem um título paraibano da di-
visão especial e já representou a Paraíba em 
campeonatos brasileiros e Copa do Brasil, 
foi bastante sentida em todo o Sertão, afinal, 
Patos é a terceira maior cidade do Estado e 
economicamente a maior da região. 

FotoS: Arquivo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Para o presidente do Sousa, Aldeone 
Abrantes, o futebol sertanejo começou o 
seu declínio justamente com a saída dos 
clubes patoenses. “Ficou uma coisa des-
proporcional, com apenas o Sousa e o 
Atlético representando o futebol sertane-
jo. Além do mais, entraram outros clubes 
do Litoral e Agreste no lugar deles, e com 
isso, aumentaram as despesas de deslo-
camentos para nós que agora temos que 
ir várias vezes a João Pessoa e Campina 
Grande. Já temos um orçamento muito 
pequeno, e com o aumento das despesas, 
os grandes clubes é que levam vantagem, 
porque eles têm patrocínios mais fortes, 
enterrando assim o futebol do Sertão”, 
disse. 

A duração do Campeonato Paraiba-
no é outro fato apontado pelo dirigente, 
que hoje leva um semestre para ser con-
cluído. “Foram criadas umas tabelas dirigi-
das para favorecer os grandes clubes que 
participam de competições como a Copa 
Nordeste e Copa do Brasil. As pessoas que 
fazem estas tabelas não levam em conta 
as dificuldades dos clubes pequenos do 
Sertão, que agora têm de prorrogar os 
contratos dos jogadores e pagarem mais 
folhas salariais. Quando o Sousa parti-
cipou de Copa do Nordeste e Copa do 
Brasil, em 2013, não houve isto. Os jogos 
foram imprensados para cumprir o calen-
dário. Mas de 2013 para cá, modificaram 
as coisas. No ano passado, chegamos a ser 

O presidente do Atlético, Esuélio Mo-
raes, disse que a situação decorre de vários 
fatores, entre eles, o descrédito dos torce-
dores com o futebol, a falta de uma cola-
boração financeira maior da Prefeitura e 
de alguns empresários que ainda não tem 
uma visão para a necessidade de investir 
no esporte. Segundo ele, o Gol de Placa 
do Governo do Estado continua sendo o 
grande incentivo para que os times possam 
continuar na competição. "Temos que ser 
realista e agradecer ao governo pela con-
tribuição que ajuda os clubes paraibanos. 
Infelizmente aqueles que  podem não fa-
zem a sua parte", comentou Esuélio. Para 
Marcos César, presidente do Esporte, a falta 
de dinheiro é o maior obstáculo para que 
se estruture uma equipe para disputar uma 
competição. O dirigente ressaltou que a 
falta de patrocinadores e uma colaboração 
mais efetiva da Prefeitura local dificultam 
o trabalho dos dirigentes em manter uma 

Aldeone associa queda à saída de Patos

Dirigentes lamentam a falta de recursos

Em 2009, em pleno Estádio Amigão, em Campina, o Sousa fez a festa em cima do Galo da Borborema ao vencer por 2 a 1. Foi o último título de um time sertanejo  - no detalhe - no futebol paraibano

o único campeonato no mundo, que con-
correu com a Copa do Mundo disputada 
aqui no Brasil. Nosso campeonato foi até 
o final de junho. Este ano, já se anuncia 
que só terminará no meio de junho, quan-
do todos os outros estaduais vão terminar 
em maio”, desabafou Aldeone. (IM)

Essuélio elogia Governo pelo Gol de Placa

Alisson vê o Nacional como uma empresa

Para Aldeone, os custos aumentaram bastante

equipe em ação. “O futebol do Sertão é ví-
tima há bastante tempo de uma decadência 
financeira na falta de uma visão dos políti-
cos da terra”, pontuou. 

O novo presidente do Nacional - que 
também está há dois anos fora do Estadual 
- Alisson Nunes, aposta em tornar o clube 
numa empresa, onde a transparência e a 
credibilidade sejam as principais metas. Ele 
ressaltou que a falta de rompimento e a prá-
tica antiga de alguns dirigentes que imagi-
nam que o clube seja sua propriedade, torna 
um atraso para que aconteça uma mudança. 

Marcos diz que não se faz futebol sem  dinheiro



Mineirinho lidera Mundial 
vencendo etapa da Austrália

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de abril de 2015

Adriano Souza iguala o 
feito do surfista Medina
com cinco conquistas

Com a importante con-
quista em Margaret River 
(AUS), Adriano de Souza, o 
Mineirinho, igualou Gabriel 
Medina como o brasileiro 
com mais títulos em etapas 
do Circuito Mundial – são cin-
co para cada um. De quebra, 
o triunfo na manhã de ontem 
na Austrália deixou o paulista 
de Guarujá com uma respei-
tável vantagem de 7.500 pon-
tos na liderança do ranking 
da temporada 2015, virando 
assim o centro das atenções. 

“Para mim é uma honra 
estar ao lado do Gabriel, que 
é um ícone do Brasil. Ele foi 
campeão do mundo no ano 
passado, o primeiro brasilei-
ro a conseguir isso. E estou 
tentando fazer o meu melhor 
para no mínimo igualar o fei-
to dele” afirmou Mineirinho, 
que havia levantado os cane-
cos na espanhola Mundaka 
(2009), no Rio de Janeiro 
(2010), na portuguesa Peni-
che (2011) e na australiana 
Bells Beach (2013).

Em sua décima tempora-
da no CT, o mais velho e expe-
riente membro da Brazilian 
Storm (Tempestade Brasilei-
ra), como a mídia internacio-
nal se refere aos talentosos 
brasileiros da elite do surfe, 
nunca pareceu tão prepara-
do para buscar o título mun-
dial que ele persegue desde a 
temporada de 2006, quando 
debutou no Tour que reúne 
os melhores surfistas do pla-
neta.

Ciente de que passou a 
ser "o cara a ser batido", Mi-
neirinho diz que vai conti-
nuar trabalhando duro para 
continuar ostentando a ca-
misa amarela de número 1 
do ranking, que ele usará na 
próxima etapa do circuito – a 
quarta de 11 nesta tempora-
da –, no Rio de Janeiro, entre 
os dias 11 e 22 de maio, na 
Praia da Barra da Tijuca.

“Para mim, a corrida pelo 
campeonato começa agora. 
Estou muito orgulhoso em 
poder competir em casa com 
a camisa amarela. Será uma 
etapa bem difícil, onde todos 
estarão de olho em mim. Mas 
estou muito motivado e tenho 
que continuar trabalhando 
e evoluindo para ser recom-
pensado” afirmou Adriano, 
campeão da etapa carioca em 
2011.

Deixar a sua marca por 
onde passa é sempre uma 
meta do competidor nato 
Mineirinho. Na tradicional 
competição em Margaret Ri-
ver, no Oeste da Austrália, ele 
celebrou o fato de colocar o 
seu nome ao lado dos outros 
campeões nas pesadas ondas 
do local na escadaria que leva 
até a areia do pico.

Mineirinho vibra com a vitória e segue firme em busca da consagração, colocando o surf brasileiro em alta. Ele agora mira a etapa  que acontece nos dias 11 e 12 de  maio

Duplas brasileiras são eliminadas no Open da China
As duplas que repre-

sentam o Brasil no Open 
de Fuzhou, na China, pela 
primeira etapa do Circuito 
Mundial 2015, foram elimi-
nadas na madrugada de on-
tem. Bruno e Hevaldo foram 
derrotados nas oitavas de 
final do torneio, enquanto 
Lili e Carolina Horta acaba-
ram superadas uma rodada 
antes, pela repescagem. 

As brasileiras começa-
ram o dia ainda pela fase de 
grupos com um tropeço por 
2 sets a 1 (13/21, 21/10, 
15/13) para as austríacas 
Barbara Hansel e Stefanie 
Schwaiger, em 47 minutos. 
O resultado classificou a ca-
pixaba e a cearense para a 
repescagem, mas elas acaba-

ram superadas pelas argen-
tinas Ana Gallay e Georgina 
Klug novamente no tie-break 
(21/15, 20/22, 15/9), em 51 
minutos de partida, dando 
adeus ao torneio.

Bruno e Hevaldo, que 
terminam a fase de grupos 
na primeira colocação da 
chave, acabaram superados 
pelos franceses Youssef Krou 
e Edouard Rowlandson, cam-
peões da etapa de Xiamen, 
também na China, do Cir-
cuito Mundial 2014. A dupla 
europeia venceu por 2 sets a 
0 (21/19, 21/18), em 37 mi-
nutos de partida, eliminando 
a dupla vice-campeã do Cir-
cuito Brasileiro de Vôlei de 
Praia 2014/2015.

Com o resultado, Bruno 

e Hevaldo somam 240 pon-
tos no ranking do Circuito 
Mundial, enquanto Lili e 
Carolina Horta conquistam 
180 pontos. A próxima eta-
pa do tour internacional 
acontece de 12 a 17 de maio, 
com o Open de Lucerne, na 
Suíça. 

Em 2015, o Circuito 
Mundial será formado por 
cinco Grand Slams, quatro 
Major Series, nove Opens, 
o Campeonato Mundial e o 
World Tour Finals, que reu-
nirá apenas os oito melhores 
times da temporada de cada 
gênero. Cada torneio possui 
pontuação e premiação dis-
tintas, mas serão distribuí-
dos ao todo mais de 9,6 mi-
lhões de dólares.

VÔLEI DE PRAIA

Vendas de ingressos pela internet terminam no dia 30
Aberto no dia 31 de 

março, a janela de solici-
tação de ingressos para a 
Olimpíada Rio-2016 entra 
em sua última semana. O 
prazo para que o público 
escolha as modalidades que 
deseja assistir terminará na 
próxima quinta-feira.

Cerca de 4,5 milhões de 
entradas estão à venda para 
os brasileiros no site oficial 
da Rio-2016. É possível ad-
quirir cadeiras para os 42 
esportes do programa olím-
pico, e também para as ceri-
mônias de abertura e encer-
ramento.

Este é o melhor período 
para a compra dos bilhetes. 
Depois do dia 30, só ficarão 
disponíveis os ingressos que 
não foram escolhidos, além 
de uma reserva técnica de 
cerca de 750 mil bilhetes.

Este excedente só será 
vendido depois que as obras 

das arenas forem concluídas. 
Assim, o Comitê Rio-2016 
terá a noção exata de quan-
tos ingressos poderá comer-
cializar no total.

Dentro desta lógica, a 
probabilidade é que algu-
mas modalidades já se es-
gotem nesta etapa de ven-
das, ou fiquem perto disso. 
Segundo dados do Comitê 
Rio-2016, o vôlei é a moda-
lidade mais procurada até o 
momento. O futebol vem em 
segundo lugar, com basque-
te, atletismo e ginástica ar-
tística na sequência.

O Comitê Rio-2016 só 
irá divulgar após o dia 30 o 
total de bilhetes solicitados 
pelo público. No único balan-
ço feito sobre a comerciali-
zação dos tíquetes até o mo-
mento, 1,2 milhão foi pedido 
na primeira semana.

“Essa procura (de 1,2 
milhão) na primeira sema-

na estava dentro do que nós 
esperávamos. E foi até maior 
em uma comparação com os 
Jogos passados. Acompanha-
mos essa curva em Londres 
(2012) e Pequim (2008), e 
percebemos que tivemos 
uma largada mais forte do 
que o normal” falou Donavan 
Ferreti, diretor de ticketing 
do Comitê Rio-2016.

Para obter um lugar na 
arquibancada, não bastará 
apenas escolher e pagar por 
um assento. Devido à grande 
procura, os ingressos serão 
sorteados.

A Olimpíada brasileira 
terá um total de 7,5 milhões 
de ingressos. Cerca de 70% 
(aproximadamente 5,25 mi-
lhões) serão vendidos em 
território brasileiro. Os 30% 
restantes (2,25 milhões) se-
rão disputados pelos habi-
tantes dos demais países do 
planeta.

OLIMPÍADAS 2016

Duplas brasileiras caem nas oitavas de final na etapa de Fuzhou

O vôlei de quadra continua sendo o esporte com maior procura

5 vezes - Adriano e Gabriel Medina

4 - Fábio Gouveia

2 - Flávio e Neco Padaratz

1 - Filipe Toledo, Jadson André, 

Pepê Lopes, Daniel Friedman, 

Ricardo Tatuí, Victor Ribas, 

Peterson Rosa e Bruno Santos

Vencedores na Elite

FOTOS: Reprodução/Internet



Barça e Bayern nas semifinais
DUELO DE TITÃS

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de abril de 2015

Sorteio define os jogos 
que terá confronto entre 
filhos de paraibano

A Uefa fez na manhã de 
ontem o sorteio para a semi-
final da Liga dos Campeões. 
O evento acabou garantindo 
um dos jogos mais desejados 
para o torneio. O Barcelona 
de Messi, Suárez, Neymar e 
Iniesta vai enfrentar o po-
deroso Bayern de Munique, 
comandado justamente por 
Pep Guardiola, um dos maio-
res técnicos da história do 
time catalão. Na outra chave, 
o atual campeão Real Madrid 
enfrenta a Juventus na reedi-
ção da final de 1998. Os jogos 
de ida serão nos dias 5 e 6 de 
maio, enquanto as partidas 
de volta em 12 e 13 do mes-
mo mês. A final será em 6 de 
junho em Berlim.

O Barcelona faz a pri-
meira partida do confronto 
no Camp Nou, enquanto de-
cide a vaga contra o Bayern 
de Munique na Alemanha. A 
Juventus recebe o Real Ma-
drid na ida em Turim, e de-
pois vai para a Espanha na 
volta. Segue a possibilidade 
de uma final entre os rivais 
espanhóis.

Além de ter o ingredien-
te do primeiro reencontro 
em uma partida oficial de 
Guardiola com o Barcelona, 
trata-se de uma possibilida-
de de revanche para o time 
catalão para o que aconteceu 
há dois anos. Também pela 
semifinal da Liga dos Cam-
peões, na edição 2012/13, os 
bávaros derrotaram os rivais 
por um placar total de 7 a 0, 
com direito a um 3 a 0 den-
tro do Camp Nou. Na ocasião, 
Pep já tinha saído do Barça e 
o técnico era Tito Vilanova. O 
jogo vai marcar ainda o con-
fronto dos irmãos Alcântara, 
filhos do tetracampeão Ma-
zinho: Thiago pelos alemães 
e Rafinha com a camisa do 
Barça. Pelas redes sociais, 
os dois mostraram que já ti-
nham a expectativa de um 
encontro - tanto que man-
tiveram contato via Skype 

durante o sorteio de ontem. 
Logo depois, trocaram pro-
vocações nas redes sociais. 
Quem levará a melhor: o 
Bayern de Thiago (ex-Barça) 
ou o Barça de Rafinha?

O Bayern de Munique 
chegou na semifinal depois 
da classificação histórica 
contra o Porto. Os alemães 
perderam em Portugal por 3 
a 1, mas aplicaram uma gole-
ada por 6 a 1 na Allianz Are-
na. Já o Barcelona despachou 
o Paris Saint-Germain, com 
show de Suárez na França e 
de Neymar no Camp Nou.

Ao longo da história da 
Liga dos Campeões, Real Ma-
drid e Juventus já se enfren-
taram 16 vezes. Mas a que 
mais marcou foi uma final, 
em 1998. Os Merengues saí-
ram com a vitória por 1 a 0, 
gol de Mijatovic. 

O técnico do Bayern de Muni-
que, Pep Guardiola, disse ontem 
que está feliz de jogar contra seu 
ex-clube Barcelona, nas semifinais 
da Liga dos Campeões, e espera 

que o con-
fronto seja 

uma expe-
riência especial.
O espanhol, que jogou muito 

tempo pelo Barça, ganhou 14 tro-
féus em quatro anos como técni-
co, incluindo dos títulos da Liga 
dos Campeões.

"Todos entendem como este 
jogo é especial para mim, para 
Thiago e para minha equipe", 

disse Guardiola a repórteres, ci-
tando o jogador Thiago Alcântara, 
ex-Barça e irmão do meia Rafinha 

do clube espanhol.
"Barcelona era nossa vida. 

Quando você está em uma semifi-
nal, sempre vai enfrentar um gran-
de time. O que posso dizer? Barce-
lona é minha casa", completou. O 
Bayern, que tenta repetir a tríplice 
de 2013, segue na liderança para 
o título do Campeonato Alemão e 
está na semifinal da Copa da Ale-
manha.

Guardiola disse que uma do-
bradinha doméstica não seria sufi-
ciente para o clube alemão nesta 
temporada.

"Barcelona é o melhor time no 
momento. Não estou surpreso. Ele 
(Luís Enrique, técnico) tem muita 
qualidade. É uma ótima pessoa e 
estou feliz de enfrentá-lo", disse.

Pep Guardiola se diz feliz por enfrentar o ex-clube

Na temporada de 2012/2013, as equipes se confrontaram e foi um passeio dos alemães que nos dois jogos fizeram 7 a 0, três na Espanha e quatro na Alemanha 

Oito jogos serão realizados hoje pela 
primeira rodada da Copa Paraíba Sub-15 
de Futebol, Regional Litoral, cuja aber-
tura ocorreu há uma semana pelo Go-
verno do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB), no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. Todas as partidas ocorrerão às 9 
horas, em campos gentilmente cedidos 
pelas escolinhas de futebol envolvidas 
na competição.

Nesta primeira fase classificatória, 
cujo encerramento está programado 
para o dia 30 de maio, serão realizadas 
54 partidas. “Estamos dando sequência a 
uma competição de futebol de base que 
já faz parte do calendário de atividades 
da Secretaria Estadual de Esportes e, ao 
mesmo tempo, é considerada o principal 
evento esportivo de base do nosso Esta-
do”, disse ontem Raimundo Braga, coor-
denador geral da Copa Paraíba Sub-15 
de Futebol.

Paralela a competição da região do 
Litoral, a Copa Paraíba também é realiza-
da na região do Curimataú, cuja abertu-
ra antecedeu a etapa litorânea. “A Copa 

Paraíba é um evento que, em sua tercei-
ra edição, envolve escolinhas de futebol 
de todo o Estado. No interior, o Governo 
tem contado com o apoio das prefeitu-
ras municipais”, disse Raimundo Braga, 
acrescentando que “uma grande festa 
já está sendo programada pela Sejel-PB 
para o encerramento das disputas”.

Na rodada da etapa do Litoral, pro-
gramada para hoje, várias equipes profis-
sionais estarão em ação, desenvolvendo 
dentro das quatro linhas suas categorias 
de base, destaques para o Auto Esporte 
Clube, Santos Futebol Clube e Femar. A 
Copa Paraíba, Regional Litoral, reúne 32 
escolinhas da grande João Pessoa.

Oito jogos movimentam a Copa
Paraíba Sub-15 em João Pessoa

FASE CLASSIFICATÓRIA

Moroni e Palhoça Marisol, na ca-
tegoria masculina, decidem às 15 ho-
ras de hoje, na Praia de Cabo Branco, 
em João Pessoa, o título da Copa Ve-
rão de Beach Soccer (futebol de areia), 
promovido pela Federação Paraiba-
na de Beach Soccer. A grande final, 
aguardada com muita expectativa, 
ocorrerá na arena montada pela fede-
ração, em frente ao Serviço Social do 
Comércio –Sesc e Corpo de Bombeiros 
Militar.

Durante toda a semana, as duas 
equipes trabalham pesado na prepa-
ração para a grande decisão. “Vamos 
com força máxima para cima da Mo-
roni. Sabemos das dificuldades, mas 
estamos preparados e esperamos fa-
zer um bom jogo, deixando o local da 
partida com o tão almejado título da 
temporada”, disse Modesto Kall, trei-
nador da Palhoça Marisol.

Para o grande confronto, Kall re-
lacionou 12 atletas considerados por 
ele os melhores do time e que tem a 
missão de evitar que o Moroni se sa-
gre campeão da Copa Verão. Estão 

aptos para a partida os jogadores 
Wellington, Felipe, Germano, Edgar, 
Higo, Mateus, Cosmo, Júnior, Péricles, 
Baloteli, Robinho e Rubens.

Pelo lado do Moroni, o técnico 
Cássio Freire também promete um 
time de muita movimentação e bas-
tante raça, apesar de algumas dúvidas 
na escalação. “Vamos para a grande 
decisão com o melhor conjunto de 
atletas que temos à disposição”, disse 
ele, se referindo aos seguintes atletas 
relacionados: Raphael, David, Guto, 
Dieguinho, Tiaguinho, Sérgio, Thiago 
Gomes, Raniery, Ivan Jr., Messias, Ruan 
e Yuri.

Ao time campeão da Copa Ve-
rão, a Federação Paraibana de Beach 
Soccer vai entregar o troféu que leva 
o nome de Arthur Belarmino (In me-
moriam), filho do radialista Ronaldo 
Belarmino. “É uma homenagem justa 
aquele que sempre gostou de espor-
tes”, disse Ailton Cavalcanti, presiden-
te da federação, acrescentando que 
“a Copa Verão chega ao seu final após 
atingir todo o sucesso merecido”.

Marisol e Moroni decidem a 
Copa Verão no Cabo Branco

BEACH SOCCER

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Jogos de hoje

9 horas
Daura Santiago x Auto Esporte (José Américo)
Santos FC x Femar (Geisel)

Força Jovem x Escolinha do Flamengo (Paratibe)

Grêmio Esportivo Paraibano x Bayeux EC 
(Jardim Planalto)

CCJA x Desportiva Tibiri (José Américo)
Nova Geração x Nativus FC (Marquise)
Bola na Rede x Escolinha do Vitória (Bairro dos 
Novais)

Vasco da Gama x Escolinha JM (Jardim Planalto)

FOTOS: Reprodução/Internet



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de abril de 2015

Atacante era desejado 
por time galista desde 
início da temporada 2015

Nonato é confirmado no Treze
DIRETO DE GOIÁS

“Eu tinha orgulho de tomar um gol dele.”
 (Iashin - goleiro Russo considerado o me-

lhor do mundo).
 Quando éramos crianças e cursávamos a 

primeira série do antigo curso ginasial, passá-
vamos a estudar uma disciplina nova chamada 
Língua Estrangeira, que era em sua maioria a 
Língua Inglesa. Lembro-me que o livro possuía 
as cores da bandeira americana e em seu inte-
rior as primeiras noções da língua mais falada 
no mundo: love,  good morning, good night, 
blue, red, yellow, table, pencil, black, pink, etc.

Mas o que me chamava mais a atenção 
eram os textos que tínhamos que traduzir, que 
relatavam e divulgavam  a história daquela po-
tência mundial. Naquele livro de Inglês eu co-
nheci o político Abraão Lincoln; o cantor Nat 
King Cole; o ator e dançarino Fred Astaire; os 
astronautas Armstrong, Aldrin e Collins; o bo-
xeador Cassius Clay, que posteriormente pas-
sou a se chamar Muhammad Ali. Ao lado dos 
textos que contavam as brilhantes carreiras 
estavam as respectivas fotografias.

E eu – amante do futebol e peladeiro jura-
mentado -, perguntava a mim mesmo, será se 
os nossos livros contam para os gringos os fei-
tos insuperáveis de sua majestade o Rei Pelé? 
Passados esses anos todos, a minha admiração 
por Pelé foi sempre aumentando e infelizmen-
te também a constatação de que não preserva-
mos nem divulgamos essa entidade chamada 
Pelé, para as novas gerações.

Será que as novas gerações sabem que 
Pelé disputou quatro Copas do Mundo e venceu 
três? Que ele foi duas vezes campeão do mun-

do, Interclubes? Que conquistou por duas vezes 
a Taça Libertadores da América? Conquistou 
cinco vezes a Taça Brasil e uma Taça de Pra-
ta? Também venceu quatro Torneios Rio - São 
Paulo e dez Campeonatos Paulistas? Uma infi-
nidade de Torneios Nacionais e Internacionais? 
Sempre jogando com a camisa do Santos ou da 
Seleção Brasileira. Ao todo, ele conquistou 32 
títulos de campeão, uma média de 1,5 por ano.

São tantas as passagens bonitas e recor-
distas da carreira inigualável do Rei Pelé que 
citaremos apenas aquelas que nos chamam 
atenção. Como o fato dele ter sido campeão do 
mundo com apenas 17 anos e 8 meses, na Sué-
cia. Ter marcado 12 gols em Copas do Mundo. 
Ter sido 11 vezes artilheiro do disputado Cam-
peonato Paulista. Ter enfrentado a equipe do 
Corinthians em 48 oportunidades, marcando 
49 vezes as redes, passando a ser um pesade-
lo para os torcedores Corintianos. Em seus 21 
anos de carreira profissional, marcou 1.279 
gols computados pela Fifa.

A camisa de número 10 era igual as ou-
tras, até ele passar a usá-la. Todos os craques 
que vieram depois fizeram questão de vesti-la. 
No dia 5 de março de 1961, o Santos enfren-
tou o Fluminense no Maracanã, Pelé driblou 
seis jogadores, depois o goleiro Castilho, por 
último fez o gol. Esta jogada foi imortalizada 
com uma “placa de bronze”, daí surgindo a ex-
pressão “gol de placa”.  Já o tradicional “soco 
no ar”, também imitado por várias gerações 
de craques, nasceu em um jogo que o Rei era 
bastante vaiado, contra o Juventus, na Rua Ja-
vari. De repente, ele pegou a bola e conseguiu 

sem deixar a bola cair ao solo efetuar quatro 
chapéus nos adversários, inclusive no goleiro 
e marcar o gol que ele considera o mais bonito 
de sua carreira. Pena que essa jogada não foi 
filmada, apenas reproduzida em computador 
com base em fotografias e depoimentos dos 
cronistas presentes.

Em 1964, o Rei marcou 8 gols em uma 
única partida, na vitória do Santos por 11 a 
zero, no Botafogo de Ribeirão Preto. Pelé Jo-
gou de goleiro em quatro jogos profissionais 
e uma dessas partidas históricas foi em João 
Pessoa contra o Botafogo-PB. Em uma excur-
são do Santos, no final da década de 60, houve 
uma paralisação de uma guerra por 24 horas 
na Argélia para assistí-lo em campo.

Em 17 de julho de 1968, na Colômbia, o 
Santos vencia bem uma Seleção Olímpica lo-
cal, quando o árbitro começou a prejudicar o 
time brasileiro. Houve reclamação, confusão e 
briga. Ao final o árbitro resolveu expulsar um 
atleta de cada equipe e por azar seu, escolheu 
Pelé na equipe brasileira. A torcida que tinha 
ido ao campo pra ver o Rei não gostou e come-
çou a confusão que só foi contornada, pasmem, 
com a substituição do juiz por um reserva e o 
retorno do Rei ao jogo. Ou seja, quem termi-
nou expulso foi o juiz Guillermo Velásquez.

Com apenas 1,74 metros e 70kg, calçando 
chuteiras 39,   Pelé chutava com as duas per-
nas, era exímio batedor de falta e de pênalti, 
cabeceava com os olhos abertos e escolhendo 
a direção. Segundo os comentaristas da época,  
Pelé conseguia  raciocinar a jogada antes dela  
acontecer, ou mesmo jogar sem a bola.  

 Bem, retornando ao meu livro de Inglês 
acima citado, pouco ele me serviu. Com ra-
ríssimas exceções como as cores red e black, 
que me orientam na hora de comprar o meu 
whisky; o good morning para cumprimentar 
minha irmã Lindalva, que concluiu mestrado 
naquele idioma, e a palavra love, que foi grita-
da por mais de 70 mil pessoas no Giants Sta-
dium de Nova York em 1 de outubro de 1977, 
quando o nosso Rei Pelé fez a sua derradeira 
despedida, jogando pelo Cosmos, depois de 
germinar naquele povo imperialista o gosto 
por futebol.

O Rei Pelé
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Agora é oficial. O atacante 
Nonato, que estava no Goiné-
sia de Goiás, voltará a vestir a 
camisa do Treze Futebol Clu-
be. A confirmação foi feita on-
tem pelo gerente de futebol do 
Galo da Borborema, Joba Bar-
bosa. Amanhã, o mais novo re-
forço do alvinegro campinen-
se deverá desembarcar em 
Campina Grande, onde reali-
zará exames e, caso seja apro-
vado, assinará contrato. “Tudo 
já está devidamente acordado. 
Esperamos agora a aprovação 
nos exames para oficializar-
mos a assinatura do contrato”, 
disse Joba Barbosa.

 Nonato já estava nos pla-
nos do Treze Futebol Clube 
desde que se iniciou a tempo-
rada 2015. Muitas foram as in-
sistências da diretoria galista 
para contar com o jogador. Há 
duas semanas, o presidente do 
Alvinegro, Bebeto Silva, con-
firmou que estava negociando 
com o atacante, mas que exis-
tia um impasse porque o atual 
clube do jogador ainda estava 
disputando as semifinais do 
Campeonato Goiano. Com a 
eliminação do Goianésia no 
último final de semana, a ten-
dência era um possível acordo 
entre o jogador e o Galo, e foi 
isso o que aconteceu.

Nonato sempre foi uma 
das peças mais desejadas pelo 
técnico Éverton Goiano, que 
no começo da temporada de-
clarou que tentou trazer o jo-
gador para o Alvinegro, mas 
não conseguiu chegar a um 
entendimento salarial. Esta 
será a segunda passagem do 
jogador pelo Galo. No Alvine-
gro, ele vai chegar para brigar 
pela posição no ataque com Fa-
brício Ceará, Araújo e Klebinho. 
O Galo ainda tem os atacantes 
Conrado e Marcelo Maciel, mas 
esses se encontram entregues 
ao Departamento Médico por 
causa de lesões.

Corrida de
Tiradentes 
movimenta a 
orla marítima

A Polícia Militar da Pa-
raíba, através do seu De-
partamento de Esportes do 
Centro de Educação da PM, 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, realiza a partir 
das 17h de hoje, a tradicio-
nal Corrida Tiradentes 2015, 
com percursos de 5 e 10km. 
Largada e a chegada aconte-
cem em frente à Fundação 
Casa de José Américo, na orla 
da Praia do Cabo Branco.

Os atletas que vão com-
petir na prova de 5km terão 
que fazer o percurso até a 
ladeira que dá acesso à Es-
tação Ciência. Já os compe-
tidores dos 10km, terão que 
ir até a entrada da Praia da 
Penha. A estimativa é que 
mais de 300 corredores 
participem da competição.

A Corrida Tiradentes 
2015, na capital, está em 
sua 12ª edição e faz parte 
das comemorações de ani-
versário dos 25 anos do 
Centro de Educação da Po-
lícia Militar da Paraíba. As 
inscrições dos participan-
tes se encerraram na últi-
ma segunda-feira e, ontem, 
a organização fez a entrega 
dos kits da corrida.

De acordo com o ma-
jor-PM Juceilton Soares, 
coordenador da competi-
ção, os cinco primeiros co-
locados da prova dos 10km 
vão receber premiação em 
dinheiro, com valores que 
variam de R$ 100 a R$ 500. 
Já para os participantes 
que optarem pelo percurso 
de 5km, a premiação será 
feita com entrega de brin-
des. Todos os competido-
res receberão medalhas de 
participação. (ML)

Sousa dispensa o técnico Roberto Carlos
O Sousa dispensou no 

início da tarde de ontem 
o seu treinador, Roberto 
Carlos, a três rodadas para 
o fim da primeira fase do 
Campeonato Paraibano. 
Motivos: mau rendimento 
do clube em seu comando. 
Em nove jogos foram qua-
tro derrotas, três vitórias 
e dois empates, com um 
aproveitamento de apenas 
40,74%. Junto com ele tam-
bém não fazem mais parte 
do Dinossauro o prepara-
dor físico Netinho, o vo-
lante Erandir e o atacante 
Régis.

Para o lugar de Rober-
to Carlos, a diretoria do 
time sertanejo efetivou o 
auxiliar técnico Pioca, que 
ontem já comandou o time 
durante treinamento. “Não 
estava dando certo”, resu-
miu, em poucas palavras, o 

gerente de futebol do clube, 
Rafael Abrantes para justi-
ficar a dispensa do ex-trei-
nador.

Em sexto lugar, com 19 
pontos na tabela de classifi-
cação, a diretoria sousense 
ainda acredita na classifi-
cação para o quadrangular 
final. O cearense Roberto 
Carlos chegou ao Sousa no 
início de fevereiro, quando 
o time já havia feito seis 
partidas no Estadual. Nas 
cinco primeiras rodadas, 
Pedrinho Albuquerque co-
mandou o Dinossauro, mas 
foi demitido também por 
não atender as expectativas 
da diretoria. No sexto jogo 
do time, Pioca assumiu in-
terinamente. Só então, no 
dia 11 de fevereiro, contra 
o Miramar de Cabedelo, Ro-
berto Carlos assumiu o gru-
po. (ML)

MAUS RESULTADOS

FotoS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Jogador já esteve vestindo a camisa do Galo da Borborema no Campeonato Paraibano onde teve excelente atuação no ataque

Em nove jogos, o ex-técnico teve um rendimento de apenas 40,74%



Responsavel.: FABIO TARGINO DA SILVA 05791681402
CPF/CNPJ....: 014172171/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             47,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023961
Responsavel.: H.N. REPRESENTACAOES LTDA
CPF/CNPJ....: 008973476/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            163,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025132
Responsavel.: KERO MASSAS IND E COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 015566403/0001-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            290,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023771
Responsavel.: MORGANA BEZERRA IDALINO - ME
CPF/CNPJ....: 012245804/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.791,03
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023916
Responsavel.: SEVERINO SIMOES DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 020993534-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            326,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025154
Responsavel.: SILVIO LUCIO SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 554528684-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022465
Responsavel.: TATIANA BEZERRA NUNES
CPF/CNPJ....: 008198173/0002-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            684,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023222
Responsavel.: WALMIR  FIRMO  DA  SILVA
CPF/CNPJ....: 646387904-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025383
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,  25/04/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS 
E SERVICO
CPF/CNPJ....: 000377084/0001-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.201,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023026
Responsavel.: ADRIANO DA CONCEICAO GABY ME
CPF/CNPJ....: 018990086/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025295
Responsavel.: ALINE FONT S B - EIRELE - EPP
CPF/CNPJ....: 021585383/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025361
Responsavel.: A VASCONCELOS & CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 000235609/0001-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.472,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023022
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023874
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023875
Responsavel.: DAIANE DE SOUSA MORAIS
CPF/CNPJ....: 020242751/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            918,75
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025316
Responsave l . :  EDUARDO DA CONCEICAO 
09420548490
CPF/CNPJ....: 011950426/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,65
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024271

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

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 

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015.

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 08h00min, do dia 08 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, com Sistema de Registro de Preços 
para: Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de locação de estruturas para even-
tos a serem realizados pela Administração Municipal. 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, 24 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015.

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 08h00min, do dia 08 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, com Sistema de Registro de Preços 
para: Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de locação de estruturas para even-
tos a serem realizados pela Administração Municipal. 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, 24 de Abril de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

AGRO MERCANTIL URTIGAS S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30

NIRE N/ 25.3.0000197-6
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, LOCAL, HORA, DATA: em 

03/04/2015 às 10 horas, na sede da empresa situada à fazenda Urtigas S/N – Zona Rural – Santa 
Terezinha – PB. CONVOCAÇÃO: através de editais publicados no Diário Oficial do Estado dias 18, 
19 e 20 de março de 2015, e no Jornal A UNIÃO, nos dias 18, 19 e 20 de março de 2015. MESA: 
formada pelos acionistas tendo como presidente JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO, e como secretária 
ARLETE WANDERLEY DA NÓBREGA. ORDEM DO DIA: A) Análise e aprovação dos balanços 
e demais demonstrações do período compreendido entre 2008 e 2014. B) Informação da nova 
posição do capital social após a contabilização dos inventários de acionistas falecidos. C) Informar 
ao presente que o acionista controlador iria encaminhar a CVM para aprovação a oferta pública 
para aquisição das ações oriundas de incentivos fiscais disseminadas no mercado. DELIBERAÇÃO 
TOMADA: Aprovação por unanimidade dos balanços e da nova posição do capital, ratificação da 
concordância com a oferta pública. DECLARAÇÕES E ENCERRAMENTO: Nenhum dos presentes 
quis fazer qualquer declaração a reunião foi encerrada para lavratura da ata. Santa Terezinha – PB, 
03/04/2015. ASSINATURAS: José Afonso Gayoso Filho (Presidente) Arlete Wanderley da Nóbrega 
Gayoso (secretária).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas 
especializada em serviços mecânicos, para esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 24 de Abril de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2015

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 
público aos interessados que a  licitação na modalidade Pregão Presencial 00050/2015, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSA/AUTOMOVEL HATCH destinados a atender à Secre-
taria de Transportes, marcada para o dia 27/04/2015às 11:00h, fica adiada até ulterior deliberação.   
Maiores informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 24 de abril de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº. 00003/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através da comissão de licitação, torna público para co-

nhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura da Tomada de Preços  nº 00003/2015, 
do dia 04.05.2015 às 11:00 horas, PARA o dia 08.05.2015 às 09:00 horas. Demais informações 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 24 de Abril de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

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
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015

Proc. Administrativo nº 059/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 08:30 horas do dia 07 de maio de 2015, realizará a 
abertura do Pregão Presencial Nº 017/2015, cujo objeto é aquisição de peças e serviços automoti-
vos para os veículos próprios, locados e à disposição do município, conforme Termo de Referência 
do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na 
Lei Orçamentária do Município para o Exercício 2015. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E 
INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Ken-
nedy 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015

Proc. Administrativo nº 060/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:00 horas do dia 07 de maio de 2015, realizará 
a abertura do Pregão Presencial Nº 018/2015, cujo objeto é a aquisição de pneus para os veículos 
próprios, locados e à disposição do  município, conforme Termo de Referência do Edital. RECUR-
SOS FINANCEIROS: Recursos Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamentária 
do Município para o Exercício 2015. 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
Proc. Administrativo nº 061/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 
leva ao conhecimento dos interessados que ás 11:30 horas do dia 07 de maio de 2015, realizará 
a abertura do Pregão Presencial Nº 002/2015, cujo objeto é a aquisição de material de limpeza 
e higiene pessoal, para atender diversas Secretarias municipais, conforme Termo de Referência 
do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na 
Lei Orçamentária do Município para o Exercício 2015. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E 
INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Ken-
nedy 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.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente ficam convocados os 
trabalhadores da MINERAÇÃO NACIONAL S.A, COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA -CCP 
e COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC, para tomarem parte de uma Assembléia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 30 de Abril de 2015 no parque fabril da empresa acima 
mencionada, situada no Município de Pitimbu/PB às 09h00 em primeira convocação com 2/3 dos 
trabalhadores presentes, e não havendo quorum a mesma será realizada uma hora após com 
qualquer números de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Leitura do Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação da Participação nos Resultados.  João 
Pessoa, 24 de Abril de 2015. Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um veículo com motorista, capacidade para cinco pessoas, com ar con-

dicionado, destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saúde, pacientes dos sitios: 
Barra do Jua, Riachão destinado a sede, Cajazeiras, Sousa e Patos, vice versa, o carro deverá 
esperar os pacientes nos cidades dos referidos tratamentos.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00029/2015 - 23.04.15 - MANOEL SILVEIRA FILHO - R$ 18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
EXTRATO DE DECISÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO

ADMINISTRATIVO
Processo Administrativo: nº 00026/2015,Pregão Presencial n° 00021/2015. Recorrente: DIA-

GFARMA COMÉMRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABOLATORIAIS 
LTDA – ME. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E 
INSUMOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA. Análise de Recurso 
administrativo interposto: Indeferimento por não preencher os pressupostos de admissibilidade que 
o caso requer.  Decisão: Julgamos que a licitante acima citada, não atendeu o edital, mantendo-se 
a decisão de inabilitação da empresa recorrente. 

Publique-se, para conhecimento da decisão.
Pedra Lavrada, 20 de abril de 2015.

Yanna Maria de Medeiros
Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, mediante requisição diária 

e periódica - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1003.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice-Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.062.1002.2013 - Manter atividade de apoio financeiro a co-
marca local e Ministério Público 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades 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% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.3032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João 
e festas populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto Incentivo 
a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo Tempo 
e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, 
capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da 
Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro 
e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 
08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da 
Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo 4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00034/2015 - 01.04.15 - A & M COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- R$ 335.714,30
CT Nº 00035/2015 - 01.04.15 - PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA - R$ 138.841,50
 

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 - PES-
SOA 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 - SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINIS-
TRAÇÃO 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 PLANEJAMEN-
TO 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 ORDI-
NÁRIOS 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 - RE-
CURSOS 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: 12 (doze) meses
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
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da licitação modalidade Pregão Presencial nº 
00031/2015, do tipo menor preço: Prestação dos serviços de transporte escolar da rede pública 
municipal/estadual de ensino deste município. Do dia 29 de abril de 2015 para o dia 04 de Maio 
de 2015, no mesmo local, às 15:00hs. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 24 de abril de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Locação de um veículo 
com motorista, capacidade para cinco pessoas, com ar condicionado, destinado ao transporte de 
pacientes para tratamento de saúde, pacientes dos sítios: Barra do Jua, Riachão destinado a sede, 
Cajazeiras, Sousa e Patos, vice versa, o carro deverá esperar os pacientes nos cidades dos refe-
ridos tratamentos.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MANOEL 
SILVEIRA FILHO - R$ 18.000,00.

Triunfo - PB, 23 de Abril de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de construção diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A & M COMÉRCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 335.714,30; PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 138.841,50.

Sapé - PB, 01 de Abril de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS  - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/2015

 OBJETO: Contratação de empresa de especializada, para realizar serviço de recuperação e 
conserto de moveis das linhas: medico hospitalar, escritório e moveis com predominância de metal 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos-(PB).

 ABERTURA: 08/05/2015 ás 09h00min (Horário de Brasília).
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos  - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS:  0(xx) 83-3423-3610 – ramal 212   E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

 Patos – PB, em 24 de abril de 2015.
 RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 25 de abril de 2015

ALLIANCE GRANDMARE CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 12.081.861/0001-20, torna 
público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para um 
edifício residencial Multifamiliar, situado R. MARIA DA DORES DE SOUZA/R. POETA TARGINO 
TEIXEIRA, Nº 60, ALTIPLANO, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58046-090.

LAVA JATO SÃO FRANCISCO LTDA - ME, CNPJ/MF sob o nº 11.350.796/0001-29, torna publico 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para o empreen-
dimento “Lava-Jato” localizado na Rua Sergio Meira, nº 65, no bairro de Mandacaru, na cidade de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, CEP 58.027-140.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015

A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 001/2015, 
tendo como objeto PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CI-
DADE, onde foi declarada vencedora a MA FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 
CNPJ:07.855.078/0001-37, somando um valor total de R$ 1.207.067,20. Informações na CPL, sede 
da prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, 83-3372-2246.

Cuité/PB, 23 de abril de 2015.
ASS Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2015, 
que objetiva: Contratação de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de show artístico 
musical para abrilhantar as festividades da III Festa da Uva e V Cavalgada Ecológica de Natuba, 
neste Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALLAN 
WAGNER LOPES CHIANCA- R$ 45.000,00; IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS 
E ILUMINACAO LTDA-ME– R$ 30.000,00; MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME– R$ 
20.000,00;  TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME- R$ 22.000,00; BR PRODUCOES 
ARTISTICAS LTDA - ME- R$ 35.000,00; JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA - R$ 3.500,00.

Natuba - PB, 22 de abril de 2015.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de pessoa física e jurídica para prestação de serviços de show artístico 

musical para abrilhantar as festividades da III Festa da Uva e V Cavalgada Ecológica de Natuba, 
neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2015. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Natuba: Unidade: 09 Órgão: 02 Programa: 2.014 Elemento: 
33.90.36 e 33.90.39 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 049/2015 - 22.04.15 - ALLAN WAGNER LOPES 
CHIANCA - R$ 45.000,00; CT Nº 050/2015 - 22.04.15 - IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE 
ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA-ME– R$ 30.000,00; CT Nº 051/2015 - 22.04.15 - MARIA 
GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME– R$ 20.000,00;  CT Nº 052/2015 - 22.04.15 - TOP SHOWS 
PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME- R$ 22.000,00; CT Nº 053/2015 - 22.04.15 - BR PRODUCOES 
ARTISTICAS LTDA - ME- R$ 35.000,00; CT Nº 054/2015 - 22.04.15 - JOSE AUGUSTO DE MELO 
ALMEIDA - R$ 3.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Maio de 2015, CHAMADA 
PÚBLICA nº 00002/2015, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do em-
preendedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNAE – Solânea/PB, devendo, portanto, no período de 11 à 19 de Maio de 2015, apresentar o Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação 
dos fornecedores, no endereço supra mencionado. Fundamento legal: Lei Federal 11.947/2009 e 
o disposto na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacoessolanea@hotmail.com.

. Solânea - PB, 24 de Abril de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB às 10:00 horas do dia 16 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Concorrência, do tipo maior oferta, para: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
PARA OCUPAR E EXPLORAR, A TITULO PRECÁRIO, ATRAVÉS DE CONCESSÃO ONEROSA 
DE USO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A EXCLUSIVIDADE DA GESTÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTOS - MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/PB. 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. 
Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com 

Solânea - PB, 24 de Abril de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Moveis, Equipamentos e 
Outros destinados a equipar as Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 24 de Abril de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Maio de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Elétricos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 24 de Abril de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 AVISO DE REUNIÃO – FASE DE LANCES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - 

PB, torna público que fará realizar nova reunião – fase de lances para a continuidade dos trabalhos 
da licitação acima citada às 16:00 horas do dia 28 de Abril de 2015, no mesmo local da primeira 
reunião. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 24 de Abril de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
ATO DE REVOGAÇÃO

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Revogar o Pregão Pre-
sencial nº PP011/2015, que objetiva: Compra parcelada de pão, bolo e semelhantes, para atender a 
demanda da merenda escolar e dos Programas Sociais (Peti, Projovem, Casa Da Família e Outros), 
e ainda para atender a demanda do Fundo M. de Saúde de Desterro/PB, onde foi considerada 
como Licitação Deserta, em sessão realizada as 14h:00mn (quatorze hora) do dia 25 de março de 
2015. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 24 de abril de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP001/2015
 A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para conhe-

cimento dos interessados o resultado do julgamento das propostas, referente a Toma da de Preços 
nº 001/2015 (Sessão realizada às 14h:00mn em 14/04/2015). Foram desclassificas as propostas 
dos licitantes: Construtora F S Ltda (não atendeu o item: 11.1.1, e não atendeu a letra “g” do item 
11.1.1) e a Viga Eng. Eireli (não atendeu o item: 11.1.1, e não atendeu a letra “g” do item 11.1.1). 
Foi classificada a proposta do licitante: Costa Lira Ltda, e foi declarado como licitante vencedor: 
Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, com o valor total de R$ 
386.634,03 (trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). Abre 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

Desterro/PB, 24 de abril de 2015.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de uma Empresa do Ramo de Construção Civil, para executar serviços 

de Terraplenagem e Pavimentação de Ruas.
LICITANTES HABILITADOS:
- BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME.
- COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA-ME.
- ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
- FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
- HOTGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
- JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP.
- LM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME.
- Plancon Planejamento, Construções e Serviços LTDA.
LICITANTES INABILITADOS, por não atenderem na sua totalidade os itens: 6.0, 7.0 e 8.0 do 

Instrumento Convocatório:
- ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.
- CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - EPP.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA - ME.
- CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME.
- CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA-ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME.
- K & W ABREU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA LTDA-ME.
- MATRIX CONSTRUTORA LTDA - EPP.
- PRIIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI-EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
01/05/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 24 de Abril de 2015
EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA - Presidente da Comissão

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: EXECURÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, 

CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - Valor: R$ 356.992,50.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do 
Sabugí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com.

São José do Sabugí - PB, 17 de Abril de 2015
FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS - Presidenta da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Construção, 
Mediante Requisição. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 24 de Abril de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

     
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 02 (dois) Veículos 
destinada a Secretaria de Infra-Estrutura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 24 de Abril de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Francisco de Morais, 122 - Centro – São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 15 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DA 
QUADRA DE ESPORTE NA RUA GOV. RONALDO CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ 
DO SABUGÍ/PB, CONFORME PLANILHA ANEXA. Recursos Próprios: 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) 3467-1028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 24 de Abril de 2015
FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS - Presidenta da Comissão

     
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Francisco de Morais, 122 - Centro – São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 18 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME 
PLANILHA ANEXA. Recursos Próprios: 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) 3467-1028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 24 de Abril de 2015
FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS - Presidenta da Comissão

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Francisco de Morais, 122 - Centro – São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 22 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DO MATADOURO EM ESTACAS PREMOLDADAS, 
CONFORME PLANILHA EM ANEXO. Recursos Próprios: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento 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) 3467-1028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 24 de Abril de 2015
FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS - Presidenta da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 08 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 24 de Abril de 2015
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedos nos 

Conjuntos Francisco Cunha e Júlia Paiva.
LICITANTES HABILITADOS:
RCA CONTRUÇOES LTDA-ME e S & T Construções E Projetos Ltda.
LICITANTES INABILITADOS:
Cofem Construções, Serviços e Tecnologia Ltda; Construtora Reunidas Ltda;  Cosimar Cons-

trutora Sincera-Me; Dantas Construções E Locação Ltda;  Impertec Construções E Serviços Ltda; 
Nordcon Nordeste Construtora Ltda ME.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
06/05/2015, às 13:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz 
do Espírito Santo - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 22 de Abril de 2015

DYEGO DE LIMA NÓBREGA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de diversas 
ruas localizadas no Município de Fagundes-PB. Recursos: CR nº 1006805-01/2014-Ministério 
das Cidades e previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 
17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada em 
construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas 
do Município de Itatuba-PB. Recursos: CR nº 1006376-89/2013/Ministério das Cidades e previstos 
no orçamento vigente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 23 de Abril de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão
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Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.973,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024562
Responsavel.: NUCRON TERCEIRIZACAO DE SER-
VICOS E
CPF/CNPJ....: 004462823/0001-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.148,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 023018
Responsavel.: PAMED PATOS PROD MED E HOS
CPF/CNPJ....: 001808913/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.955,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019742
Responsavel.: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA 
MIRANDA
CPF/CNPJ....: 012338915/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.401,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024667
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            147,49
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025081
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025088
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            410,84
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025095
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,37
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025096
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,89
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025097
Responsavel.: RENAN PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 011505780/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.240,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024747
Responsavel.: STUDIO ELETR COM E DISTR DE 
MOVEIS
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.868,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023195
Responsavel.: YOHANNA CINTHYA SALES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 019518814/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            608,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024978
Responsavel.: YOHANNA CINTHYA SALES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 019518814/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.166,97
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024982
Responsavel.: YOHANNA CINTHYA SALES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 019518814/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.254,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024981
Responsavel.: YOHANNA CINTHYA SALES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 019518814/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.664,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024979
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,  25/04/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANA ELIZABETH RODRIGUES DE 
SOUSA 25
CPF/CNPJ....: 017993102/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024598
Responsavel.: ALEX SOUSA COSTA
CPF/CNPJ....: 065097574-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024217
Responsavel.: DRX CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOE
CPF/CNPJ....: 013519638/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            259,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024796
Responsavel.: DEGRAU CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 000530385/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            253,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024509
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            331,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024843
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST. 
TECN
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.170,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024927
Responsavel.: ERECTOCLINICA CLIN DE ANDRO-
LOGIA E
CPF/CNPJ....: 012911558/0001-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.117,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 022972
Responsavel.: EDINETE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011427295/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024638
Responsavel.: ERIKA MARIA GOMES DE ARAUJO 
NOBREGA
CPF/CNPJ....: 322328884-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            672,83
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023794
Responsavel.: EDMAR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 602091693-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.907,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023810
Responsavel.: JOSELISSES ABEL FERREIRA
CPF/CNPJ....: 054536924-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            775,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024591
Responsavel.: JOSINALDO GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 380174824-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            701,03
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022735
Responsavel.: J.B.C. CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES
CPF/CNPJ....: 004139928/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.005,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024690
Responsavel.: MARIA CHILOVANDA DA CRUZ-ME
CPF/CNPJ....: 017331319/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.159,75
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024564
Responsavel.: MARIA CHILOVANDA DA CRUZ-ME
CPF/CNPJ....: 017331319/0001-00

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 13/05/2015 às 09:00 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.

Publicado no Jornal “A União” do dia 24/04/2015 – Republicado por Incorreção.
Mogeiro(PB), 23 de abril de 2015.

MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA
Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos, destinado a esta Prefeitura.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pedro Régis: 0201 - Gabinete do Prefeito; 04 

122 0021 2.002 - Man dos Serv de Representação e Assessoramento do Prefeito; 0202 Departa-
mento de Administração e Finanças; 04 123 0021 2.004 - Manter as Atividades de Administração 
e Finanças; 0203 - Secretaria da Educação; 12 361 0188 2.007 - Operacionalização do Ensino 
Fundamental; 0205 - Departamento de Infra-Estrutura; 15 452 0323 2.013 - Man dos Serv Depart 
de Infra Estrutura; 0207 - Secretaria da Integração e Ação Social; 08 244 0468 2.016 - Man das 
Ativ do Fundo Munic de Assistência Social; 0210 Secretaria de Cultura; 13 392 0247 2.032 Manut 
das Ativ da Secretaria da Cultura; 0211 - Secretaria de Agricultura; 20 608 0096 2.035 - Manut da 
Secretaria da Agricultura; 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedro Régis e:
CT Nº 00028/2015 - 22.04.15 - Célia Francisco de Carvalho - R$ 236.549,00
CT Nº 00029/2015 - 22.04.15 - F & F Máquinas e Equipamentos Ltda - R$ 19.377,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Aquisição de Móveis e 
Equipamentos diversos, destinado a esta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Célia Francisco de Carvalho - R$ 236.549,00; F & F Máquinas e Equipa-
mentos Ltda - R$ 19.377,00.

Pedro Régis - PB, 22 de Abril de 2015
JOSÉ AURÉLIO FERREIRA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:00 horas do dia 11 de maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Aquisição de materiais de limpezas diversas, destinada a esta prefei-
tura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 24 de Abril de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para executar 
os serviços de Construção da Praça da Cultura nesta cidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3684-1092.

Serra da Raiz - PB, 24 de Abril de 2015.
IVANILDO BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 A Prefeitura Municipal de Cabaceiras, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 
Av. 4 de junho, 7 – centro - Cabaceiras, /PB, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Tiago 
Marcone Castro da Rocha,  torna público aos interessados que fará realizar Leilão Extrajudicial, 
aberto ao público em geral, dia 25 de maio de 2015, a partir das 11h, no prédio denominado Espaço 
Nordeste, situado na Av. 4 de junho, s\n – centro - Cabaceiras, a ser realizado pelo Leiloeiro Oficial 
Leandro Prudente Ferreira, objetivando a venda de bens móveis pertencentes à Prefeitura Municipal 
de Cabaceiras, que serão vendidos/repassados aos arrematantes no estado que se encontram, 
onde serão aceitos lances ou ofertas iguais ou superiores ao valor de avaliação constante no Edital. 
Cabe aos licitantes a leitura/compreensão integral do Edital. Os esclarecimentos serão fornecidos 
pela equipe do Leiloeiro, através do telefone 0800-707-9272, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 19:00 
horas, sábados, das 9:00 às 13:00 horas, e, feriados em dias de semana, das 9:00 às 15:15 horas, 
ou e-mail leiloes@leiloesjudiciais.com.br, até o penúltimo dia designado para o ato da realização 
do Leilão. Cabaceiras - PB, 24 de abril de 2015.

 Tiago Marcone Castro da Rocha – Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ESPORTIVO DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPOR-
TE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 24 de Abril de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

Município de Santa  Terezinha 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00033/2015

OBJETO: Aquisição de medicamentos psicotrópicos para os programas de assistência farma-
cêutica básica e programa de hipertensão e diabetes e programa de saúde mental para distribuição 
gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Terezinha/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 12/05/2015 – Horário: 10:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha/PB, 24 de abril de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00032/2015

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de hortifrutigranjeiros, carnes e poupas de 
frutas, destinados à merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias do município 
de Santa Terezinha – PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:12/05/2015 – Horário: 08:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha/PB, 24 de abril de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00034/2015

OBJETO: Aquisição de camisetas, shorts e entre outros para Fardamentos e Eventos das diversas 
secretarias do Município de Santa Teresinha/PB.

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA DA ABERTURA: 12/05/2015 – Horário: 14:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, Decreto Municipal.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB. 
No horário das 08h00 às 12h00.

Santa Terezinha-PB, 24 de  abril de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00004/2015

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, torna-

-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu ainda pela Inabilitação/Desqualificação 
Técnica das empresas: LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA 
- ME, SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DEL ENGENHARIA –EIRELI, COMPASSO 
EMPREENDIMENTOS LTDA, EDIFICA EDIFICACÕES E CONTRUCÕES LTDA, CONSTRUTORA 
FS EMPREENDIMENTOS LTDA, RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ELF 
TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CEDRO ENGENHARIA LTDA – EPP, JPS 
DE LIMA CONSTRUÇÕES-ME. Portanto, fica a partir desta publicação informado aos licitantes que 
a documentação está a disposição dos mesmos e que a partir desta publicação está aberto o prazo 
recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo 
a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Santa Terezinha/PB, 22 de abril de 2015.
JOSÉ LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA

Presidenta da CPL

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2015
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Terezinha/PB, através do Presidente 

da CPL torna público para conhecimento dos interessados, que fica CANCELADO o procedimento 
licitatório TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2015, que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de coleta e transporte de lixo e entulhos, e manutenção das 
vias públicas no Município de Santa Terezinha/PB, conforme Planilha Orçamentária, especificações 
técnicas, projetos e anexos do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. O cancelamento 
se fez tendo em vista a inexistência de empresas habilitadas no presente certame e em respeito 
aos princípios da eficiência e da economicidade. 

Santa Terezinha/PB, 17 de abril de 2015.
JOSÉ LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00035/2015

OBJETO: Contratação de um Técnico Especializado em Assessoria na Gestão da Política de 
Assistência Social do Município de Santa Terezinha/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:12/05/2015 – Horário: 16:00  Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha/PB, 24 de abril de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

21 de Abril de 2015
PROCESSO Nº 030/2015
TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2015
INSTRUMENTO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-

CAO DE 01 (UMA) MURADA EM TORNO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE – PB.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, Estado da Paraíba e,
LORENA & ADRIA CONSTRUCOES, COMERCIO E LOCACOES LTDA- ME.
OBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 

DE 01 (UMA) MURADA EM TORNO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE – PB, 
subordinados a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 98.956,96(Noventa 
e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos), correndo a despesa à 
seguinte Função Programática 4.4.90.51 -OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 20/04/2016
SIGNATÁRIOS

CLAUDIA APARECIDA DIAS - PelaPrefeitura Municipal de Monte Horebe, PB
LORENA & ADRIA CONSTRUCOES, COMERCIO E LOCACOES LTDA- ME. - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no processo Licitatório de n 031/2015, referente a Licitação 
(tipo maior lance), na modalidade LEILÃO de nº 001/2015, de 09 de março de 2015, com inicio para, às 
09h00min, do dia 26 de março de 2015, no Paço da Prefeitura Municipal, mais precisamente à rua Pedro 
Gondim, 220, centro,  MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais ( ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocados: o Sr. FRANCISCO DE 
ASSIS ALVES BESSA, CPF. 059.141.403-15, domiciliado a Rua Alan Kardec nº 525, Montese, Fortaleza, 
Estado do Ceará, arrematou por lance de habilitação os itens nº 01 e 03, do leilão 001/2015, cujo valor 
do lance é de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais); FRANCINALDO PINTO DE SOUSA, CPF. 
032.273.154-24, domiciliado à Rua Silvana Maria de Lira nº 354, Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba, 
arrematou por lance de habilitação o item 02 do Leilão 001/2015, cujo valor do lance para o dois itens é 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para recolher o Pagamento aos cofres da Prefeitura Municipal de MONTE 
HOREBE ou ao Agente Fiscal devidamente credenciado apostos no local, sob as penalidades da Lei.

Publique-se
MONTE HOREBE PB, 10 de abril de 2015.

CLAUDIA APARECIDA DIAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Com fundamento, no que preceitua o Art. 17, Inciso II da Lei Federal de  Nº 8.666/93 de 21 de Março de 
1993 e demais razões que nos autos constam, e tendo em vista a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Permanente de Licitação desta Prefeitura. 

RESOLVE : ADJUDICAR o processo Licitatório de nº 031/2015, referente a Licitação (tipo maior 
lance ) na modalidade LEILÃO de nº 001/2015, de 09 de março de 2015, com inicio para as 09h00min, 
do dia 26 de março de 2015, no Paço da Prefeitura Municipal, mais precisamente à rua Pedro Gon-
dim, 220, centro,  MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, em favor dos Lances apresentado por: o Sr. 
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BESSA, CPF. 059.141.403-15, domiciliado a Rua Alan Kardec nº 525, 
Montese, Fortaleza, Estado do Ceará, arrematou por lance de habilitação os itens nº 01 e 03, do leilão 
001/2015, cujo valor do lance é de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais); FRANCINALDO PINTO 
DE SOUSA, CPF. 032.273.154-24, domiciliado à Rua Silvana Maria de Lira nº 354, Centro, Cajazeiras, 
Estado da Paraíba, arrematou por lance de habilitação o item 02 do Leilão 001/2015, cujo valor do lance 
para o dois itens é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), Monte Horebe – PB,  em 27 (vinte e sete) de março 
de 2015 (dois mil e quinze).

CLAUDIA APARECIDA DIAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 030/2015, referente a Licitação 
(tipo menor preço), na modalidade TOMADA DE PREÇO de nº 01/2015 de 05 de Março de 2015, com 
abertura para 24 de Março de 2015, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE HOREBE, Estado da 
Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente 
consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
LORENA & ADRIA CONSTRUCOES, COMERCIO E LOCACOES LTDA- ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 
15.407.975/0001-06, e INSC. EST. nº. 16.200.051-0, estabelecida à Rua Tenente Acacio,36 - Centro, 
Cajazeiras, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 98.956,96(Noventa e Oito Mil, Novecentos 
e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos); para tomar conhecimento da nota do empenho ou 
assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 21 de Abril de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015, cujo 
objeto é Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse e apoio quanto ao levantamento de 
arrecadação de tributos municipais e outros, junto aos órgãos competes, mediante meio físico (Convênios 
no Âmbito Federal, Estadual e Repasse através da Caixa Econômica Federal).

VENCEDOR (ES):
F. LEITE DA SILVA -ME.
33.200,00(Trinta e Três Mil, Duzentos Reais)

MONTE HOREBE - PB, 14 de Abril de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2015, 
cujo objeto é Locação de 01 (um) veiculo do Tipo VAN, qualquer marca , ano e modelo a partir de 2013, 
com 16 lugares, a diesel, com Ar Condicionado, Teto Alto, Vidros e Travas Elétricas, Air Bags e todos os 
equipamentos exigidos por Lei, destinado ao Uso da Secretaria de Educação.

VENCEDOR (ES):
JANE ROBERTO ALVES ARAUNA - ME.
65.700,00(Sessenta e Cinco Mil, Setecentos Reais)

MONTE HOREBE - PB, 14 de Abril de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

Vende-se casa antiga localizada na rua Alberto Falcão,Miramar, 
JP,a 20 metros da Epitácio Pessoa, com área de 192 metros qua-
drados, ideal para instalações comerciais. Preço, R$ 470 mil. Falar 
com Russo: 083 88094872.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
A P.M de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro, torna publico que fará realizar 

licitação Pregão Presencial nº 006/2015. ObjetoContratação de Pessoa(s) Física(s) ou Jurídica(s) 
para locação de veículos para atender o transporte escolar na zona rural do município, incluindo 
veículos, condutor, combustíveis e manutenção. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Abertura 12/05/2015 ás 08:30 horas. Os interessados poderão obter o Edital, na Sala da CPL, 
nos dias úteis das 08:00h às 12:00h situado à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n. Informações pelo 
fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 24 de Abril de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
A P.M. de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro, torna publico que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2015. ObjetoContratação de empresa para 
fornecimento parcelado de combustíveis para atender as necessidades de consumo dos veículos 
da frota oficial do município. Recursos: previstos no orçamento vigente.  Abertura 12/05/2015 às 
11:00 horas, na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de 
Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 24 de Abril de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
A P.M. de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro, torna publico que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2015. ObjetoContratação de empresa para for-
necimento parcelado de combustíveis para atender as necessidades de consumo dos veículos da 
frota oficial da Secretaria municipal de Saúde.Recursos: previstos no orçamento vigente.  Abertura 
12/05/2015 às 12:00 horas, na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro 
São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 24 de Abril de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
A P.M de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro, torna publico que fará realizar 

licitação Pregão Presencial nº 009/2015. ObjetoContratação de profissional especializado para a 
confecção de próteses dentarias com fornecimento parcelado para atender a politica nacional de 
Saúde Bucal – Brasil Sorridente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Abertura 12/05/2015 
ás 14:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital, na Sala da CPL, nos dias úteis das 08:00h 
às 12:00h situado à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 24 de Abril de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
A P.M. de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro, torna publico que fará realizar lici-

tação na modalidade Pregão Presencial nº 010/2015. ObjetoContratação de serviços especializados 
de procedimentos médicos em geral destinados a pessoas carentes do município.Recursos: previstos 
no orçamento vigente.  Abertura 12/05/2015 às 15:00 horas, na sala de Reunião da CPL à Rua 
Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 24 de Abril de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro

Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba – SINDACS-PB
Rua da República, 292 - Varadouro, João Pessoa-PB - Cep: 58.010-180

e-mail: sindacs.pb@hotmail.com  /  www.sindacspb.blogspot.com
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Coordenador Geral Estadual do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da 

Paraíba (SINDACS-PB) no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Agentes Co-
munitários de Saúde do Estado da Paraíba sócios desta entidade sindical, para Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada na data de 05 de maio de 2015, conforme o capítulo VI, seção I, artigo 
18º do Estatuto Social da Entidade, em 1ª convocação às 14:00hs com a presença de 50% mais 
01(um) dos sócios presentes e em 2ª convocação às 14:30hs com os presentes.

Local da Assembleia: Restaurante Ponto Chique, Praça Macrina Maroja, Araçagi PB
Pauta:
1. Discussão e deliberação da categoria de Agentes Comunitários de Saúde acerca da filiação 

do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba (SINDACS-PB) a FENASCE 
(Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias);

2. Eleição dos representantes do SINDACS-PB para a Chapa da FENASCE.
 João Pessoa, 25 de abril de 2015. 

Marcelo Piraíba da Silva
Coordenador Geral Estadual

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

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

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 15:30 horas do dia 07 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Equipamentos permanentes destinados a diversas secretarias do Município de Marizopolis. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 35441140.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br

Marizópolis - PB, 24 de Abril de 2015
GRAZIELLE GOMES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 028/2015, referente a Licitação 
(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 022/2015 de 31 de Março de 2015, 
com abertura para 16 de Abril de 2015, às 08:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal 
de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO JOSE DE 
PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 
43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: 
CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIC0S EIRELI -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 14.976.728/0001-
68, e INSC. EST. nº. 16.222.334-0, estabelecida à Rua Projetada ,42 - Centro, Uiraúna, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 126.450,00 (Cento e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais); 
para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 23 de Abril de 2015
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

PrefeitoConstitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 15:30 horas do dia 07 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Proficional especializado 
para realização de serviços topográficos no Municipio de Uirauna/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) 35342808.
Uiraúna - PB, 24 de Abril de 2015

JOANA DARC QUEIROGA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015, no dia 11 de maio de 2015 às 
09h30min, que tem como objetivo a Aquisição de Mobiliário da Creche deste munícipio, conforme descritos 
e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB,24 de abril de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00052/2015

Aos 23 dias do mês de Abril de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 
Fundo Municipal de Saúde de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Solon de 
Lucena - Centro - Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº 20/2007, de 02 de Julho de 2007, nº , de 30 de Dezembro 
de 1899, 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 00052/2015 que 
objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa para confecção de materiais
gráficos diversos para melhor atendimento da Secretaria de Saúde até dezembro de 
2015; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA - CNPJ nº 13.844.779/0001-73.

VENCEDOR: GRÁFICA FUTURA LTDA
CNPJ: 08.634.184/0001-53
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Ficha relação nominal das mulheres que 
realizam exame citopatológico

Und 5000 0,24 1.200,00

2 Ficha Mapa de Acompanhamento 
Nutricional

Und 3000 0,25 750,00

3 Ficha Notificação semanal Und 5000 0,25 1.250,00
4 Formulário de SISVAN marcadores do 

consumo alimentar menores de 05 anos
Und 3000 0,25 750,00

5 Dados SISVAN cadastrais Und 2000 0,25 500,00
6 Fichas de investigação de DENGUE Und 18000 0,25 4.500,00
7 Ficha de investigação de óbito com 

causa mal definida
Und 2000 0,25 500,00

8 Projeto Nascer Und 500 0,30 150,00
9 Ficha de Hipertenso Und 5000 0,25 1.250,00
10 Ficha de Diabético Und 5000 0,25 1.250,00
11 Gerenciador de Ambiente Laboratorial 

(GAL)
Und 1000 0,25 250,00

12 Ficha de investigação de óbito Fetal (F3) Und 1000 0,25 250,00
13 DST Und 1000 0,25 250,00
14 Formulário de busca ativa Und 13000 0,25 3.250,00
15 Notificação de anti-rábica Und 1000 0,25 250,00
16 Notificação Hanseníase Und 2000 0,25 500,00
17 Notificação Tuberculose Und 1000 0,25 250,00
18 Planilha de Acompanhamento de óbito Und 3000 0,20 600,00
19 Planilha de Acompanhamento de 

nascido vivo
Und 5000 0,25 1.250,00

20 Relatório mensal de distribuição e 
controle de estoque de preservativo

Und 3000 0,25 750,00

21 Solicitação de insulina NPH e REGULAR Und 22000 0,25 5.500,00
22 Relatório de bloqueio vacinal Und 1000 0,25 250,00
23 Programa de Suplementação de 

vitamina A – consolidado
Und 1000 0,25 250,00

24 Mapa Diário de vitamina A Und 3000 0,25 750,00
25 Ficha de investigação de Eventos 

Adversos
Und 500 0,30 150,00

26 Boletim Diário de doses aplicadas Und 15000 0,25 3.750,00
27 Mapa de controle diário de temperatura Und 1000 0,25 250,00
28 Consolidado de Citopatológico por idade Und 1000 0,25 250,00
29 Ficha de notificação de Sífilis em 

Gestante
Und 1000 0,25 250,00

30 Ficha de notificação de Hepatite Virais Und 10500 0,25 2.625,00
31 Ficha de notificação de Sífilis Adquirida Und 500 0,25 125,00
32 Profilaxia da raiva humana Und 500 0,25 125,00
33 Boletim de registro de doses aplicadas 

para o APIWEB – versão 3
Und 500 0,25 125,00

34 Ficha de investigação de mulher em 
idade fértil

Und 500 0,25 125,00

35 Distribuição de casos de diarréia por 
faixa etária

Und 2500 0,25 625,00

36 Monitorização de doenças diarréicas 
agudas

Und 2500 0,25 625,00

37 CHECK LIST – USB (frente e verso) Unid 5000 0,25 1.250,00
38 CHECK LIST –

USA_______VIR_______ (frente e 
verso)

Unid 5000 0,25 1.250,00

39 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE 
TRANSFERÊNCIA

Unid 5000 0,25 1.250,00

40 Ficha de Regulamentação Médica / Unid 5000 0,25 1.250,00
Atendimento USB (frente e verso) 1

41 Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência SAMU (frente e verso)

Unid 10000 0,25 2.500,00

42 Ficha de Regulação Médica / 
Atendimento USB (frente e verso) 1

Unid 10000 0,25 2.500,00

43 Ficha de Regulação Médica / 
Atendimento USB (frente e verso) 2

Unid 5000 0,25 1.250,00

44 Material para esterilizar – SAMU 
PROTOCOLO

Unid 15000 0,25 3.750,00

45 Permuta de Plantão Unid 5000 0,25 1.250,00
46 CHECK LIST Unid 5000 0,25 1.250,00
47 Ficha de reposição de material Unid 10000 0,25 2.500,00
48 Registros diários (frente e verso) Und 10000 0,25 2.500,00
49 Resumo diário dos serviços antivetorial Und 10000 0,25 2.500,00
50 Resumo semanal do serviço antivetorial Und 10000 0,25 2.500,00
51 Fichas de visitas domiciliares (folha c/06 

fichas)
Und/Folha 10000 0,25 2.500,00

52 Itinerários dos Agentes de Endemias Und 12000 0,25 3.000,00
53 Formulários de cadastro da solução 

alternativa coletiva – SAC – (frente e 
verso)

Und 1000 0,25 250,00

54 Formulários de cadastro da solução 
alternativa individual – SAI

Und 1000 0,25 250,00

55 Relação de casas fechadas e 
recuperadas

Und 1000 0,25 250,00

56 Ficha de Visitas – Agente Comunitário 
de Saúde

Unid 30000 0,25 7.500,00

57 Requisição de exames – blocos c/ 100 
fls

Bloco 3000 6,50 19.500,00

58 Ficha de Referência Contra-referência Unid 15000 0,25 3.750,00
59 Requisição de exame citopatológico –

colo uterino
Unid 10000 0,25 2.500,00

60 Ficha Geral – Papel 180 grs Unid 25000 0,28 7.000,00
61 Ficha de atendimento ambulatorial 

(frente e verso)
Unid 30000 0,20 6.000,00

62 Ficha de atendimento ambulatorial 
ATENÇÃO BÁSICA

Unid 30000 0,20 6.000,00

63 Ficha Boletim de produção 
ambulatorial/BPA (frente e verso)

Unid 30000 0,20 6.000,00

64 Cartão Controle de Hipertensão Unid 10000 0,18 1.800,00
65 Cartão Controle Diabetes Melitus Unid 10000 0,18 1.800,00
66 Requisição de Mamografia Unid 10000 0,18 1.800,00
67 Folha de Ponto Unid 10000 0,18 1.800,00
68 BPA – I – Boletim de Produção 

Ambulatorial Dados Individualizados
Unid 30000 0,18 5.400,00

69 Ficha de acompanhamento do 
Hipertenso e/ou Diabético

Unid 20000 0,18 3.600,00

70 Ficha B-TB Unid 5000 0,18 900,00
71 Ficha B-HÁ Unid 8000 0,18 1.440,00
72 Ficha B-DIA Unid 8000 0,18 1.440,00
73 Ficha B-GES Unid 5000 0,18 900,00
74 Ficha B-HAN Unid 5000 0,18 900,00
75 Ficha Cadastro Individual (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
76 Ficha Cadastro Coletivo (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
77 Ficha de Atendimento Individual (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
78 Ficha de Cadastro Domiciliar (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
79 Ficha Visita Domiciliar (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
80 Ficha de Procedimentos (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
81 Ficha de Atendimento Odontológico 

(PMAQ)
Unid 50000 0,18 9.000,00

82 Ficha D-Registro de atividades, 
procedimentos e notificações

Unid 10000 0,18 1.800,00

83 Relatório SSA2 – Relatório da situação 
de saúde e acompanhamento das 
famílias na área/equipe

Unid 5000 0,20 1.000,00

84 Atestado Médico c/100 folhas Unid 1500 5,50 8.250,00
85 Ficha de Evolução Unid 25000 0,20 5.000,00
86 Boletim de produção Ambulatorial Dados 

Individualizados (BPA-I, frente verso)
Unid 20000 0,18 3.600,00

87 Alta Fisioterapêutica Unid 2000 0,18 360,00
88 Laudo Médico para Procedimentos de 

Alta Complexidade – APAC
Unid 3000 0,18 540,00

89 Receituario Medico Bloco c/ 100 fls Bloco 4000 6,50 26.000,00
90 Ficha de Avaliação Fisioterapêutica Unid 8000 0,18 1.440,00
91 Ficha de Ponto Unid 5000 0,20 1.000,00
92 Ficha de Atendimento em Fisioterapia Unid 8000 0,18 1.440,00

Atendimento USB (frente e verso) 1
41 Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência SAMU (frente e verso)
Unid 10000 0,25 2.500,00

42 Ficha de Regulação Médica / 
Atendimento USB (frente e verso) 1

Unid 10000 0,25 2.500,00

43 Ficha de Regulação Médica / 
Atendimento USB (frente e verso) 2

Unid 5000 0,25 1.250,00

44 Material para esterilizar – SAMU 
PROTOCOLO

Unid 15000 0,25 3.750,00

45 Permuta de Plantão Unid 5000 0,25 1.250,00
46 CHECK LIST Unid 5000 0,25 1.250,00
47 Ficha de reposição de material Unid 10000 0,25 2.500,00
48 Registros diários (frente e verso) Und 10000 0,25 2.500,00
49 Resumo diário dos serviços antivetorial Und 10000 0,25 2.500,00
50 Resumo semanal do serviço antivetorial Und 10000 0,25 2.500,00
51 Fichas de visitas domiciliares (folha c/06 

fichas)
Und/Folha 10000 0,25 2.500,00

52 Itinerários dos Agentes de Endemias Und 12000 0,25 3.000,00
53 Formulários de cadastro da solução 

alternativa coletiva – SAC – (frente e 
verso)

Und 1000 0,25 250,00

54 Formulários de cadastro da solução 
alternativa individual – SAI

Und 1000 0,25 250,00

55 Relação de casas fechadas e 
recuperadas

Und 1000 0,25 250,00

56 Ficha de Visitas – Agente Comunitário 
de Saúde

Unid 30000 0,25 7.500,00

57 Requisição de exames – blocos c/ 100 
fls

Bloco 3000 6,50 19.500,00

58 Ficha de Referência Contra-referência Unid 15000 0,25 3.750,00
59 Requisição de exame citopatológico –

colo uterino
Unid 10000 0,25 2.500,00

60 Ficha Geral – Papel 180 grs Unid 25000 0,28 7.000,00
61 Ficha de atendimento ambulatorial 

(frente e verso)
Unid 30000 0,20 6.000,00

62 Ficha de atendimento ambulatorial 
ATENÇÃO BÁSICA

Unid 30000 0,20 6.000,00

63 Ficha Boletim de produção 
ambulatorial/BPA (frente e verso)

Unid 30000 0,20 6.000,00

64 Cartão Controle de Hipertensão Unid 10000 0,18 1.800,00
65 Cartão Controle Diabetes Melitus Unid 10000 0,18 1.800,00
66 Requisição de Mamografia Unid 10000 0,18 1.800,00
67 Folha de Ponto Unid 10000 0,18 1.800,00
68 BPA – I – Boletim de Produção 

Ambulatorial Dados Individualizados
Unid 30000 0,18 5.400,00

69 Ficha de acompanhamento do 
Hipertenso e/ou Diabético

Unid 20000 0,18 3.600,00

70 Ficha B-TB Unid 5000 0,18 900,00
71 Ficha B-HÁ Unid 8000 0,18 1.440,00
72 Ficha B-DIA Unid 8000 0,18 1.440,00
73 Ficha B-GES Unid 5000 0,18 900,00
74 Ficha B-HAN Unid 5000 0,18 900,00
75 Ficha Cadastro Individual (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
76 Ficha Cadastro Coletivo (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
77 Ficha de Atendimento Individual (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
78 Ficha de Cadastro Domiciliar (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
79 Ficha Visita Domiciliar (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
80 Ficha de Procedimentos (PMAQ) Unid 50000 0,18 9.000,00
81 Ficha de Atendimento Odontológico 

(PMAQ)
Unid 50000 0,18 9.000,00

82 Ficha D-Registro de atividades, 
procedimentos e notificações

Unid 10000 0,18 1.800,00

83 Relatório SSA2 – Relatório da situação 
de saúde e acompanhamento das 
famílias na área/equipe

Unid 5000 0,20 1.000,00

84 Atestado Médico c/100 folhas Unid 1500 5,50 8.250,00
85 Ficha de Evolução Unid 25000 0,20 5.000,00
86 Boletim de produção Ambulatorial Dados 

Individualizados (BPA-I, frente verso)
Unid 20000 0,18 3.600,00

87 Alta Fisioterapêutica Unid 2000 0,18 360,00
88 Laudo Médico para Procedimentos de 

Alta Complexidade – APAC
Unid 3000 0,18 540,00

89 Receituario Medico Bloco c/ 100 fls Bloco 4000 6,50 26.000,00
90 Ficha de Avaliação Fisioterapêutica Unid 8000 0,18 1.440,00
91 Ficha de Ponto Unid 5000 0,20 1.000,00
92 Ficha de Atendimento em Fisioterapia Unid 8000 0,18 1.440,00
93 Boletim de Produção Ambulatorial / BPA 

(Consolidado)
Unid 6000 0,18 1.080,00

94 Ficha de Atendimento Ambulatorial Unid 25000 0,20 5.000,00
95 Ficha de Referência e Contra Referência Unid 3000 0,18 540,00
96 Ficha de Frequência de Médica Sócio-

Educativa
Unid 1000 0,18 180,00

97 Laudo para Solicitação/Autorização de
Procedimento Ambulatorial

Unid 3000 0,18 540,00

98 Termo de Responsabilidade Unid 2000 0,18 360,00
99 Ficha de Atendimento Fonoaudiológico Unid 10000 0,18 1.800,00
100Laudo de Solicitação, Avaliação e 

Autorização de Medicamento(s)
Unid 2000 0,18 360,00

101Gera c/ 3 vias Bloco 2000 7,20 14.400,00
TOTAL 286.945,00

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 Saúde de Guarabira
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 do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Presencial nº 00052/2015, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Guarabira, 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 00052/2015, 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 00052/2015 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- GRÁFICA FUTURA LTDA.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 
- 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41
- 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61
- 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81
- 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 -
101.
Valor: R$ 286.945,00.

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

Guarabira - PB, 23 de Abril de 2015

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos diversos para melhor 
atendimento da Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2015 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00258/2015 - 23.04.15 - GRÁFICA 
FUTURA LTDA - R$ 286.945,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00052/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para confecção de materiais gráficos diversos para melhor atendimento da Secretaria de 
Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRÁFICA FUTURA 
LTDA - R$ 286.945,00.

Guarabira - PB, 23 de Abril de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Fogos de Artifícios. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br
Bananeiras - PB, 23 de Abril de 2015

IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para realização de exames em ultrassonografia. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3367-1129.Email: cplbananeiras@bol.com.br
Bananeiras - PB, 23 de Abril de 2015

IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de máquina tipo PC (es-
cavadeira). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 23 de Abril de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 15:00 horas do dia 11 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
implantação,locação,suporte e manutenção de sistema integrado de gestão na Sec de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 23 de Abril de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

Município de São José do Bonfim 
Prefeitura Municipal

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

Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 14:30 horas do dia 06 de maio de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para construção de quadra de esporte localizada no sitio Antunica, Zona Rural, do 
Município de São José do Bonfim/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.

São José do Bonfim/PB, 16 de abril de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 16:30 horas do dia 06 de maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada para construção de Praça de Lazer, no sitio São Bento, S/N, Zona Rural, no município de 
São José do Bonfim/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.

São José do Bonfim/PB, 16 de abril de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00020/2014

OBJETO: serviços de assessoria junto á Comissão de Licitação, nos processos de licitações ou 
dispensa e inexigibilidade e orientar o Presidente da Comissão Permanente de licitação, no cumpri-
mento das leis e eventuais atos vinculados à assistência aos processos licitatório das secretarias 
municipais, deste município de São José do Bonfim/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 25/03/2014 – Horário: 14:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de São José do Bonfim-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, 
na Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim-PB.

São José do Bonfim/PB, 10 de março de 2014.
Erico Hezion Araújo da Silva Nóbrega

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00030/2015

OBJETO: aquisição de Material Gráfico para as diversas secretarias e o fundo municipal de 
saúde e assistência social do município de São José do Bonfim/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 06/05/2015 – Horário: 10:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de São José Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, 
na Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sãoo José do Bonfim/PB, 16 de abril de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00029/2015

OBJETO: Contratação de empresa para confecção em geral destinadas as escolas municipais 
e demais secretarias do Municipio de São José do Bonfim/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 06/05/2015 – Horário: 09:10 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, 
na Rua José Ferreira, Nº. 05, São José do Bonfim/PB.

São José do Bonfim/PB, 16 de abril de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00028/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 08:40 horas do dia 06 de maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de locação de espaço físico para recreação, eventos entre outros 
e serviços de buffet, a serem realizados pela diversas secretarias, no Municipio de São José do 
Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.66/93 e 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 16 de abril de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

A  CIAVE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.117.979/0001-57, torna publico que requereu 
a SEMAM- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE a Licença de Instalação de uma edificação mul-
tifamiliar com uma área total de 399,68 m² contendo 8 apartamentos, situado na Rua Hegel Marx 
Saraiva de Almeida, Loteamento Cidade Maravilhosa, Bairro: Gramame, Zona ZR2, no Município 
de João Pessoa PB.

A DUBAI AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ: 08.785.143/0001-68, torna pulico que requereu a SEMAM - 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE a Licença de Operação para atividade de vendas de veículos 
novos, localizada na Av. Epitácio Pessoa nº 1430 no Bairro da Torre no município de João Pessoa, 
Cep: 58.040-000.

A EMPRESA MEAGE INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES, CNPJ Nº 09.224.105/000107 - vem 
por meio desta torna público que requereu a SEMAN (Secretaria do Meio Ambiente) a Licença de 
Instalação da obra Localizada na Rua Pedro Jucelino de Aquino, st. 45, qd. 038, lt. 366, Jardim 
Cidade Universitária – JP-PB.

A Empresa Rafaella Fernandes Ramos ME inscrita sob CNPJ: 14.458.916/0001-02 torna público que 
requereu a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente, a LO licença de operação para atividade ,de Fa-
bricação de produtos de papel para uso domestico e Higiênico-sanitário. Localizada na Rua: Severino 
Luiz de Franca N°103 Quadra 11 Lote 1A- Jardim América- Cabedelo - Paraíba - Cep 58.102-600

ISABEL DE LISANDRA DOS SANTOS ALVES – CNPJ/CPF Nº 930.612.694-87 – Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 521/2015 em João Pessoa, 26 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: PUBLICIDADE VOLANTE – VEÍCULO FORD F 4000 – PLACA – IAI-7984 JOÃO PESSOA/
PB – FAB. 2009/2009. Na (o) – em todo estado da Paraíba , Município: - UF: PB. Processo: 2014-
008441/TEC/LO-8984. 

AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ Nº 47.959.697/0014-00 – Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 2105/2013, 
Proc. nº 8103/2012, com M.R.S= Fabricação de adesivos=IT: 1744.325,45=AC:5600=NE: 35L/ATV: 
Rua  Maria Presotto Pucci s/n, Distrito Industrial – JP . Processo nº 2015-002376/TEC/LO-9758.
“José Fernando Nascimento Ferreira, CPF: 601.564.494-04, torna público que requereu a SEMAM-
-Secretaria de Meio Ambiente a licença Ambiental para comercio de PetShop, situado á Rua Elias 
Cavalcante de Albuquerque, 1374-Cristo redentor, João Pessoa/PB.”

MAX WILLIAN SANTOS FELIX – CNPJ/CPF Nº 111.682.334-96, Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 523/2015 
em João Pessoa, 26 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE 
VOLANTE – VEÍCULO F 4000 – MINI TRIO ELÉTRICO PLACA-MMU-8162 BAYEUX/PB – FABRI-
CAÇÃO 1989/1989. Na(o) EM TODO O ESTADO DA PARAÍBA -  Município: - UF: PB. Processo: 
2015-000732/TEC/LO-9401.

AGROMAPE-COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME – CNPJ Nº 12.502.686/0001-06, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO = COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIO = IT: 
100MIL = AC: 447,34M² = NE: 04 = L/ATV: RUA BEATRIZ ALVES, Nº 120 MARGEM DA BR 101 
KM 39, SATELITE, MAMANGUAPE – PB. Processo: 2015-002487/TEC/LO-9783.

CARLOS AUGUSTO ALVES DA ROCHA - CPF Nº 218.855.754-91 - LOTEAMENTO EPITACIO 
ALVES DA COSTA, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Instalação (LI), para Instalação de um Loteamento para fins residenciais, 
situado no município de CATOLÉ DO ROCHA/PB. Processo: 2015-002139.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para 
fornecimento de 04 links de internet banda larga com 06 megas autorizado pela ANATEL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. 
Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 23 de Abril de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos, 
Instrumentos e material médico odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 23 de Abril de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

PARA CONSTRUÇÃO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOÃO FLO-
RENTINO DA ROCHA – SÍTIO GAMELAS – ZONA RURAL - BANANEIRAS/PB. LICITANTES 
INABILITADOS:HOTGÁS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. LICITANTE HABILITADO: POLIGONAL 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, condicionada está 
última licitante (FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA) a comprovar no prazo de 5 dias a regularidade 
fiscal de tributos federais. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não ha-
vendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura do envelope Proposta de Preços 
será realizada no dia 15/05/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, RUA CEL. ANTONIO 
PESSOA, Nº 375-CENTRO, BANANEIRAS/PB- CEP 58.220-000, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3376 1129.  

Bananeiras - PB, 17 de abril de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

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

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento Parce-
lado e diário de Medicamentos controlados conforme solicitado destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde de. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35441140.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br

Marizópolis - PB, 24 de Abril de 2015
GRAZIELLE GOMES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 10:30 horas do dia 07 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
laboratório protético, para confecção de próteses dentarias em atendimento ao Programa Brasil 
Sorridente,. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35441140.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br

Marizópolis - PB, 24 de Abril de 2015
GRAZIELLE GOMES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL N 067/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica considerado 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 15/05/2015, às 09:00 horas para:

Aquisição de Combustível - destinado a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - 
CODATA, 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 15-00256-2
João Pessoa, 24 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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0299/2015

AVISO 

     O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITA-
ÇÃO POPULAR – CEHAP, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, nomeada 
pela Portaria nº 005/2015, torna público para o conhecimento dos interessados que a data de 
abertura de propostas do presente Chamamento Público (que se encontrava suspenso por esta 
Comissão, atendendo à determinação da Diretoria Técnica desta Companhia que modificou itens 
da parte técnica do certame) que estava marcada para o dia 26 de Maio de 2015, acontecerá no 
dia 11 de Junho de 2015, na sede desta Companhia, às 09h00. Informações complementares e 
retirada do Edital na Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, 
Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min 
às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário. 

João Pessoa, 24 de abril de 2015.
Hebert Levy de Oliveira 

Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 25 de abril de 2015Publicidade
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº PP016/2015. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar serviço na confecção de prótese dentária, observando a importância de possibilitar 
as pessoas de baixa renda um sorriso sadio, seja pela estética, pela saúde, bem estar ou pela 
dignidade como pessoa.Data: 06 de maio de 2015.Horário: 08h:00mn(oito horas). Local: Rua José 
Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB.Edital:A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial SRP Nº PP017/2015. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviço na confecção de fardamento para os alunos da rede municipal de ensino (Creche, 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e 2), do município de Livramento/PB. Data: 06 de maio 
de 2015.Horário: 09h:30mn(nove horas e trinta minutos). Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 
386, Centro, Livramento/PB.Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº PP018/2015. Objeto:Aquisição parcelada de material de informática 
para suprir as necessidades das diversas Secretarias deste município. Data: 06 de maio de 2015.
Horário: 11h:00mn(onze horas). Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/
PB.Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº PP019/2015. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar serviço parcelado no transporte de alunos da zona rural para zona urbana, locação de 
veículos (mensal e por viagens) para realização de diversas viagens, visando atender a demanda 
da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Data: 06 de maio 
de 2015. Horário: 14h:00mn(quatorze horas). Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, 
Livramento/PB.Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº PP020/2015. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar serviço parcelado na locação de veículos (mensal e por diaria) para realização de 
diversas viagens, visando atender a demanda das Secretarias. Data: 06 de maio de 2015.Horário: 
16h:30mn(dezesseis horas e trinta minutos).Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, 
Livramento/PB.Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº PP021/2015. Objeto:Aquisição de equipamentos/material 
permanentes para suprir as necessidades dos Posto de Saúde (PSF I, II e III), deste município 
(Proposta nº 08738.916000/1140-01 e Proposta nº 11188.530000/1130-01). Data: 07 de maio de 2015.
Horário: 08h:00mn(oito horas). Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/
PB.Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial SRP Nº PP022/2015. Objeto:Aquisição parcelada de garrafão de água 
mineral natural de 20 (vinte) litros, e aquisição parcelada de Botijão de gás - GLP 13 Kg., visando 
atender a demanda das Secretarias. Data: 07 de maio de 2015.Horário: 09h:30mn(nove horas e 
trinta minutos). Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB.Edital: A ser 
adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº PP023/2015. Objeto:Aquisição parcelada de moveis e eletro 
eletrônicos, visando atender a demanda das Secretarias. Data: 07 de maio de 2015.Horário: 
11h:00mn(onze horas). Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB. Edital: 
A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial SRP Nº PP024/2015. Objeto:Aquisição parcelada de pneus, câmaras de 
ar e protetores, para os veículos da frota municipal e os que por força contratual tenha direito. Data: 
07 de maio de 2015.Horário: 14h:00mn(quatorze horas). Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 
386, Centro, Livramento/PB. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº PP025/2015. Objeto:Aquisição parcelada de materiais de 
expedientes, visando atender a demanda das Secretarias. Data: 07 de maio de 2015. Horário: 
16h:30mn(dezesseis horas e trinta minutos).Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, 
Livramento/PB. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial SRP Nº PP026/2015. Objeto:Contratação de serviço de internet via radio. 
Data: 08 de maio de 2015.Horário: 08h:00mn(oito horas). Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 
386, Centro, Livramento/PB. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Li-
citação: Pregão Presencial SRP Nº PP027/2015. Objeto:Aquisição parcelada de urnas funerárias 
para doação à pessoas reconhecidamente carentes do município, através da Secretaria de Ação 
social para atender os Programas P.A.S. Data: 08 de maio de 2015.Horário: 09h:30mn(nove horas 
e trinta minutos). Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB. Edital: A 
ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial SRP Nº PP028/2015. Objeto:Aquisição parcelada de gênero alimentício 
destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais (PETI, PROJOVEM, CASA DA FAMÍLIA 
CASA DE APOIO e OUTROS), e demais Secretarias deste município. Data: 08 de maio de 2015. 
Horário: 11h:00mn(onze horas). Local: Sala de Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura Municipal 
a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB. Edital: A ser adquirida por cópia 
ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº PP029/2015. Objeto:Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza e utensílios, para manutenção da limpeza, visando atender a demanda das Secretarias. 
Data: 08 de maio de 2015.Horário: 14h:30mn(quatorze horas e trinta minutos). Local: Rua José 
Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial SRP Nº PP030/2015. Objeto:Aquisição parcelada de carnes e derivados, 
destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais, e demais Secretarias deste município. 
Data: 08 de maio de 2015.Horário: 16h:30mn(dezesseis horas e trinta minutos). Local: Rua José 
Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Livramento/PB, 16 de abril de 2015.
Jônio Pereira da Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

23 de Abril de 2015
PROCESSO Nº 021/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Locação de 01 (um) veiculo compactador, A partir do ano 2000; 

Potência mínima 160 CV; Turbo intercooler; Barra estabilizadora traseira; a) volume total mínimo: 
14 m3; d) travamento mecânico da porta traseira; g) estribos e garra para transporte de 3 a 4 
operadores; j) sistema de segurança que permita parada e reversão da compactação a qualquer 
instante; k) suporte para pás e vassouras; l) iluminação conforme normas de trânsito. - qualquer cor; 

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e, 
               CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIC0S EIRELI -ME.
OBJETO: Contrato para Locação de 01 (um) veiculo compactador, A partir do ano 2000; Potência 

mínima 160 CV; Turbo intercooler; Barra estabilizadora traseira; a) volume total mínimo: 14 m3; d) 
travamento mecânico da porta traseira; g) estribos e garra para transporte de 3 a 4 operadores; j) 
sistema de segurança que permita parada e reversão da compactação a qualquer instante; k) suporte 
para pás e vassouras; l) iluminação conforme normas de trânsito. - qualquer cor;

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 132.000,00(Cento 
e Trinta e Dois Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 22/04/2016
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO -Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIC0S EIRELI -ME. - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

23 de Abril de 2015
PROCESSO Nº 027/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Locação mensal de veículos de passageiros fechado, com 

equipamentos obrigatórios de segurança, pintura de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, lanterna 
de luz na parte superior dianteira e traseira, cintos de segurança para transporte diário estudantes.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
ANTONIO ALVES DE SOUZA – R$ 30.940,00(Trinta Mil, Novecentos e Quarenta Reais)
ANTONIO JOAO DE SOUSA – R$16.660,00(Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta Reais)
DAMIAO HIOGENALDO DE SOUZA – R$ 16.660,00(Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta Reais)
EDINALDO FERREIRA LINS – R$ 18.530,00(Dezoito Mil, Quinhentos e Trinta Reais)
ELIELTON DA SILVA LEITE – R$ 55.760,00(Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta Reais)
FELIPE PEREIRA DE LIRA – R$ 16.490,00(Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa Reais)
FRANCISCO DE A.DO NASCIMENTO – R$ 16.286,00(Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e 

Seis Reais)
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA – R$ 30.940,00(Trinta Mil, Novecentos e Qua-

renta Reais)
FRANCISCO MANOEL JUNIOR – R$ 33.150,00(Trinta e Três Mil, Cento e Cinquenta Reais)
FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO – R$ 20.570,00(Vinte Mil, Quinhentos e Setenta Reais)
FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA – R$ 90.780,00(Noventa Mil, Setecentos e Oitenta Reais)
ISRAEL SOUSA DE OLIVEIRA – R$ 14.450,00(Quatorze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais)
JOAO BOSCO DA SILVA – R$ 39.440,00(Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais)
JOAO KENNEDY LINS VIEIRA – R$ 45.560,00(Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta 

Reais)
JOELSON MARIANO DE SOUZA – R$ 34.000,00(Trinta e Quatro Mil Reais)
JOSE OSCAR ALVES RAMALHO – R$ 37.995,00(Trinta e Sete Mil, Novecentos e Noventa e 

Cinco Reais)
JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO – R$ 16.490,00(Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa 

Reais)
KAYO STERFSON F.ANDRADE – R$ 32.980,00(Trinta e Dois Mil, Novecentos e Oitenta Reais)
MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA – R$ 12.410,00(Doze Mil, Quatrocentos e Dez Reais)
MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO – R$ 45.730,00(Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e 

Trinta Reais)
MARIA DE FATIMA RUFINO LOPES – R$ 27.030,00(Vinte e Sete Mil, Trinta Reais)
RICARDO DIAS DE ARAUJO – R$ 20.740,00(Vinte Mil, Setecentos e Quarenta Reais)
TIAGO CAVALCANTI FERREIRA – R$ 47.770,00(Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Setenta 

Reais)
VAGNER SILVA DE MORAIS – R$ 10.370,00(Dez Mil, Trezentos e Setenta Reais)
VALDEMAR VIEIRA DA SILVA – R$ 16.490,00(Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa Reais)
OBJETO: Contrato para Locação mensal de veículos de passageiros fechado, com equipamentos 

obrigatórios de segurança, pintura de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, lanterna de luz na parte 
superior dianteira e traseira, cintos de segurança para transporte diário de estudantes, subordinados 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 748.221,00(Se-
tecentos e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais), correndo a despesa à seguinte 
Função Programática 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                              Prefeitura Municipal de São José de  

        Piranhas - PB
ANTONIO ALVES DE SOUZA                                                        Pela Contratada
ANTONIO JOAO DE SOUSA                                                          Pela Contratada
DAMIAO HIOGENALDO DE SOUZA                                                Pela Contratada
EDINALDO FERREIRA LINS                                                        Pela Contratada
ELIELTON DA SILVA LEITE                                                      Pela Contratada
FELIPE PEREIRA DE LIRA                                                        Pela Contratada
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO                                    Pela Contratada
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA                              Pela Contratada
FRANCISCO MANOEL JUNIOR                                                      Pela Contratada
FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO                                                Pela Contratada
FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA                                            Pela Contratada
ISRAEL SOUSA DE OLIVEIRA                                                    Pela Contratada
JOAO BOSCO DA SILVA                                                              Pela Contratada
JOAO KENNEDY LINS VIEIRA                                                    Pela Contratada
JOELSON MARIANO DE SOUZA                                                    Pela Contratada
JOSE OSCAR ALVES RAMALHO                                                    Pela Contratada
JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO                                          Pela Contratada
KAYO STERFSON FIGUEIREDO ANDRADE                                    Pela Contratada
MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA                                        Pela Contratada
MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO                                          Pela Contratada
MARIA DE FATIMA RUFINO LOPES                                            Pela Contratada
RICARDO DIAS DE ARAUJO                                                        Pela Contratada
TIAGO CAVALCANTI FERREIRA                                                  Pela Contratada
VAGNER SILVA DE MORAIS                                                        Pela Contratada
VALDEMAR VIEIRA DA SILVA                                                    Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

23 de Abril de 2015
PROCESSO Nº 028/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2015
INSTRUMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE01 (UM) CAMINHÃO 

CAÇAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 M³, sem motorista  01 (UM) CAMI-
NHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS,sem motorista e 01 (UM) CAMINHÃO 
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 KG, sem motorista, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA 
DESTE MUNICIPÍO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e, 
CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIC0S EIRELI -ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE01 (UM) CAMINHÃO CAÇAM-

BA BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 M³, sem motorista  01 (UM) CAMINHÃO 
PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS,sem motorista e 01 (UM) CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 KG, sem motorista, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE 
MUNICIPÍO, subordinados a SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 126.450,00(Cento 
e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Pro-
gramática 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIC0S EIRELI -ME. - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 021/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 015/2015 de 25 de 
Março de 2015, com abertura para 10 de Abril de 2015, às 08:00 horas, na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, ficaconvocado a Em-
presa: CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIC0S EIRELI -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 
14.976.728/0001-68, e INSC. EST. nº. 16.222.334-0, estabelecida à Rua Projetada ,42 - Centro, 
Uiraúna, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 132.000,00(Cento e Trinta e Dois Mil 
Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do 
Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 23 de Abril de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 027/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 021/2015 de 25 de Março 
de 2015, com abertura para 10 de Abril de 2015, às 14:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, ficam convocado as Pessoas 
Físicas:: FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO, e RG nº.  060.391.818-26, e INSC. EST. nº. 909.452, 
estabelecida à SITIO ANTAS, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 20.570,00 (Vinte Mil, Quinhentos e Setenta Reais), JOSE VALDO 
DA SILVA FURTUNATO, e RG nº.  053.164.284-47, e INSC. EST. nº. 2.065.405, estabelecida NO 
DISTRITO DE CACARE, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo 
valor da proposta é de R$ 16.490,00 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa Reais), ELIELTON DA 
SILVA LEITE, e RG nº.  067.106.994-20, e INSC. EST. nº. 3.202.286, estabelecida à SITIO VARZEA 
DE CAICARA, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor da 
proposta é de R$ 55.760,00 (Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta Reais), JOELSON 
MARIANO DE SOUZA, e RG nº.  069.487.054-48, e INSC. EST. nº. 2.825.867, estabelecida à RUA 
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais), VALDEMAR VIEIRA DA 
SILVA, e RG nº.  291.563.004-68, e INSC. EST. nº. 286.591, estabelecida à SITIO MANGACAO, 
S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de 
R$ 16.490,00 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa Reais), JOAO BOSCO DA SILVA, e RG nº.  
057.612.158-45, e INSC. EST. nº. 176.578, estabelecida à RIA CICERO LACERDA, S/N - CENTRO, 
SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 39.440,00 (Trinta e 
Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais), ANTONIO ALVES DE SOUZA, e RG nº.  450.656.754-49, 
e INSC. EST. nº. 785.574, estabelecida à RUA RAIMUNDO ALVES, S/N - CENTRO, SAO JOSE DE 
PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 30.940,00 (Trinta Mil, Novecentos 
e Quarenta Reais), DAMIAO HIOGENALDO DE SOUZA, e RG nº.  033.878.434-96, e INSC. EST. 
nº. 1750876, estabelecida à RUA TEODOMIRO CAVALCANTI, S/N - CENTRO, SAO JOSE DE 
PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 16.660,00 (Dezesseis Mil, Seiscentos 
e Sessenta Reais), JOSE OSCAR ALVES RAMALHO, e RG nº.  008.951.024-04, e INSC. EST. nº. 
2.552.172, estabelecida à SITIO BARROS, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado 
da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 37.995,00 (Trinta e Sete Mil, Novecentos e Noventa 
e Cinco Reais), FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, e RG nº.  965.540.614-87, e INSC. 
EST. nº. 1.788.466, estabelecida à SITIO SERRA DO BRAGA, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE 
PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 16.286,00 (Dezesseis Mil, Duzentos 
e Oitenta e Seis Reais), MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, e RG nº.  313.910.618-10, e INSC. 
EST. nº. 2480432, estabelecida à DISTRITO DE BOA VISTA, S/N - ZONA RURAL, SAO JOS DE 
PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 45.730,00 (Quarenta e Cinco Mil, 
Setecentos e Trinta Reais)., EDINALDO FERREIRA LINS, e RG nº.  066.671.944-66, e INSC. EST. 
nº. 222681573, estabelecida à SITIO BOM JESUS, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, 
Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 18.530,00 (Dezoito Mil, Quinhentos e Trinta 
Reais), FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA, e RG nº.  576.156.758-04, e INSC. EST. nº. 5909562, 
estabelecida à TRAVESSA JOAQUIM COSTA, S/N - CENTRO, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado 
da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 90.780,00 (Noventa Mil, Setecentos e Oitenta Reais), 
ANTONIO JOAO DE SOUSA, e RG nº.  072.561.674-15, e INSC. EST. nº. 389187, estabelecida à 
SITIO MORROS, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor 
da proposta é de R$ 16.660,00 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta Reais), FRANCISCO DE 
ASSIS PEREIRA DE SOUSA, e RG nº.  013.469.344-28, e INSC. EST. nº. 2469224, estabelecida 
à SITIO ALAGAMAR, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRAMNHAS, Estado da Paraíba, cujo 
valor da proposta é de R$ 30.940,00 (Trinta Mil, Novecentos e Quarenta Reais), KAYO STERFSON 
FIGUEIREDO ANDRADE, e RG nº.  087.546.874-89, e INSC. EST. nº. 3688621, estabelecida à RUA 
PREFEITRO JOAQUIM ASSIS, S/N - CENTRO, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 32.980,00 (Trinta e Dois Mil, Novecentos e Oitenta Reais), JOAO 
KENNEDY LINS VIEIRA, e RG nº.  100.483.044-09, e INSC. EST. nº. 3.758.386, estabelecida à 
DISTIRTO DE BOM JESUS, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 45.560,00 (Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta Reais), 
FELIPE PEREIRA DE LIRA, e RG nº.  110.014.724-11, e INSC. EST. nº. 3.896.518, estabelecida 
à SITIO RIACHO DO MEIO, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 16.490,00 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa Reais), TIAGO 
CAVALCANTI FERREIRA, e RG nº.  060.676.404-65, e INSC. EST. nº. 3146125, estabelecida à 
RUA ANTONIA MARIA DE JESUS, s/n - SANTO ANTONIO, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da 
Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 47.770,00 (Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Setenta Reais), 
RICARDO DIAS DE ARAUJO, e RG nº.  110.447.464-67, e INSC. EST. nº. 3875702, estabelecida 
à RUA ANTONIO FERREIRA , s/n - BOA VISTA, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 20.740,00 (Vinte Mil, Setecentos e Quarenta Reais), FRANCISCO 
MANOEL JUNIOR, e RG nº.  026.004.563-25, e INSC. EST. nº. 2004029179509, estabelecida à 
RUA CICERO LACERDA, S/N - CENTRO, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo 
valor da proposta é de R$ 33.150,00 (Trinta e Três Mil, Cento e Cinquenta Reais), MARIA DE 
FATIMA RUFINO LOPES, e RG nº.  874.015.684-20, e INSC. EST. nº. 1784935, estabelecida à 
RUA TEODOLINO CAVALCANTI, 18 - ALTO DA BOA VISTA, SAO JOSE DE PIRAHAS, Estado 
da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 27.030,00 (Vinte e Sete Mil, Trinta Reais), MANOEL 
JACINTO BATISTA PEDROZA, e RG nº.  282.770.378-56, e INSC. EST. nº. 37224841-X, estabe-
lecida à SITIO MANGACAO, S/N - ZONA RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 12.410,00 (Doze Mil, Quatrocentos e Dez Reais), VAGNER SILVA 
DE MORAIS, e RG nº.  065.215.594-43, e INSC. EST. nº. 3086393, estabelecida à RUA JOSE 
MARTINS, S/N - SAO SEBASTIAO, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor da 
proposta é de R$ 10.370,00 (Dez Mil, Trezentos e Setenta Reais), e ISRAEL SOUSA DE OLIVEIRA, 
e RG nº.  081.161.164-79, e INSC. EST. nº. 3494090, estabelecida à SITIO FRADE, S/N - ZONA 
RURAL, SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 14.450,00 
(Quatorze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais). para tomarem conhecimento da nota do empenho 
ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades 
da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 23 de Abril de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 645/2015 em João Pessoa, 16 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE SÃO SALVADOR, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – 
SAPÉ Município: - UF: PB. Processo: 2015-001098/TEC/AA-3368.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 653/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE COSME DA ROCHA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) – MATINHAS Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001135/TEC/AA-3384.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 667/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE ALBINO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  IMACULADA Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-001127/TEC/AA-3378.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 676/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE ARAÇAGI, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) – ESPERANÇA Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-001163/TEC/AA-3396.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 675/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE ARAÇAGI, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) – ARAÇAGI Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001161/TEC/AA-3395.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 664/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE BASTIANA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  TEIXEIRA Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001122/TEC/AA-3375.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 
666/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERA-
ÇÃO DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  CATINGUEIRA 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-001126/TEC/AA-3377.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 660/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE CAMALAÚ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  CAMALAÚ Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001101/TEC/AA-3369.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 673/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE POLEIROS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) – BARRA DE SANTA ROSA 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-001153/TEC/AA-3393.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 669/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  TEIXEIRA Município: 
- UF: PB. Processo: 2015-001129/TEC/AA-3380.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 661/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE VÁRZEA GRANDE, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) –  PICUI Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001118/TEC/AA-3372.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 659/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE VIDÉO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) – CONCEIÇÃO Município: - UF: PB. Processo: 
2015-001150/TEC/AA-3391.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 
658/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERA-
ÇÃO DA BARRAGEM ACAUÃ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) – ITATUBA Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001146/TEC/AA-3390.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 657/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE CACHOEIRA DOS ALVES, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) – ITAPORANGA 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-001142/TEC/AA-3388.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 654/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE VAZANTE, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. Na(o) – IBIARA 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-001136/TEC/AA-3385.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 656/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE SÃO FRANCISCO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS. Na(o) – TEIXEIRA Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001140/TEC/AA-3387.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 
663/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERA-
ÇÃO DO AÇUDE CANAFÍSTOLA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  SOLANEA Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001120/TEC/AA-3374.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 
665/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERAÇÃO 
DO AÇUDE CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  ITAPORANGA 
Município: - UF: PB. Processo: 2015-001123/TEC/AA-3376.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 672/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE CAPOEIRA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  SANTA TEREZINHA Município: 
- UF: PB. Processo: 2015-001152/TEC/AA-3392.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 668/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE CARAIBEIRAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  PICUÍ Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-001128/TEC/AA-3379.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 671/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE CONDADO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  CONCEIÇÃO Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-001133/TEC/AA-3383.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 
670/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPERA-
ÇÃO DO AÇUDE JENIPAPEIRO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  OLHO D’ÁGUA Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-001132/TEC/AA-3382.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 662/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE MILHÃ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) –  PUXINANA Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001119/TEC/AA-3373.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental 
nº 674/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE NATUBA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS. Na(o) – NATUBA Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-001160/TEC/AA-3394.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

Comissão Setorial de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.008/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, 

através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 2.6.008/2015, cujo objeto é o Aquisição de Aparelhos de Ar Condicio-
nados e outros, para a creche Francisca Mineiro Silva, de forma parcelada. Data da abertura: 11 de 
Maio de 2015, às 09h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará 
á disposição na Gerência de Licitações e Compras do Fundo Municipal de Educação, situado à Rua 
Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, no horário de expediente das 
07h30min às 11h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1544.

Monteiro-PB, 24 de Abril de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 025/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para fornecimento 
e instalação de equipamentos para ampliação da cobertura de sinal de celular da zona rural do 
Município de Coxixola. Data de Abertura: 07/05/2015 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 23 de abril de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.012/2015 - SRP 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.012/2015, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO 
EM GERAL, para suprir as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da 
abertura: 11 de Abril de 2015, às 14h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos 
pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo 
Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min 
às 12h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 24 de Abril de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E  L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 02.456/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.079/2014
DATA DE ABERTURA: 11/05/2015 - ÀS 09:00h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPA-
MENTOS MÉDICOS DA MARCA DIXTAL DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Chrys-
tiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso: 
AIH. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto 
Municipal nº. 4.985/2003 e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a 
sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h., no telefone: 
83. 3214-7937 e 3214-7970, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 24 de Abril de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para executar 
os serviços de Construção da Praça da Cultura nesta cidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3684-1092.

Serra da Raiz - PB, 24 de Abril de 2015.
IVANILDO BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n. º 003/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, torna público para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço EXCLUSIVA para 
MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, em sessão pública no dia 13/05/2015 
as 11:00 horas, tendo como objetivo: Locação de Sistemas de Informática para atender as neces-
sidades das Secretarias desta Prefeitura Municipal; Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Lei complementar 123/2006 e demais normas inerentes a espécie; 
Maiores informações e aquisição do edital completo na CPL, RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 
422/430 – CENTRO – ITABAIANA/PB – CEP: 58.360-000 no horário de expediente normal de 

08:00 as 12:00 Horas.
ITABAIANA 23 de ABRIL de 2015.

ALISANDRA SOUSA ANDRADE
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2015
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”,Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado de julgamento das propostas, sendo considerada ven-
cedora a empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS 
E HOSPITALARES LTDA-ME, com o valor global de R$ 61.984,70 (sessenta e um mil, novecentos 
e oitenta e quatro reais e setenta centavos).  

Aguiar-PB, 22 de Abril de 2015.
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2014
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a retificação do Aviso de Licitação do Pregão Presencial 
publicado no DOE do dia 23/04/2015, Edição 15.812, pág. 40, que tem por objeto Aquisição de Pneus 
e Câmaras, da seguinte forma: onde se lê: Pregão Presencial nº 012/2015, leia-se: Pregão Presen-
cial nº 022/2015. Os demais atos ficam inalterados, não modificando a formulação das propostas. 
Data de abertura: 06/05/2015 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 24 de Abril de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

REPUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 002/2015
Proc. Administrativo nº 021/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES, DOCES E SALGADOS. 
ABERTURA: 08/05/2015, às: 08:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 24 de Abril de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

PUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 022/2015
Proc. Administrativo nº 082/2015
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS 

E COLETORES DE URINA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. 

ABERTURA: 08/05/2015, às: 15:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 
Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas

Piancó-PB, 24 de Abril de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

PUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 023/2015
Proc. Administrativo nº 085/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE). 
ABERTURA: 08/05/2015, às: 09:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 24 de Abril de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

PUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 024/2015
Proc. Administrativo nº 084/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURA). 
ABERTURA: 08/05/2015, às: 10:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 24 de Abril de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

PUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 025/2015
Proc. Administrativo nº 083/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE). 
ABERTURA: 08/05/2015, às: 14:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 24 de Abril de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 0.6.012 – 01/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.012/2015/PMM
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribuições 

que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e devida-
mente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.012/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 014/2015 OBJETO 
Sistema de Registro de Preços, Para Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Álcool e Óleo Diesel) 
e Derivados de Petróleo, Para Manutenção da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal, durante o 
exercício de 2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 
02 de Abril de 2015. EMPRESAS VENCEDORAS: POSTO DE COMBUSTÍVEIS MONTEIRENSE 
LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.503.677/0001-70, com 
o valor total de R$ 639.000,00 (Seiscentos e trinta e nove mil reais), AUTO POSTO NOVO HORI-
ZONTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.502.287/0001-09, 
com o valor total de R$ 849.680,00 (Oitocentos e quarenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais) 
e CAYO CONSERVA ALVES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
10.714.416/0001-25, com o valor total de R$ 88.625,00 (Oitenta e oito mil seiscentos e vinte e cinco 
reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 02 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.010/2015/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.010/2015, que tem por objeto a Contratação 
de empresa Especializada para Prestação de Serviços Técnicos Administrativos, para suprir a ne-
cessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: 
ACT – ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.715.095/0001-83, do qual sagrou-se vencedora nos itens: 01, 
com o Valor Mensal: R$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais); Valor Total: R$ 34.800,00 (Trinta e 
quatro mil e oitocentos reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 06 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.012/2015/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.012/2015, que tem por objeto o Sistema de 
Registro de Preços, Para Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Álcool e Óleo Diesel) e Derivados de 
Petróleo, Para Manutenção da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal, para suprir a necessidade 
da Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: POSTO 
DE COMBUSTÍVEIS MONTEIRENSE LTDA – ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 19.503.677/0001-70, do qual sagrou-se vencedora nos itens: 1.1, com o valor total de R$ 
639.000,00 (Seiscentos e trinta e nove mil reais), AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.502.287/0001-09, do qual sagrou-se vence-
dora nos itens: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.7, com o valor total de R$ 849.680,00 (Oitocentos 
e quarenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais) e CAYO CONSERVA ALVES - ME pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.714.416/0001-25, do qual sagrou-se vencedora nos 
itens: 2.4, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, com o valor total de R$ 88.625,00 (Oitenta e oito mil seiscentos e 
vinte e cinco reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 02 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.014/2015/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.014/2015, que tem por objeto a Contratação 
de Empresa Para a Confecção de Mensário Oficial em Papel Jornal de 60 GR, para suprir a neces-
sidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: 
MAXGRAF – GRAFICA E EDITORA LTDA – ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 05.364.404/0001-88, do qual sagrou-se vencedora no item: 01, com o valor total de R$ 
30.000,00 (Trinta mil reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 23 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.015/2015/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.015/2015, que tem por objeto a Contratação 
de Empresa Especializada Para Confecção de Materiais de Comunicação Visual (Adesivos, Placas, 
Painéis, Impressão Digital em Lona e Impressão de Outdoors), para suprir a necessidade da Prefei-
tura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: A C DE OLIVEIRA 
FONSECA – ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.503.677/0001-70, do 
qual sagrou-se vencedora nos itens: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.3, com o valor total de R$ 26.300,00 (Vinte 
e seis mil e trezentos reais), Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 23 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

EXTRATO DE ADITIVO 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0011/2014.

CONTRATO: 126/2014.
ADITIVO: 001/2015.
OBJETO DA LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 

COBERTA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUN. MONSENHOR JOSÉ COUTINHO..
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO.
VALOR GLOBAL: 185.261,68 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E 

UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
RUBRICA ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 SEC MUNIC EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESP E LAZER. 27 812 0721 1.006 | CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS, QUA-
DRAS E MÓDULOS ESPORTIVOS 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA. 
COVÊNIO ESTADUAL: 0000466/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA.
CONTRATADA: URTIGA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 14 DE NOVEMBRO DE 2014.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: ITAPOROROCA - PB, 13 DE MARÇO DE 2015..
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13 DE MARÇO DE 2015 À 11 DE JULHO DE 2015.

ITAPOROROCA - PB, 13 DE MARÇO DE 2015.
CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa Especializada para Prestação de Serviços Técnicos Admi-
nistrativos. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 012/2015, 
Pregão Presencial nº. 0.6.010/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 04.122.3015.2015 - 33.90.30. VIGÊNCIA: Do 
presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa 
ACT – ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA, CNPJ 10.715.095/0001-83, 
com sede a Rua José Paulino de Barros, 281, Santa Rosa, Sumé – PB, CEP: 58.540-000, com o 
Valor Mensal: R$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais); Valor Total: R$ 34.800,00 (Trinta e quatro 
mil e oitocentos reais) – Contrato Administrativo nº 06101/2015/CPL/PMM.  

Monteiro - PB, 06 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços, Para Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Álcool e 
Óleo Diesel) e Derivados de Petróleo, Para Manutenção da Frota de Veículos da Prefeitura Munici-
pal. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2015, Pregão 
Presencial nº. 0.6.012/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 12.361.3012.2039-33.90.30 (Secretaria Municipal de 
Educação) - 15.452.3007.2023 – 33.90.30 / 20.606.3010.2121 – 33.90.30 (Secretaria Municipal de 
Administração) / 10.301.3015.2062 – 33.90.30 / 10.301.3015.2066 – 33.90.30 / 10.302.3015.2067 
– 33.90.30 / 10.302.3016.2079 – 33.90.30 / 10.302.3016.2081 – 33.90.30 (Secretaria Municipal 
de Saúde) / 08.244.3023.2003 – 33.90.30 - 08.244.3023.2108 - 33.90.30 (Secretaria Municipal de 
Assistência Social). VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da 
data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé 
Alves Silvestre Henrique e as empresas POSTO DE COMBUSTÍVEIS MONTEIRENSE LTDA – ME, 
CNPJ 19.503.677/0001-70, com sede a Rua Deputado Raphael Sebas, 207, Centro, Monteiro – PB, 
CEP: 58.500-000, com o valor total de R$ 639.000,00 (Seiscentos e trinta e nove mil reais) – Con-
trato Administrativo nº 0.6.12.1/2015/CPL/PMM, AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA, CNPJ 
04.502.287/0001-09, com sede a Rua Capitão Antônio Vicente, 01, Centro, Monteiro – PB, CEP: 
58.500-000, com o valor total de R$ 849.680,00 (Oitocentos e quarenta e nove mil e seiscentos e 
oitenta reais) – Contrato Administrativo nº 0.6.12.2/2015/CPL/PMM e CAYO CONSERVA ALVES - ME, 
CNPJ 10.714.416/0001-25, com sede a Rua Antônio Capitão Vicente, 123, Centro, Monteiro – PB, 
CEP: 58.500-000, com o valor total de R$ 88.625,00 (Oitenta e oito mil seiscentos e vinte e cinco 
reais) – Contrato Administrativo nº 0.6.12.3/2015/CPL/PMM.  

Monteiro - PB, 02 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Para a Confecção de Mensário Oficial em Papel Jornal de 60 
GR. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2015, Pregão 
Presencial nº. 0.6.014/2015. DOTAÇÃO: 04.122.3003.2004 – 33.90.39. VIGÊNCIA: Do presente 
contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e as empresas 
MAXGRAF – GRAFICA E EDITORA LTDA – ME, CNPJ 19.503.677/0001-70, Rua Miguel Couto, 
261, Centro, Campina Grande – PB, CEP: 58.101-050, com o valor total de R$ 30.000,00 (Trinta mil 
reais) – Contrato Administrativo nº 06141/2015/CPL/PMM.

Monteiro - PB, 23 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada Para Confecção de Materiais de Comunicação 
Visual (Adesivos, Placas, Painéis, Impressão Digital em Lona e Impressão de Outdoors). FUNDA-
MENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 
e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 016/2015, Pregão Presencial 
nº. 0.6.015/2015. DOTAÇÃO: 04.122.3005.2028 – 33.90.39. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem 
vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e as empresas A C DE OLIVEIRA 
FONSECA – ME, CNPJ 07.309.524/0001-08, com sede a Avenida Joaquim Nabuco, 209, Centro, 
Sertânia – PE, CEP: 58.600-000, com o valor total de R$ 26.300,00 (Vinte e seis mil e trezentos 
reais) – Contrato Administrativo nº 0.6.15.01/2015/CPL/PMM.

Monteiro - PB, 23 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TERMO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria de Planejamento, torna público para 

conhecimento dos interessados, que fica CANCELADA a AUDIÊNCIA PÚBLICA que se realizaria 
no dia 30 de abril de 2015, às 09:00 horas, no auditório da Estação Cabo Branco, situado na Rua 
João Cyrillo da Silva -Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB, 58046-010, com a finalidade de 
promover o debate com toda a sociedade, acerca do projeto da “Requalificação do Porto do Capim”.

João Pessoa, 24 de abril de 2015.
José Rivaldo Lopes

Secretário Adjunto da SEPLAN

EDITAL
N º 25/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO APROVADO E CLASSIFICADO DO CONCURSO PÚBLICO 

2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA- PB
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, ESTADO DA PARAÍBA 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CAPÍTULO 
VII – ÍTEM I DO EDITAL DE 2010, PUBLICADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010 E CUMPRINDO 
DECISÃO JUDICIAL (PROCESSO 0000668-41.2015.815.0231) PROFERIDA EM 16 DE MARÇO 
DE 2015, CONVOCA O CANDIDATO CLASSIFICADO E APROVADO NO ÚLTIMO CONCURSO 
PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE 01 VAGA NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL 
EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, CONFORME O DECRETO HO-
MOLOGATÓRIO Nº 031/2010 DE 28/12/2010, O CANDIDATO A SER NOMEADO, CONFORME 
RELACIONADO NO ANEXO I, DIVULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 07/04/2015, 
PARA COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA PARA A EN-
TREGA DOS DOCUMENTOS E COMPROVANTES EXIGIDOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 
EFETIVO, QUAIS SEJAM; CÓPIAS AUTENTICADA DE CÉDULA DE IDENTIDADE, CPF, 02 (DUAS) 
FOTOS 3 X 4, COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, 
DECLARAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, ATRAVÉS DE EXAMES MÉDICOS, CÓPIA AU-
TENTICADA DO COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE, DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO 
DE CARGO, CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL, 
Nº DE PIS/PASEP, A PARTIR 08 DE ABRIL 2015 A 08 DE MAIO DE 2015, OBEDECENDO AO 
HORÁRIO DE 7:00 ÀS 13:00 HORAS.

O CANDIDATO QUE NÃO COMPARECER NO DIA DE HORA MARCADOS, NESTE EDITAL, 
TERÁ O PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS), À PARTIR DESTA DATA, PARA ENTRAR NO EXERCÍCIO 
DO CARGO E O NÃO COMPARECIMENTO OCASIONARÁ EM REVOGAÇÃO DA RESPECTIVA 
NOMEAÇÃO.

ITAPOROROCA – PB, 07 ABRIL DE 2015.
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

PREFEITO
ANEXO I
(EDITAL Nº 25/2015)
AGENTE DE LIMPEZA
SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
ADJUDICAÇÃO e RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 003/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 003/2015, que 
objetiva: Contratação de instituição de ensino para realizar formação inicial e continuada para 
professores da Educação de Jovens e Adultos-EJA, no âmbito das novas turmas da EJA junto a 
Secretaria de Educação do Município; RATIFICO o correspondente procedimento e, ADJUDICO o 
seu objeto a: Fundação de Educação Tecnologia e Cultura da Paraíba FUNETEC PB - R$ 60.000,00. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Bayeux - PB, 08 de abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA Nº 003/2015

CONTRATO Nº 104/2015 - Contratado(a): Fundação de Educação Tecnologia e Cultura da 
Paraíba FUNETEC PB. Objeto:Contratação de instituição de ensino para realizar formação inicial 
e continuada para professores da Educação de Jovens e Adultos-EJA, no âmbito das novas 
turmas da EJA junto a Secretaria de Educação do Município. Valor Contratado:R$ 60.000,00.  
Recursos:Próprio e FNDE. Classificação:Secretaria de Educação, Out. Serv. de Terc. - P.Jurídica. 
Vigência:09/04/2015 a 09/07/2015.

Bayeux/PB, 09 de abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA 004/2011

3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux 
e SIN Comunicações Ltda. Objeto: Contratação, através de licitação na modalidade “concorrência 
pública”, tipo “melhor técnica”, de agência de publicidade e propaganda. Aditivo: Prorrogando por 
mais 12 (doze) meses passando-se sua vigência até 13/03/2016. Fundamentação: Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Cláusula Terceira do Contrato da Concorrência nº 04/2011. Assina-
tura: 10/03/2015.

Bayeux/PB, 10 de março de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
CONTRATO Nº 047/2015 - Contratado(a): A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmaceu-

ticos Ltda. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos diversos da farmácia básica. Valor 
Contratado: R$ 359.285,76.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde 
- Material de Consumo. Vigência: 09/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 048/2015 - Contratado(a): Aglon Comércio e Representações Ltda. Objeto: 
Fornecimento parcelado de medicamentos diversos da farmácia básica. Valor Contratado: R$ 
12.474,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de 
Consumo. Vigência: 09/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 049/2015 - Contratado(a): Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda. Ob-
jeto: Fornecimento parcelado de medicamentos diversos da farmácia básica. Valor Contratado: 
R$ 9.720,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de 
Consumo. Vigência: 09/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 050/2015 - Contratado(a): LARMED Distribuidora de Medicamentos e Material 
Médico Hospitalar Ltda. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos diversos da farmácia 
básica. Valor Contratado: R$ 316.207,26.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal 
de Saúde - Material de Consumo. Vigência: 09/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 051/2015 - Contratado(a): MM Comercial de Medicamentos Ltda ME. Objeto: 
Fornecimento parcelado de medicamentos diversos da farmácia básica. Valor Contratado: R$ 
14.026,50.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de 
Consumo. Vigência: 09/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 052/2015 - Contratado(a): Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. Objeto: 
Fornecimento parcelado de medicamentos diversos da farmácia básica. Valor Contratado: R$ 
163.459,80.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de 
Consumo. Vigência: 09/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 053/2015 - Contratado(a): SOLUMED Distribuidora de Medicamentos e Produtos 
para Saúde Ltda. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos diversos da farmácia básica. 
Valor Contratado: R$ 51.192,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de 
Saúde - Material de Consumo. Vigência: 09/03/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 09 de março de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 001/2014.
Objeto: Obra civil pública de construção de uma unidade de pronto atendimento – UPA na 

cidade de Itabaiana.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ITABAIANA e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes propostas de preços, chegou à conclusão que a proposta da empresa MSX 
CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; CNPJ: 09.305.384/0001-25 deixou 
de apresentar a composição de preços unitários conforme o subitem 8.1.4 do edital e a empresa 
NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA ME; CNPJ: 17.724.971/0001-87 deixou de apre-
sentar os quadros demonstrativos de B.D.I, 

Encargos Sociais e Composição de preços em desacordo com os subitens 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 
respectivamente. Sendo assim, ambas foram consideradas DESCLASSIFICADAS. Já as propostas 
das empresas, PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ. 09.214.157/001-94 e RTS 
PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ. 12.209.627/0001-36 cumpriram 
integralmente o edital, motivo pelo qual foram CLASSIFICADAS. Em relação ao Preço, em 2º lugar 
ficou a empresa PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  com o valor de R$ 1.664.364,00 
(Um Milhão Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais); e em 1º 
lugar a empresa RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP com o valor de R$ 
1.581.022,68 (Um Milhão Quinhentos e Oitenta e Um Mil Vinte e Dois Reais Sessenta e Oito Cen-
tavos) sendo esta considerada vencedora.

Itabaiana, 23 de Abril de 2015.
Alisandra Sousa Andrade

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
RETIFICAÇÃO

Na Cláusula Quinta do Contrato 00126/2014, publicado Diário Oficial no dia 19 de Novembro 
de 2014, página 23. Onde se lê UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Sec Munic Educação, Cultura, 
Esp e Lazer 27 812 0721 1.006 | Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e módulos esportivos. 
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Leia-se: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer 27 812 0721 1.006 | Const/Ampl/Reforma de Ginásios, 
Quadras e módulos esportivos 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. COVÊNIO 
ESTADUAL: 0000466/2014

Celso Morais de Andrade Neto
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TERMO DE CANCELAMENTO DE AVISO
RDC PRESENCIAL Nº 33003/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

constituída através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público para 
conhecimento dos interessados que, por razões de ordem administrativa, fica CANCELADO o Aviso 
de Licitação do RDC nº 33003/2015, publicado no Jornal A União, na edição de 23 de abril de 2015.

João Pessoa, 24 de abril de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação
SEPLAN
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