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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00
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Ano CXX1I
Número 016

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
24o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 2,864  (compra) R$ 2,865  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 2,770  (compra) R$ 2,950  (venda)

EURO   R$ 3,256  (compra) R$ 3,258   (venda)

ALTA

ALTA

23h43

11h17

-0.1m

-0.1m

baixa

baixa

05h17

17h34 

2.5m

2.6m

l Prêmio Ceci Melo homenageia cantora Cátia de França. Página 17 

l Alemanha enfrenta período de aumento da pobreza. Página 20
 
l Crescem multas por urinar nas vias públicas no RJ. Página 10
  
l Aesa registra chuvas em mais de 60 cidades da Paraíba. Página 3

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FoTo: Secom-JP

Concursos Políticas
Prefeituras oferecem
170 vagas no Estado 

ARPB leva energia 
elétrica a Jacarapé 

Riacho dos Cavalos, Bonito 
de Santa Fé e Vista Serrana são 
os municípios.  PÁGInA 10

Ação que partiu da ouvi-
doria do órgão deve benefi-
ciar 80 famílias. PÁGInA 17

20Caderno

Magno Nicolau, da Ideia Editora

TESTAGEM RÁPIDA
AJUDA A SALVAR VIDAS

20Caderno
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A PMJP mantém no Cais de Jaguaribe o serviço de teste rápido 
para Aids. O resultado sai em apenas meia hora.  PÁGInA 14

O teste é rápido e a pessoa recebe orientações de especialistas

ouTRos TEsTEs

aSífilis 

aHepatite B
aHepatite C

Tráfico usa covas
como esconderijo

Traficantes usam covas do Cemitério Senhor da Boa Sentença para esconder 
drogas e armas. O Ministério Público iniciou ontem o combate ao crime.  PÁGInA 13

ARMAS E DROGAS EM CEMITÉRIO

O promotor João 
Geraldo, do Meio  

Ambiente e Patrimônio 
Social, fez inspeção 
ontem no cemitério

REsuLTAdo 
EM 30 

MINuTos

 

Editoras terão
ano produtivo 
com novidades

 

sesc inscreve para
vários cursos em
Campina Grande

 

LIVROS PÁGInA 5 

MÚSICA PÁGInA 8 
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Esportes
COPA DO NORDESTE 

CAMPEONATO PARAIBANO 

CRB

LuCENA

CAMPINENsE

sANTA CRuZ

BoTAFoGo

CsP

CEARÁ

TREZE



Os esportes têm sentido e beleza 
quando levam homens e mulheres a 
atingirem os limites do corpo, com o 
máximo de equilíbrio mental, leia-se 
concentração. Em modalidades como a 
ginástica artística, por exemplo, a força, 
o ritmo, a harmonia, a graça e a criativi-
dade sublimam a atividade física.

Embora atendam hoje a um sem nú-
mero de interesses, alguns sem nenhum 
atributo de nobreza, os esportes devem-
permanecer ligados, dentro do possí-
vel, aos ideais de seu passado olímpico 
– “aretê”, palavra grega que significa 
virtude, ou excelência em tudo. E isso é 
dever de todos os desportistas.

Os esportes educam por aludirem a 
obediência às “regras do jogo” e a uma 
ética que pressupõe um comportamento 
social honesto, saudável, solidário, en-
fim, patriótico. O atleta seria um exem-
plo de cidadão a ser imitado. Um ideal 
cuja conquista demandaria dos jovens 
uma disciplina férrea, espartana.

Para chegar ao ápice da forma física 
e do domínio técnico, recomenda-se ao 
atleta renunciar a certos “prazeres” rela-
cionados ao estilo de vida “natural” dos 
jovens. Consumir alimentos industria-
lizados em excesso e consumir drogas 
lícitas e ilícitas seriam alguns dos “peca-
dos capitais” a serem evitados.

As coisas mudaram. Tem atleta que 
não se importa mais em ser fotografado 
em bares e boates, inclusive bebendo e 
fumando. Até vê algo de positivo nisso, 

do ponto de vista da promoção pessoal. 
E há quem acople a imagem a uma deter-
minada marca de bebida alcoólica, antes 
considerado uma heresia.

Claro que homens e mulheres perfei-
tos não existem, assim como não existe 
o atleta ideal. Atletas são seres humanos, 
e estes são falíveis. Mas isso não implica 
na total anulação de princípios e regula-
mentos. Os valores essenciais não só aos 
esportes, mas à vida, de um modo geral, 
devem ser preservados.

O atleta que usa substâncias proibi-
das, para tonificar o corpo de uma ma-
neira mais rápida e potente que o proces-
so natural, deve ser punido sim. Trata-se 
de uma atitude, no mínimo, desleal, em 
relação ao seu oponente, contrariando, 
conscientemente, o código de ética que 
rege essa profissão.

Portanto caso seja confirmado que o 
lutador de artes marciais mistas Ander-
son Silva usou anabolizantes e ansiolíti-
cos, para apressar o retorno ao octógo-
no, não há porque fazer vistas grossas, 
quanto à gravidade do assunto, e torcer 
para que o Spider encontre um “jeitinho” 
de contornar a situação “numa boa”.

Ao que parece, quando fama e di-
nheiro entram em cena, desaparecem da 
memória de certos atletas fatos extre-
mamente constrangedores, para os es-
portes brasileiros, como os que envolve-
ram, por exemplo, a ginasta Daiane dos 
Santos e os nadadores César Cielo, João 
Gomes Júnior e Rebeca Gusmão.

Editorial

Questão de ética
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CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Artigo Lau Siqueira - lausiqueira@gmail.com

“Poesia - uma flor nasceu na rua!!!”

Perder o controle das coisas, às ve-
zes, é bom sinal. O título acima está entre 
aspas porque representa um pouco isso. 
Alguém, anonimamente, pichou a frase 
“Poesia – uma flor nasceu na rua!!!” num 
muro qualquer de Sapé. Pode ser coin-
cidência. Pode não ser. O fato é que esse 
tipo raro de intervenção urbana, de certa 
forma, revela as vivências intelectuais da 
comunidade. Em outras cidades podemos 
ler frases filosóficas também nos muros. 
Mas, isso é raro. Coincidência ou não, Sapé 
é o único município da Paraíba que possui 
uma política municipal de apoio à forma-
ção de leitores. O PILLE – Programa de In-
centivo à Leitura Literária na Escola vem 
revolucionando comunidades esquecidas 
através de uma biblioteca e do incentivo 
à leitura. A exemplo de Renacença, locali-
zada no meio do canavial. Lá não tem es-
goto sanitário e não tem calçamento. As 
carências são muitas. No entanto sua úni-
ca escola ganhou uma biblioteca ativa que 
intervém diretamente na comunidade.

Algumas coisas começam a acontecer 
em torno do incentivo à leitura aqui na Pa-
raíba. Por isso acreditamos que o momen-
to é favorável para a implantação do Plano 
Estadual do Livro, Leitura, Literatura e 
Bibliotecas pelo Governo do Estado. En-
tidades da sociedade civil há anos já vêm 
desenvolvendo seus projetos nas comuni-
dades. Por exemplo a Casa Pequeno Davi 
no Baixo Roger e a Escola Viva Olho do 
Tempo, em Gramame. Ambas em João Pes-

soa. Há poucos anos o seminário “Leitura 
na Rede” surpreendeu ao lotar o teatro do 
SESI com uma plateia disposta a discutir e 
aprofundar conhecimentos sobre leitura. 
Pequenos projetos se espalham em cida-
des como Nova Palmeira, Boqueirão, Con-
de, Serra Redonda e outras. São pequenas 
somas de grandiosidades pessoais e cole-
tivas.

Cada vez mais a oralidade poéti-
ca faz parte da cena artística e cultu-
ral do Estado. A atriz Suzy Lopes que o 
diga com o sarau Café em Verso e Pro-
sa realizado mensalmente no Empório 
Café. O SESC não se curvou ao silêncio e 
também organizou seu festival de poe-
sia falada. Percebemos o surgimento de 
grupos universitários se especializando 
em recitar poemas. É o caso do Ariel, em 
Campina Grande e do Aedos, um grupo 
de alunos e professores do Departamen-
to de Letras da UFPB que começa a abrir 
as asas sobre nós, saindo da famosa Pra-
ça da Alegria do CCHLA para apresenta-
ções em espaços públicos como no próxi-
mo evento Sol das Letras. Tudo conspira 
para que tenhamos uma bem-sucedida 
política pública de incentivo à leitura. 
Percebo cada vez mais pessoas cami-
nhando nesta direção. Mas, uma política 
de leitura na Paraíba vai depender exa-
tamente da abolição das vaidades. Será 
uma conquista do povo sobre a qual os 
donos do poder haverão de perder com-
pletamente o controle.

Algumas coisas começam a acontecer em torno do incentivo à leitura aqui na 
Paraíba. Entidades da sociedade já desenvolvem projetos nas comunidades.”

UNInforme
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EDucAÇÃO PROfISSIOnAL Em PAutA

O Ministério Público da Pa-
raíba vai instaurar inquérito 
civil público (ICP) para cobrar 
dos municípios informações 
sobre os locais onde são de-
positados resíduos sólidos. 
Os inquéritos vão apurar ain-
da como está a situação so-
cial dos catadores nos lixões. 
Os promotores querem que 
as prefeituras se comprome-
tam a fazer curso de capaci-
tação para os catadores.

A Câmara Municipal de João 
Pessoa vai apreciar projeto 
de lei que obriga os postos 
de combustíveis a informar ao 
consumidor a tabela compara-
tiva entre o preço do litro de 
gasolina e o de etanol. É que 
pelos estudos de especialis-
tas, só compensa comprar o 
litro do álcool se ele corres-
ponder a 70% do preço da ga-
solina. O projeto é do vereador 
Lucas de Brito (DEM).

Quem vai estar em João Pessoa 
no próximo dia 28 é a senado-
ra petista Fátima Bezerra (RN). 
Vem participar do encontro que 
o partido fará na Paraíba pela 
passagem dos 35 anos de fun-
dação da legenda. Entre outros 
temas, a senadora vai discor-
rer sobre a atual situação da 
legenda em nível nacional, cuja 
imagem está arranhada devido 
aos escândalos do Mensalão e 
da Petrobras, sobretudo.  

A educação profissional na Paraíba é uma das principais prioridades do Governo do Estado para esse 
ano. Após entregar duas unidades– as escolas técnicas de Bayeux e do Vale do Mamanguape –, o 
governo já prepara a realização de um encontro que vai debater esse modelo pedagógico, que une 
ensino médio e formação técnica. O encontro, que terá a participação do presidente do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Antônio Idilvan, ocorrerá em março. Idilvan tem larga 
experiência sobre o segmento, porque foi gestor da educação profissionalizante no Estado do Ceará. 
Ele e o secretário Estadual de Educação, Aléssio Trindade (foto), comungam de uma mesma opinião: a 
educação profissional deve ter um diálogo permanente com o setor produtivo para entender a vocação 
das localidades onde estão instaladas as unidades de ensino.

O governo traçou uma estratégia para melhorar o relacionamento com o Congresso. Na próxima terça-
-feira, 24, os líderes de partidos da base aliada participarão de um almoço com o ministro Pepe Vargas 
(Relações Institucionais), no Palácio do Planalto. É uma tentativa de “apagar” o fogo amigo que vem 
infringindo sucessivas derrotas ao governo, desde o episódio da eleição para a Presidência da Câmara, 
quando Eduardo Cunha derrotou o candidato petista, Arlindo Chinaglia.

Como tem o bloco partidário da Câ-
mara dos Deputados, o PMDB é quem 
vai indicar o presidente e o relator 
da nova CPI da Petrobras. Serão 26 
membros titulares e igual número 
de suplentes. A investigação da 
comissão, que deverá ser instalada 
na próxima quinta-feira, dia 26, é 
abrangente: vai apurar irregularida-
des na estatal de 2005 a 2015.

O edital do concurso público que o Ministério Público 
da Paraíba fará esse ano ainda nem foi publicado, 
mas a Procuradoria Geral de Justiça já estuda o au-
mento do número de vagas. Pelo que foi anunciado 
na semana passada, seriam oferecidas 38 vagas, 
sendo dez para a área de Tecnologia da Informação 
(níveis superior e médio) e 28 de nível médio para 
atuação nas Promotorias de Justiça.
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Chove em mais de 60 cidades da 
PB e tempo será nublado hoje
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Segundo a Aesa, o maior 
índice pluviométrico ocorreu 
em Monteiro: 42 milímetros

Últimas

Entre as manhãs de 
quarta (18) e ontem, foram 
registradas chuvas em mais 
de 60 cidades paraibanas. 
Segundo a Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Es-
tado da Paraíba (Aesa), a in-
tensidade das precipitações 
foi moderada e o maior índi-
ce pluviométrico ocorreu no 
Cariri, no Município de Mon-
teiro: 42 milímetros. Tam-
bém foram anotadas plu-
viometrias significativas em 
Cajazeirinhas (38mm), Poço 
José de Moura (35,6mm) e 
Soledade (35mm). 

“Choveu em 64 cidades 
espalhadas por todas as re-
giões, do Litoral ao Sertão. 
Mas, de modo geral, foram 
precipitações localizadas, de 
baixa ou moderada inten-
sidade, que não represen-
taram elevação dos níveis 
dos açudes. As chuvas mais 
fortes na região Semiárida 
devem ocorrer a partir de 
março”, explicou a meteoro-
logista Carmem Becker.

A previsão para hoje é 
de tempo nublado com pos-
sibilidade de chuva em todas 
as regiões. “Ocorreu um au-
mento da nebulosidade sobre 
boa parte do Estado da Pa-
raíba, especialmente na faixa 
leste. Assim, no decorrer do 
dia, deverão ser registradas 
chuvas em áreas do Litoral, 
Brejo e Agreste. Nas demais 
regiões, poderão ocorrer 
chuvas isoladas no fim do 
dia”, acrescentou Becker.

Mais informações
Outras informações so-

bre tempo e temperatura na 
Paraíba estão disponíveis na 
internet: www.aesa.pb.gov.
br. O site também informa a 
capacidade e o nível dos 124 
açudes monitorados pelo 
Governo do Estado.

Com o início do período le-
tivo, uma das opções para quem 
quer ampliar ainda mais o conhe-
cimento é a Biblioteca Pública do 
Estado, localizada na Avenida Ge-
neral Osório, no Centro de João 
Pessoa. De acordo com a coorde-
nação, dos mais de 25 mil títulos, 
mais de 5 mil são compostos por 
livros de Física, Matemática, Bio-
logia, História, Geografia, além 
de outros temas que fazem parte 
do currículo de estudantes do En-
sino Fundamental e Médio. O es-
paço funciona de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 17h30. 

A coordenadora da Biblioteca 
Pública, Severina Kátia da Silva, 
ressalta que, durante o período 
letivo, o número de visitantes au-
menta de forma expressiva. “Com 
o início das aulas, temos cerca de 
70 usuários por dia, o que é um 
número bem significativo. São 
alunos que vêm em busca do co-
nhecimento. Além de encontra-
rem livros que são obrigatórios 
no currículo escolar, como Física 
e Química, os estudantes terão 
acesso também a livros de litera-
tura e de cultura em geral”, disse. 

Atualmente, todos os 25 
mil títulos da Biblioteca Pública 
passam pelo processo de digita-
lização. Quando o processo for 
concluído, o usuário terá vários 
benefícios. “Estamos digitalizan-
do todos os títulos com o objetivo 
de facilitar a pesquisa. Além dis-
so, vamos ter a oportunidade de 
implantar o sistema de emprésti-
mo, o que ainda não temos”, afir-
mou. “Vamos proporcionar ainda 
mais agilidade, pois quando todo 
o acervo for digitalizado, o estu-
dante digita o título no terminal 
e poderá ver se a Biblioteca tem o 
livro ou não”, acrescentou. 

Mais de cinco mil livros didáticos
BiBlioteca PÚBlica

apostilas
Além dos livros de matéria 

obrigatória, os usuários têm acesso 
a cerca de mil apostilas para ves-
tibulares e concursos. “Além dos 
livros de Matemática e Física, por 
exemplo, quem visita a Bibliote-
ca Pública pode se preparar para 
concursos e vestibulares em geral, 
utilizando as apostilas disponíveis, 
todas atualizadas. Por conta disso, 
recebemos em qualquer período 
do ano um número significativo de 
visitantes, que desejam se preparar 
para os principais concursos e ves-
tibulares”, pontuou Severina Kátia. 

opções 
Um dos serviços oferecidos 

pela Biblioteca Pública Estadual é a 
contação de história para crianças. 
O evento, que ocorre quinzenal-
mente, tem como objetivo inserir 
a criança no mundo da literatura. 
“É uma das maneiras que temos 
para, de forma lúdica, atrair o in-

teresse da criança para o mundo 
da palavra escrita. Depois que são 
apresentados todos os serviços que 
temos, o aluno fica à vontade para 
ler, se adaptar melhor ao mundo 
dos livros”, afirmou Severina Kátia.

Outro destaque é a conexão 
do usuário com a internet através 
de quatro computadores. “É mais 
uma comodidade que oferecemos 
aos nossos usuários para a pes-
quisa. Cada usuário tem direito a 
uma hora para a pesquisa. Caso 
não haja nenhuma reserva para 
aquele computador que ele está 
usando, o usuário tem o direito 
de prorrogar esse tempo por mais 
uma hora”, explicou a coordena-
dora, destacando que, este ano, o 
número de computadores deverá 
chegar a dez unidades.  O sarau 
poético também está entre as no-
vidades, ainda segundo a coorde-
nadora da Biblioteca Estadual da 
Paraíba. O telefone para informa-
ções é o (83) 3218-4195.

Além de livros, usuários têm acesso a cerca de mil apostilas para vestibular e concurso

FOTO: Secom-PB

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Câmara destinada a investi-
gar a prática de atos ilícitos 
e irregulares na Petrobras 
será instalada na quinta-
feira (26) da próxima sema-
na, às 12h. A decisão sobre 
a data da instalação foi to-
mada pelo presidente da 
Câmara, deputado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), que deu 
prazo para os partidos indi-
carem os seus representan-
tes na comissão até a hora 
da instalação dos trabalhos 
da CPI.

Na sessão de instalação 
serão eleitos o presidente 
e os vices e escolhido o re-
lator dos trabalhos. A CPI, 
que tem como primeiro 
signatário o líder do PSDB, 
deputado Carlos Sampaio 
(SP), será composta de 27 
deputados titulares e igual 
número de suplentes. Deve-
rá funcionar pelo prazo de 
120 dias, prorrogáveis por 
mais 60. O requerimento de 
criação da comissão foi as-
sinado por 182 deputados 

de vários partidos políticos.
Dos 27 integrantes titu-

lares da CPI, faltam ser indi-
cados 12 deputados, sendo 
três do PT, três do PMDB, 
dois do PP e um do PRB, um 
do PSC, um do PHS e um do 
PPS. Se esses partidos não 
fizerem a indicação dos seus 
representantes caberá ao 
presidente da Câmara fazer 
as indicações.

Os dois cargos mais im-
portantes da CPI: presidên-
cia e relatoria estão sendo 
disputados pelos maiores 
blocos (PMDB) ou partidos 
(PT). O líder do PT, deputa-
do Sibá Machado (AC), disse 
que seu partido não abre 
mão de ficar com a presi-
dência ou com a relatoria da 
CPI, até por ser a maior ban-
cada da Câmara.

A CPI da Petrobras é 
a primeira a ser instalada 
nessa legislatura pela Câ-
mara dos Deputados. No 
ano passado, foram criadas 
duas comissões para inves-
tigar as denúncias de cor-
rupção na Petrobras, sendo 
uma no Senado e uma mista 
composta de deputados e 
senadores.

CPI será instalada na 
próxima quinta-feira

PetroBras

O Governo do Es-
tado divulgou ontem, 
no Diário Oficial do Es-
tado (DOE), a lista da 
segunda chamada dos 
candidatos classificados 
para entrega de títu-
los e entrevista escrita 
do Projovem Urbano 
do Estado da Paraíba. 
A entrega de títulos 
e entrevistas será nos 
próximos dias 23 e 24, 
na Escola Estadual Pro-
fessor Pedro Augusto 
Porto Caminha (EE-
PAC), localizada na Rua 
Frei Martinho, nº 355, 
Jaguaribe, João Pessoa/
PB, das 9h às 12h e das 
14h às 17h. 

No ato da prova de 
títulos, todos os docu-
mentos originais decla-
rados no formulário de 
inscrição online devem 
ser apresentados: for-
mulário de inscrição 
devidamente preen-
chido, documento ofi-
cial com foto, diploma 
ou declaração de cur-

so de Nível Superior 
de Licenciatura Plena 
relacionado à área de 
atuação na qual se ins-
creveu, certificado ou 
declaração de curso de 
Pós-Graduação ou cur-
so de aperfeiçoamento 
(se houver); certidão 
de tempo de serviço, 
além do diploma ou 
declaração de curso em 
informática. 

entrevista
A entrevista es-

crita será realizada 
tendo como base os 
Conhecimentos Gerais 
em Educação de Jo-
vens e Adultos e Polí-
ticas Públicas na área 
de Educação. O resul-
tado dos classificados 
na prova de títulos 
e entrevista será pu-
blicado na página de 
Educação do Portal do 
Governo do Estado, no 
endereço eletrônico: 
www.paraiba.pb.gov.
br/educacao.

Segunda chamada 
é divulgada no DOE

Projovem UrBano 2015
Ação da polícia 
prende acusados 
de tentar assaltar 
joalheria em JP

A ação rápida da Polícia 
Militar conseguiu prender um 
adulto de 20 anos e apreender 
dois adolescentes de 15 sus-
peitos de terem participado 
da tentativa de assalto a uma 
joalheria localizada no em-
presarial Kadoshi, no bairro 
de Manaíra, em João Pessoa. A 
tentativa de assalto e a opera-
ção positiva da polícia aconte-
ceram na tarde ontem.

Toda a ação aconteceu 
quando policiais militares fla-
graram um grupo de bandidos 
saindo de uma joalheria. Hou-
ve troca de tiros e um jovem, 
que a polícia informa que per-
tencia ao grupo e identificado 
por Bruno Costa Martins foi 
baleado e morto quando tenta-
va fugir com os companheiros.

Três bandidos consegui-
ram fugir levando uma funcio-
nária da joalheria como refém. 
Ela foi abandonada amarrada 
e despida em um matagal pró-
ximo à Praia de Jacarapé. Na 
perseguição os policiais con-
seguiram deter os três sus-
peitos que ainda estavam com 
armas e o veículo, um Renault 
Clio que havia sido tomado 
por assalto para a fuga.

residência tem local 
de provas divulgado

A Secretaria de Estado da 
Saúde, por meio do Centro Formador 
de Recursos Humanos da Paraíba 
(Cefor-RH/PB) e da Comissão de Re-
sidência Multiprofissional (Coremu)  
divulgou, na tarde de ontem,  o local 
e o horário da realização da prova 
do Processo Seletivo  para o preen-
chimento das vagas do Programa 
de Residência Multiprofissional em 
Saúde da Criança (Remusc), confor-
me edital  nº 003\2015 publicado 
no Diário Oficial do Estado no dia 16 
de janeiro desse ano.

De acordo com a presidente 
da Comissão do Processo de Seleção 
para a Residência Multiprofissional 
em Saúde da Criança e da Comissão 
de Residência Multiprofissional, Gil-
sandra de Lira Fernandes, as provas 
serão aplicadas amanhã, no horário 
das 8h às 12h (horário local), no 
Centro Formador de Recursos Hu-
manos (Cefor-RH), situado no  Com-
plexo Psiquiátrico Juliano Moreira, 
na Avenida Dom Pedro II – 1826- 
Torre – João Pessoa.

A duração prevista do Programa 
de Residência é de 24 meses, com uma 
carga horária de 60 horas semanais.

repartições fiscais 
têm novo horário

Para ampliar o atendimento 
aos contribuintes, a Secretaria de 
Estado da Receita mudou o horário 
de funcionamento das repartições 
fiscais de maior fluxo de circulação. 
As Recebedorias de Renda de João 
Pessoa e de Campina Grande tive-
ram horários modificados e, agora, 
funcionam sem interrupção no pe-
ríodo de segunda a sexta-feira.

A Recebedoria de Renda de 
João Pessoa, que fica localizada no 
bairro Varadouro, abre de 7h30 da 
manhã e se estende até as 17h30, 
sem interrupção de horário de 
atendimento aos contribuintes. Já 
a Recebedoria de Renda de Campi-
na Grande funciona das 8h às 18h 
também sem interrupção de fun-
cionamento.

Por sua vez, a nova unidade 
da Secretaria de Estado da Receita 
no bairro da Torre, em João Pessoa, 
que concentra as gerências de 
fiscalização, também terá atendi-
mento aos contribuintes com pen-
dências de fiscalização. O horário de 
atendimento é das 8h ao meio-dia e 
retorna das 14h às 18h.

luciano coutinho 
continua no BnDes

A Secretaria de Imprensa do 
Palácio do Planalto informou que 
o presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Luciano Coutinho, vai perma-
necer no cargo. O convite foi feito on-
tem pela presidente Dilma Rousseff.

O economista Luciano Couti-
nho está à frente do banco desde 
2007, quando foi indicado pelo 
então presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para substituir Demian Fiocca. 
Professor titular do Instituto de 
Economia da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), Luciano 
Coutinho foi secretário-geral do 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
entre 1985 e 1988, no governo de 
José Sarney. Antes de entrar no BN-
DES, atuava como consultor na área 
de investimentos.

Ex-sócio da LCA Consulto-
res, ele prestou serviço a grandes 
empresas como a Vale e a Ambev.
Luciano Coutinho formou-se em 
economia em 1968, pela Universi-
dade de São Paulo, onde também 
coordenou o programa de pós-gra-
duação, de 1974 a 1979.

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil
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Nunes relata a sua relação 
de afetividade com os 
espaços da zona rural
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Inscrições abertas para 
cursos de Música no 
Sesc de Campina Grande

Marcelino Freire ministra 
oficina de criação 
literária, na Funesc
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CAPACITAÇÃO LITERATURA

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 20 de fevereiro  de 2015

Editoras instaladas na Paraíba acreditam num mercado 
favorável e programam diversos lançamentos para 2015

FOTOs: Divulgação

Novidades impressas

Ao longo da história, a Para-
íba sempre se caracterizou 
pela prolífica produção lite-
rária, até porque tem sido 
berço para muitos autores, 
inclusive de renome em 
âmbito nacional, a exemplo 
de José Américo de Almei-

da, Augusto dos Anjos e José Lins do Rego. 
E, agora para 2015, como se mantendo a 
tradição, as editoras se programam para 
o lançamento de vários títulos, alguns dos 
quais já colocados no mercado, apesar de 
ser, ainda, o mês de fevereiro. Embora ad-
mitindo que a conjuntura atual do setor, 
no Brasil, não tem sido fácil, por algumas 
razões -, mas, sobretudo, a falta de incen-
tivo à leitura -, o diretor da Ideia Editora, 
Magno Nicolau, antecipou para o jornal A 
União que ultrapassará a marca dos 100 
títulos publicados, mantendo, assim, uma 
performance que vem se sucedendo nos 
últimos anos. Outro editor que vem se 
preparando para despejar mais obras no 
mercado é o proprietário da Patmos, Car-
los Roberto de Oliveira. Na mesma trilha 
ainda seguirão a Editora da Universidade 
Federal da Paraíba e a Forma Editorial, 
de Juca Pontes. 

A Ideia Editora - que, em 2014, 
completou 25 anos de atividades - 
já lançou, neste mês de fevereiro, o 
livro de memória Ipuarana - 75 Anos, 
organizado por Félix de Carvalho, Be-
nedito Siqueira Martins e Raimundo de 
Oliveira e que reúne ensaios e crônicas 
sobre o antigo Seminário Ipuarana, locali-
zado no município de Lagoa Seca. Mas há 
outros em preparação, alguns dos quais 
são os seguintes: Comunidades do 
Caminho - História do Cristianismo 
Nascente, de Severino Celestino, 
agendado para março; A 
Escultura Grotes-
co-Fantástica 
do Mestre 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Galdino, na área de Arte Popular, do 
pesquisador Emanuel Ponce de Leon e 
ainda sem lançamento previsto; Ibiapi-
na e Santa Fé nos desafios do tempo, de 
Ernando Luiz Teixeira de Carvalho e que 
é considerado o estudo mais completo, 
até hoje, sobre o padre que atuou em 
várias cidades nordestinas; Um Lugar 
Chamado Mucuta, obra de contos de 
Cláudio Romero; Histórias de ontem e 
de hoje, com crônicas escritas por Maria 
das Graças Ataíde Dias; e José Américo - 
Uma fotobiografia, de Maria do Socorro 
Silva de Aragão, Neide Medeiros Santos 

e Ana Isabel de Souza Leão Andrade.
“Infelizmente, o mercado nacional, 

não somente o paraibano, vem decres-
cendo por falta de incentivo nas escolas. 
Também a crescente venda de editoras 
nacionais para grupos estrangeiros, daí 
a enxurrada de autores internacionais, 
desprezando grandes autores nacionais. 
Na Paraíba, já fecharam grandes livrarias 
e editoras, por não suportarem a pressão 
de grupos estabelecidos no Centro-Oeste, 
que não valorizam os nossos bons escri-
tores”, disse Magno Nicolau, cuja editora 
tem participado de feiras na própria Para-
íba, no Ceará e em âmbito internacional, 
como em Londres (Inglaterra) e Frankfurt 

(Alemanha), esta última com um stand 
por meio da Câmara Brasileira do 

Livro, da qual a Ideia é integrante. 
“O Governo poderia implantar a 
política do Plano do Livro e Lei-

tura, que há muito tempo está 
no papel e é do conhecimento 
do atuante Lau Siqueira, 
novo secretário de Cultura 
do Estado, que possui mais 
visão cultural e literária”, 
acrescentou ele. 

O editor da Patmos, 
Carlos Roberto de Oliveira, 
também acredita que o 
mercado vive o que consi-
dera “um bom momento”. 
Ele lembrou que o Gover-
no do Estado tem incenti-
vado a produção de livros 
de autores paraibanos por 
meio de lei que leva esco-

las públicas e particulares 
a adotarem obras de pelo 

menos dois autores para uso 
paradidático em sala de aula. 

Diante da conjuntura do mer-
cado editorial, a Patmos prepara 
o lançamento de vários títulos, ao 
longo deste ano. Eis alguns exem-

plos: o livro Cem Sonetos, que 
reúne uma centena de sonetos 

de Augusto dos Anjos esco-

lhidos pelo próprio editor, Carlos Roberto 
de Oliveira, mas com análise crítica do 
escritor e jornalista Walter Galvão, editor 
geral do jornal A União. “O objetivo é 
mostrar que Augusto não é o poeta da 
morte, de poemas lúgubres e tristes, pois 
também fala de outros temas, como as 
flores, a lua e o romantismo”, disse Carlos 
Roberto de Oliveira. Outra obra é Minha 
Singularíssima Pessoa, contendo 150 tre-
chos - ou excertos - da obra do poeta do 
Eu. “Acho importante levar as pessoas a 
lerem Augusto dos Anjos e, por isso, esco-
lhi sempre a parte mais importante, que 
leve a definir a personalidade de Augusto”, 
disse ele, que organizou o livro, cuja apre-
sentação crítica é, também, do jornalista 
Walter Galvão. Ambos devem ser lança-
dos na cidade de Sapé, no próximo mês de 
abril, durante evento em homenagem ao 
poeta que foi eleito o Paraibano do Século 
XX. Outro título programado é a 2ª Edição 
de Augusto dos Anjos em Quadrinhos, de 
Jairo César Soares. O editor Carlos Rober-
to de Oliveira informou que a 1ª Edição - 
de 5.000 exemplares - se esgotou e a nova 
deverá ter a mesma tiragem. 

A Patmos também estará lançando 
outros títulos, a exemplo do livro His-
tórias Fantásticas da Paraíba, contendo 
reportagens do jornalista de A União, 
Hilton Gouvêa, agendado para o próximo 
mês de março. Outra obra será Ditadura 
na Paraíba, de Gilvan de Brito, que avalia 
como foi o movimento no Estado. E, ainda, 
do mesmo autor, só que no formato livro 
de bolso, Dicionário do Falar Paraibano, 
cujo título é provisório, pretende mostrar 
o linguajar comum popular e previsão de 
lançamento no segundo semestre.

O poeta Juca Pontes, editor da Forma 
Editorial, também programa lançamentos 
de livros para este ano. Ele disse que o 
mercado vem crescendo muito e, como 
exemplo, mencionou que o transcurso do 
centenário de publicação do livro Eu - em 
2012 - e os 100 anos da morte do poeta 
(2014) contribuíram para a publicação de 
algumas obras em homenagem ao poeta 
do Eu. A propósito, ele mesmo lançou, 
no ano passado, o livro Vida e poesia de 
Augusto dos Anjos – para crianças, jovens 
e adultos, com ilustrações de Lelo Alves. 

A diretora da Editora Universitária 
da UFPB, professora Izabel França de 
Lima, informou que estima a publicação, 
ao longo de 2015, de mais de 120 títulos. 
Ele disse que o objetivo é incentivar a 

produção acadêmica, com a publicação, 
principalmente, de obras de professo-
res da área de pós-graduação.  

Capas de algumas obras programadas para serem lançadas ao longo deste ano, algumas delas já realizaram eventos oficiais de lançamentos, outras estão sendo finalizadas 

Editor Magno Nicolau faz 
reflexão sobre a crescente 
venda de editoras nacionais 
para grupos estrangeiros
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Diácono, Jornalista e do IHGP

José
Nunes

O sítio anda 
comigo

Nestes dias quando o verão abrasador con-
tinua levando-nos à sombra das árvores ou ao 
recolhimento do telhado que nos acolhe, retornei 
à Serraria, o que torna motivo de prolongada 
alegria, mesmo que tenha sido apenas por uma 
manhã.

Regressar até aquela paisagem desta vez 
trouxe-me lembranças do tempo de criança 
quando por nessa mesma época do ano, já cansa-
do de recorrer às reservas de ração para o gado, 
percorríamos os engenhos em busca de palha de 
cana para alimentar o gado.

Lembranças tortuosas da seca e da vegetação 
tostada, que hoje me trouxeram paisagens har-
moniosamente guardadas na minha memória, 
somente suplantadas quando percorri outras 
regiões do Estado, durante semelhante período 
do ano, de prolongadas estiagens.

Durante a semana é natural que a cidade 
esteja com pouco movimento. Serraria tem essa 
característica. Lugar com silêncio que se estende 
pelos quatro cantos, sossego que alastra-se pelas 
redondezas, às vezes somente interrompido pelo 
fragor do vento que espalha as folhas secas e 
levanta poeira pelas ruas e pelos caminhos por 
onde passamos. Na manhã de hoje, o silêncio sen-
do quebrado pelo rufar de asas de uma solitária 
rolinha cabocla que voou espantada com nossa 
aproximação.

Nesta sexta-feira, de manhã esmorecida sob 
um sol quente e de pouco vento, com um céu 
imensamente azul, algo me levou a caminhar 
pelo passado quando por estes mesmos cami-
nhos eu andei carregando comigo os sonhos. 
O sítio anda comigo. O lugar mudou, mas não 
mudou meu olhar para essas paisagens onde as 
jabuticabeiras, os cajueiros e as jaqueiras flores-
cem com o veranico de janeiro.

Agora estou perto daquele riacho que desá-
gua no Rio Jacaré, seco, onde uma vaca cata os 
restantes talos de milhã, vindo até minhas nari-
nas o bafo aquecedor da terra poeirenta.

As casas onde antes tinham belos jardins 
agora estão fechadas, os currais solitários de por-
teira escancarada, os açudes expondo a lama ra-
chada e o verde dos partidos de cana resistindo, 
mas os roçados de macaxeira murcharam.

Mudaram coisas ou sou eu quem perma-
nece com o mesmo olhar do passado que me é 
tão caro, composto de belas paisagens e alegres 
lembranças. Quem sabe um dia eu cantarei esse 
mundo guardado na retina, alimentado a cada 
retorno à minha terra, que espero, seis décadas 
depois, se tornar mais constante, de modo a rea-
vivar tudo aquilo que constitui a base de minha 
vida.

Durante o verão que se prolonga, cavo na 
parede da memória as cicatrizes causadas pelos 
solavancos da vida no sítio, feridas grandes e 
pequenas, cicatrizadas pelo tempo, hoje trans-
formadas em motivo de paz. Recordo como um 
chamado a não deixar sufocada a paisagem que 
outros deverão conhecer, de modo que este lugar 
não perca sua identidade.

Mesmo com o quadro atual, onde tudo pare-
ce abandonado, a violência tirando as pessoas do 
campo, ainda encontro emoção, mesmo sendo 
um poeta sem voz, sem traquejo para a rima e 
sem inspiração.

Evidentemente, esta terra continua boa e bo-
nita, mas o silêncio da paisagem seca é sufocante. 
Não encontramos as cigarras que cantam duran-
te a estiagem, nem o pio dos pássaros.

Algo vibra em mim uníssono vindo da antiga 
labuta. Serraria ainda vive nas velhas fazendas de 
café e nos engenhos abandonados. Onde o vento 
espalha sua voz na noite quente deste verão.

O espetáculo Mambem-bê-a-bá: sem rir, sem chorar’ 
vai iniciar nova temporada no Teatro Severino Cabral

Em cena
Peça que homenageia o rico universo do teatro mambembe conta a saga de uma companhia que rodou o Brasil

Cena mostra uma parte do colorido e dos diversos personagens que representam a amplitude da abordagem

FoToS: Divulgação

Lucas Duarte 
Especial para A União

A partir de março, estará 
de volta em tempora-
da, no Teatro Severi-
no Cabral em Campina 
Grande, o espetáculo 
‘Mambembê-a-bá: sem 
rir, sem chorar’ com di-
reção de Duílio Cunha 

e produção de Erasmo Rafael. O espe-
táculo retorna todas às sextas-feiras 
às 20h. Será uma montagem feita es-
pecialmente para as comemorações do 
Sesquicentenário de Campina Grande. 
O espetáculo faz parte da Campanha de 
Popularização do Teatro e Dança, uma 
realização da Associação Amigos do 
Teatro Municipal Severino Cabral com 
Patrocínio da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande através da Secretaria 
de Cultura / Teatro Municipal Severino 
Cabral e Parceria do Projeto Palco Cul-
tura Inglesa.

Para montar Mambem-bê-a-bá o 
produtor cultural Erasmo Rafael esca-
lou um time valioso, tendo Duílio Cunha 
como diretor, Diógenes Maciel na dra-
maturgia,  na assistência de direção 
Regina Albuquerque, trilha sonora de 
Erivan Silva, iluminação com Napoleão 
Gutemberg, cenotécnica com Renato 
Barros, na coordenação da equipe de 
figurinos Maria Anunciada, na assesso-

ria de figurinos estão Jefferson Souza, 
Mona Tarsila e Natália Damião; na ma-
quiagem Truta Lucas, Tâmara Rocha 
como assistente de maquiagem, a so-
noplastia ficou a cargo de Nayara Brito 
e Samantha Pimentel na assistência de 
produção. No elenco, o diretor Duílio 
Cunha conta com André Canuto ator que 
faz os personagens Monteiro e Chico 
Inácio; Antônio Nunes é Pantaleão; Arly 
Arnaud, Dona Rita; Chico Oliveira inter-
preta Frazão; Fabiano Raposo é Eduar-
do; a atriz Fátima Ribeiro faz Bonifácio 
e Madama; Gustavo Salles, Ator, Freguês 
e Irineu; Ivanneide Ouriques representa 
Laudelina; Roger Planchon faz Vieira e 
Tânia Régia a Margarida. O diretor Du-
ílio Cunha explica que encontrou as ba-
ses para construir uma ponte no tempo, 
pela qual se permite falar do teatro de 
ontem e de hoje, pois, parte daquela rea-
lidade, ainda continua muito atual.  “Não 
se trata de uma montagem de época e, 
para tanto, construímos uma atualiza-
ção dos fatos sem perder de vista as re-
ferências do texto original, de modo que 
a peça se passa em nosso tempo e aque-
las apresentações realizadas pelos artis-
tas mambembes, que compõem algumas 
cenas do espetáculo, funcionam como 
possibilidade de passar em revista algu-
mas montagens dos textos da dramatur-
ga Lourdes Ramalho realizadas nos últi-
mos anos aqui na cidade”, afirmou.

A montagem é uma livre adaptação 

do texto ‘O mambembe’, de Artur Azeve-
do e José Piza, escrito em 1904, muito 
representativo do teatro produzido no 
Brasil, na passagem do século XIX para o 
século XX, visto que mostra as aventuras 
e desventuras de uma trupe mambembe 
viajando pelo interior do país.

Sobre a peça
O espetáculo é uma homenagem ao 

universo do teatro mambembe, que per-
corre o país-interior, apresentando espe-
táculos em locais inusitados, com base 
no improviso e no talento. A peça conta 
a saga da companhia de Frazão (mara-
vilhosamente interpretado pelo genial 
Chico Oliveira), diretor da companhia te-
atral homóloga, convidado a apresentar 
seus espetáculos em cidades do interior 
da Paraíba. Nas idas e vindas, aparecem 
situações previsíveis, como as dificulda-
des financeiras, os conflitos e as paixões 
entre os personagens, a influência da po-
lítica sobre a produção cultural e o dia a 
dia dificílimo de quem vice de, e para a 
arte, em produções independentes.

n Espetáculo‘Mambem-bê-a-bá: sem rir, sem chorar’

n Dias: 6, 13, 20 e 27 de março (sextas-feiras)

n Hora: 20h

n Local: Avenida Marechal Floriano Peixoto, Centro, 

Campina Grande - PB,

Serviço
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Roteiro

Em cartaz

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

SERVIÇO

Bob Esponja, agora em
aventura fora da água

Animação já é sucesso de bilheteria no Brasil

Incomodado com o sucesso do Siri Cascudo, a lanchonete do Sr. 
Sirigueijo que tem a exclusividade na produção do hambúrguer de 
siri, Plankton, o dono da lanchonete Balde de Lixo, resolve traçar uma 
verdadeira estratégia de guerra para roubar a fórmula da iguaria, 
que é a base da alimentação da população da Fenda do Biquíni. Mas 
alguma coisa sai errado e a fórmula desaparece, deixando a uma 
vez pacata comunidade à beira do apocalipse. Agora, Bob Esponja, 
o funcionário padrão do Siri Cascudo, vai ter que unir forças com o 
ambicioso Plankton em uma viagem no tempo e no espaço para tentar 
recuperar a receita, contando com a ajuda da leal estrela-do-mar 
Patrick, do sarcástico Lula Molusco, da esquilo cientista Sandy e 
também o mercenário Sr. Sirigueijo. Outro interessado na fórmula é 
o malvado pirata Barba Burguer (Antonio Banderas), que os heróis 
terão de enfrentar em uma batalha fora da água.

Música

Sesc abre inscrições para cursos 
de música em Campina Grande

O Sesc Paraíba está com 
inscrições abertas para aulas 
de música em Campina Gran-
de. Os interessados podem se 
inscrever nos cursos de violão, 
teclado, flauta e partituras, com 
turmas nos horários da tarde e 
noite, na unidade do Sesc Cen-
tro. As aulas já iniciaram. Para 
a inscrição, não é necessário 
que o aluno tenha experiência 
no instrumento ou em teoria, 
mas deve ter idade igual ou 
superior a 10 anos. Para mais 

informações sobre os valores, 
dias e horários, os interessados 
podem entrar em contato com a 
instituição através do telefone 
(83) 3341-5800, ou na própria 
unidade, que fica na Rua Giló 
Guedes, 650, Santo Antônio.

Os cursos de música do 
Sesc englobam todos os conteú-
dos em aulas teóricas e práticas. 
Além disso, os alunos têm aces-
so ao Banco de Partituras, uma 
biblioteca musical com conteú-
dos de compositores brasileiros 

de diferentes épocas.
A cada aula o aluno apren-

de um estudo diferente, na aula 
1 Introdução, aula 2 Uma breve 
história sobre o violão, aula 3 
Comprando seu primeiro vio-
lão, aula 4 Teoria musical, aula 
5 Conhecendo seu instrumento, 
Aula 6 Como segurar seu violão 
corretamente, Aula 7 Técnicas 
básicas, Aula 8 Seus primeiros 
acordes, aula 9  Tocando sua 
primeira música e aula 10  Con-
clusão.

Com isso ficam as dicas de 
estudo: procure estudar apenas 
uma aula deste curso de violão 
por dia, não tenha pressa, eli-
mine de vez da sua vida a fal-
sa crença de que tocar violão 
é algo difícil e possível apenas 
para os mais jovens, o talento 
nada mais é que persistência e 
dedicação para estudar e procu-
re estudar todos os dias, é me-
lhor estudar meia hora por dia 
do que 5 horas em um dia ape-
nas da semana.

FOtOS: Divulgação

Poeta Jon Moreira 
lançará livro em março

Cinquenta poemas 
- todos inéditos - inte-
gram o livro intitulado 
Anjo diluidor (Editora 
Patuá, de São Paulo, 120 
páginas, R$ 32), cujas 
principais temáticas são 
o erotismo, a religiosi-
dade e a própria poesia 
e que marca a estreia 
do escritor paraibano 
Jon Moreira na lite-
ratura. O lançamento 
será no próximo dia 5 de março, a partir das 19h, 
no bar Vila do Porto, localizado no Centro Histó-
rico de João Pessoa. Na ocasião, quem vai fazer 
a apresentação da obra é o poeta e professor da 
Universidade Federal da Paraíba, Expedito Ferraz 
Jr. A entrada do público para o evento é gratuita e o 
exemplar poderá ser adquirido com o pagamento 
apenas em dinheiro ou cheque. 

“Os poemas não são avulsos, mas guardam al-
guma relação e o leitor vai recebendo orientações 
para seguir a pista”, disse Jon Moreira para o jornal 
A União, referindo-se ao livro que será lançado no 
Vila do Porto, que se localiza na Praça de São Frei 
Pedro Gonçalves, nº 08, no bairro do Varadouro, na 
capital. O Prefácio de Anjo diluidor é assinado pelo 
professor da UFPB, Amador Ribeiro. A obra já está 
em pré-venda, mais o frete, no catálogo da editora 
paulista, que a entregará após o lançamento, neste 
mês de março.  

O escritor disse, ainda, que escreveu outras po-
esias e textos em prosa. Mas admitiu que pretende 
continuar no gênero com o qual marca sua estreia 
na literatura. Sua intenção é lançar o próximo livro 
dentro de mais dois ou três anos. 

Jonathan Moreira - nome de batismo do autor - 
nasceu na cidade de João Pessoa no mês de agosto 
de 1990. Graduando em Letras - Português - pela 
Universidade Federal da Paraíba, que deve con-
cluir neste mês de março, ele já publicou alguns de 
seus poemas em suplementos literários - a exem-
plo do Correio das Artes, do jornal A União, em 
outubro de 2012 - e blogs. 

Livros em destaque

Humor 

BaRtOlO Cristovam tadeu

Os alunos terão a oportunidade de aprender a tocar violão e flauta durante a realização da oficina cultural

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

A estreia com obra de poesia

BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 92 min. Classificação: 
Livre. Direção: Paul Tibbitt. Com Tom Kenny, Bill 
Fagerbakke, Clancy Brown. Incomodado com 
o sucesso do Siri Cascudo, a lanchonete do Sr. 
Sirigueijo que tem a exclusividade na produção 
do hambúrguer de siri, Plankton, o dono da 
lanchonete Balde de Lixo, resolve traçar uma 
verdadeira estratégia de guerra para roubar a 
fórmula da iguaria, que é a base da alimentação da 
população da Fenda do Biquíni. Mas alguma coisa 
sai errado e a fórmula desaparece, deixando a 
uma vez pacata comunidade à beira do apocalipse. 
Agora, Bob Esponja, o funcionário padrão do Siri 
Cascudo, vai ter que unir forças com o ambicioso 
Plankton em uma viagem no tempo e no espaço 
para tentar recuperar a receita, contando com a 
ajuda da leal estrela-do-mar Patrick, do sarcástico 
Lula Molusco, da esquilo cientista Sandy e também 
o mercenário Sr. Sirigueijo. Outro interessado na 
fórmula é o malvado pirata Barba Burguer (Antonio 
Banderas), que os heróis terão de enfrentar em 
uma batalha fora da água. Manaíra6: 12h40 e 15h 
Manaíra7: 13h20 e 15h45  Manaíra10/3D: 14h15, e 
16h20 CinEspaço 3: 14h, 15h50 e 17h40  Tambiá 
6/3D:  14h20 , 16h20 e 18h20

BUSCA IMPLACÁVEL 3 (FRA 2014). Gênero: Comé-
dia. Duração: 109 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Olivier Megaton Com Liam Neeson, Forest 
Whitaker, Famke Janssen O ex-agente do governo 
norte-americano Bryan Mills (Liam Neeson) tenta 
tornar-se um homem família, mas vê tudo ruir 
quando Lenore (Famke Janssen) é assassinada. 
Acusado de ter cometido o crime, ele entra na 
mira da polícia de Los Angeles. Desolado e caçado, 
ele tenta encontrar os verdadeiros culpados e 
proteger a única coisa que lhe resta: a filha Kim 
(Maggie Grace).   Tambiá 3: 14h20 e 18h40

OS PINGUIS DE MADAGASCAR (EUA, 2014). Gênero: 

animação, comédia. Duração: 91 min. Classificação: 
Livre. Direção: Simon J. Smith, Eric Darnell. Com Tom 
McGrath, Chris Miller (LX), Christopher Knights. 
Vindos da franquia de animação Madagascar, 
Capitão, Kowalski, Rico e Recruta, a elite do pin-
guins espiões, são capturados em uma missão 
que tinha como objetivo presentear o integrante 
mais novo da tropa (Recruta) em seu aniversário. 
Eles caem nas garras do temido Dr. Otavius Brine, 
que se sentiu prejudicado pelo quarteto em um 
passado remoto. Agora, eles vão ter que impedir 
o maléfico plano do vilão de se vingar dos pinguins 
do mundo todo e, para isso, terão que juntar forças 
com uma especializada agência de espiões, a Vento 
do Norte, liderada pelo Agente Secreto. Enquanto 
isso, Recruta tenta provar seu valor como agente 
especial do time de pinguins. Tambiá1: 14h e 16h 

O DESTINO DE JUPITER (EUA, 2014). Gênero: Bio-
grafia. Duração: 115 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Andy Wachowski, Lana Wachowski Com: 
Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean Jupiter Jo-
nes (Mila Kunis) é a descendente de uma linhagem 
que a coloca como a próxima ocupante do posto 
de Rainha do Universo. Sem saber disto, ela segue 
sua vida pacata trabalhando como empregada 
doméstica nos Estados Unidos, país onde vive 
após deixar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita 
de Caine (Channing Tatum), um ex-militar alterado 
geneticamente que tem por missão protegê-la a 
todo custo e levá-la para assumir seu lugar de 
direito. Manaíra3:12h50, 18h15 e 21h15 Cines-
paço4:  21h40 Tambiá6/3D:  20h40
 
LOUCAS PARA CASAR (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 108 min. Classificação: 14 anos. Direção:  
Roberto Santucci. Com  Ingrid Guimarães, Tatá 
Werneck, Márcio Garcia Cinebiografia Malu 
(Ingrid Guimarães) tem 40 anos e trabalha como 
secretária de Samuel (Márcio Garcia), o homem de 
sua vida. Apesar de estarem namorando há três 

anos, não há o menor indício de que um pedido de 
casamento esteja por vir. Um dia, Malu percebe 
que faltam algumas camisinhas no estoque pes-
soal do namorado e logo deduz que ele tem uma 
amante. Após contratar um detetive particular, 
ela descobre que há mais duas mulheres na vida 
de Samuel: a dançarina de boate Lúcia (Suzana 
Pires) e a fanática religiosa Maria (Tatá Werneck). 
É claro que as três irão disputar a preferência do 
amado.   Manaíra 8:  12h50 e 15h30  Tambiá3: 
16h30 e 20h50

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). Gênero: 
Drama. Duração: 125 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Sam Taylor-Johnson. Com Jamie Dornan, 
Dakota Johnson, Jennifer Ehle.Anastasia Steele 
(Dakota Johnson) é uma estudante de literatura 
de 21 anos, recatada e virgem. Uma dia ela deve 
entrevistar para o jornal da faculdade o poderoso 
magnata Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce 
uma complexa relação entre ambos: com a des-
coberta amorosa e sexual, Anastasia conhece 
os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se 
o objeto de submissão do sádico Grey. Manaíra 5: 
13h30, 16h30, 19h30 e 22h30   Manaíra 7: 18h e 
21h Manaíra9/3D:  13h, 16h,   19h  e 22h Manaíra 
11:  14h, 17h e 20h  CinEspaço1: 14h, 16h30, 19h 
e 21h30  CinEspaço 3: 19h30 e 21h40 Tambiá 5: 
14h, 16h20, 18h40 e 21h 

CORAÇÕES DE FERRO (EUA 2014). Gênero: Drama, ação. Du-
ração: 134 min. Classificação: 16 anos. Direção: David Ayer. 
Com Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman. Durante o final 
da Segunda Guerra Mundial, um grupo de cinco soldados 
americanos é encarregado de atacar os nazistas dentro 
da própria Alemanha. Apesar de estarem em quantidade 
inferior e terem poucas armas, eles são liderados pelo 
enfurecido Wardaddy (Brad Pitt), sargento que pretende 
levá-los à vitória, enquanto ensina o novato Norman (Logan 
Lerman) a lutar.  Tambiá1:  17h45 e 20h45  Manaíra  3:  
15h30  Manaíra 6:  17h15 e  20h15

A CASA DOS MORTOS (EUA 2015). Gênero: terror, 
suspense. Duração: 90 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Will Canon. Com Maria Bello, Frank Grillo, Cody 
Horn. Um massacre acontece numa casa abandonada 
deixando cinco estudantes mortos. Um policial (Frank 
Grillo) e uma psicóloga (Maria Bello) vão investigar 
o caso, que ocorreu enquanto os jovens tentavam 
evocar fantasmas..Manaíra 8:  17h30 e 21h50 Tambiá 
2: 14h50, 16h50, 18h50  e 20h50

O  IMPERADOR (EUA 2015). Gênero: Ação. 
Duração: 99 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Nick Powell. Com Nicolas Cage, 
Hayden Christensen, Yifei Liu. Após se tornar 
alvo de seu irmão mais velho, o herdeiro de 
um trono decide procurar a ajuda de sua 
irmã e de um cavaleiro desacreditado, Jacob 
(Nicolas Cage), que precisa enfrentar vários 
problemas pessoais. Juntos, eles buscam o 
apoio de Gallain (Hayden Christensen), um 
lendário cavaleiro conhecido como Fantasma 
Branco. Manaíra  8:  14h45 e 19h40 Tambiá4: 
14h30, 16h30, 18h30  e 20h30

UM SANTO VIZINHO (EUA 2015). Gênero: Comédia 
. Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Theodore Melfi. Com Bill Murray, Melissa 
McCarthy, Jaeden Lieberher. Maggie (Melissa 
McCarthy) acaba de se divorciar. Ela e o filho de 
12 anos -fragilizado pela separação dos pais - se 
mudam. Um vizinho, St. Vincent De Van Nuys (Bill 
Murray), se aproxima deles e se oferece para cui-
dar do menino. Depois de hesitar, Maggie aceita, 
pois é enfermeira e faz plantões de madrugada.
Uma grande amizade nasce entre o menino e o 
veterano de guerra, Vincent. Apesar de ele não 
ser a pessoa mais indicada para cuidar de uma 
criança, essa amizade faz muito bem ao menino.. 
Manaíra1: 14h30 , 17h, 19h50 e 22h10  Tambiá 
1:  14h45, 16h45, 18h45 e 20h45 CinEspaço 2: 
14h, 16h, 18h, 20h e 22h



Escritor pernambucano Marcelino Freire vai ministrar
oficina de criação literária, na Funesc, em João Pessoa

Projeto itinerante
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015

Diversidade

Espetáculo realizado em Pernambuco é considerado um dos maiores ao ar livre neste perfíl e atrai grande número de espectadores

A iniciativa realizada numa parceria entre várias instituições públicas e privadas conta com a presença de importante nome da literatura

FotoS:  Divulgação

Depois de passar por 
seis capitais brasilei-
ras, o escritor Marce-
lino Freire traz a João 
Pessoa o projeto ‘Que-
bras – oficina de cria-
ção literária’. A ativi-
dade acontece de 23 a 

25 de fevereiro, das 14h às 18h, no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, 
sala 4, mezanino 2, rampa 1. A par-
ticipação é gratuita e as inscrições 
devem ser solicitadas por e-mail to-
dasasquebras@gmail.com. As vagas 
são limitadas.

O projeto é uma realização do 
programa Rumos Itaú Cultural e 
conta com apoio do Governo do Es-
tado por meio da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc). A ação 
já esteve presente em Teresina (PI), 
Belém (PA), Vitória (ES), São Luís 
(MA), Campo Grande (MS), Goiânia 
(GO).

Ao todo, 15 capitais brasileiras 
receberão o projeto. Os registros ob-
tidos por meio de fotografias, vídeos 
e escritos vêm sendo agrupados no 
site www.quebras.com.br. Ao final 
de tudo, o material reunido em cada 
local resultará em um livro a ser pu-
blicado com patrocínio do Rumos 
Itaú Cultural. Em cada cidade visita-
da acontece uma oficina literária, na 
intenção de trocar palavras e ideias 
com os poetas, prosadores, cronis-
tas e romancistas locais. O curso é 
aberto ao público, gratuito e con-
templa todos os gêneros literários. A 
intenção do projeto, de acordo com 
os organizadores, é ficar na memó-
ria coletiva, celebrando a literatura 
e toda a arte que está presente em 
todos os lugares.

 

Através do Turismo Social, o Sesc 
Paraíba está com inscrições abertas 
para uma excursão para assistir o es-
petáculo da Paixão de Cristo de Nova 
Jerusalém. Saindo de João Pessoa, a 
excursão acontece de 3 a 5 de abril.

A Paixão de Cristo de Nova Jeru-
salém é o maior espetáculo do mundo 
a céu aberto, e a cada ano encena com 
emoção a história da morte e ressur-
reição de Jesus.  Em 2015, o evento 
traz no elenco Humberto Martins, 
Paloma Bernardi e Igor Rickli, além de 
diversos outros atores locais e na-
cionais. O espetáculo é encenado no 
município Brejo de Madre de Deus, e o 
ingresso para conferir a apresentação 
já está incluso no preço do pacote.

A Paixão de Cristo é uma ence-
nação bíblico estadunidense de 2004, 
do gênero drama épico. Ela retrata a 
Paixão de Jesus, em grande medida de 
acordo com os Evangelhos de Mateus, 
Marcos, Lucas e João do Novo Tes-
tamento. Inspira-se também sobre a 
Sexta-Feira das Dores, juntamente 
com outros escritos devocionais, como 
os atribuídos a mística e visionária 
Anna Catarina Emmerich, beata da 
Igreja Católica. 

A encenação abrange principalmen-
te as 12 horas finais da vida de Jesus, 
começando com a agonia no jardim de 
Getsêmani, a insônia e agravo da Virgem 
Maria, mas terminando com uma breve 
descrição de sua ressurreição. Flashbacks 

Sesc abre excursão para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

O projeto Quebras
Contemplado com o Edital do 

Rumos Itaú Cultural, tem a criação, 
curadoria e produção de Marcelino 
Freire, com assistência e co-produ-
ção de Jorge Filholini. Participam 
ainda do projeto, Bruno Brum e Mo-
zart Brum.

Palestrante
Marcelino Freire é escritor. 

Nasceu em 1967 em Sertânia (PE) 
e vive em São Paulo desde 1991. 
É autor, entre outros, de “Angu de 
Sangue” (contos, Ateliê Editorial, 
2000), ‘Contos Negreiros’ (Record, 
2005) e ‘Nossos Ossos’ (romance, 
Record, 2013). É também curador 
e curador da Balada Literária, even-
to que acontece anualmente desde 
2006 no bairro paulistano da Vila 
Madalena.

de Jesus como uma criança e como um 
jovem com sua mãe Maria, dando o Sermão 
da Montanha, ensinando a Doze Apóstolos, 
e na Última Ceia são algumas das imagens 
retratadas. O diálogo é inteiramente recons-

truído em Aramaico e latim com legendas em 
vernáculo.

O espetáculo tem sido muito contro-
verso e recebeu críticas mistas, com alguns 
críticos que afirmam que a violência extre-

ma ‘obscurece a sua mensagem’. Fontes 
católicas têm questionado a autenticidade 
do não-material bíblico baseado para a 
encenação. A Paixão de Cristo é a maior 
encenação bíblica, já vista na história.

n Quebras – Oficina de Criação Literária

Ministrante: Marcelino Freire (PE)

n Vagas: 20

n Data: 23 a 25 de fevereiro

n Horário: 14h às 18h

n Local: Espaço Cultural José Lins do Rego, sala 4, 

mezanino 2, rampa 1.

n Entrada: gratuita

n Inscrições por e-mail todasasquebras@gmail.com

Site: www.quebras.com.br

Serviço
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Três prefeituras da Paraíba 
inscrevem para concursos, 
que oferecem 170 vagas.

Genéricos inéditos
Remédios para coração e anestesia são aprovados

FotoS: Divulgação/Ministério do Turismo

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) aprovou, na 
última quarta-feira, o registro de 
dois novos medicamentos gené-
ricos cujas substâncias ainda não 
tinham concorrentes no mercado 
do Brasil, até o momento. Um dos 
produtos é indicado em processos 
de anestesias, enquanto o outro 
medicamento trata de alteração de 
ritmo cardíaco.

Com a medida da Anvisa, pa-
cientes e médicos terão novas al-
ternativas de tratamento a custos 
mais acessíveis, já que os genéricos 
chegam ao mercado com um preço 
pelo menos 35% menor do que o 
preço de tabela dos medicamentos 
de referência.

O primeiro deles é o genérico 
da substância cloridrato de remi-
fentanila, um analgésico indicado 
para induzir ou manter a anestesia 
durante cirurgias, incluindo a do 
coração, e para o alívio da dor, logo 
após a operação.

Outras indicações
A substância também é indica-

da para analgesia e sedação em pa-
cientes que respiram com ajuda de 
aparelhos em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

O segundo genérico inédito 
que foi aprovado pela Anvisa é a 
cópia da substância cloridrato de 
propafenona. Trata-se de um medi-
camento destinado ao tratamento 
das alterações do ritmo cardíaco, 
pois ele atua como estabilizador de 
membrana na célula muscular do 
coração. A concessão dos registros 
pela Anvisa, significa que estes pro-
dutos são cópias intercambiáveis 
de seus medicamentos de referên-
cia e que possuem eficácia e segu-
rança comprovadas. (Mais medi-
camento na página 11)

Baía do Sancho, pelo segundo ano consecutivo, é a vencedora do Travellers´Choice 2015, prêmio realizado por um dos maiores sites de viagem do mundo: o Tip Advisor

O Brasil é bicampeão no 
ranking das praias mais belas do 
mundo, na opinião dos internautas. 
A Baía do Sancho, em Fernando de 
Noronha-PE, é a vencedora, pelo se-
gundo ano consecutivo, do Travel-
lers’Choice 2015 - prêmio realizado 
por um dos maiores sites de viagem 
do mundo: o Trip Advisor.

A pesquisa considera as me-
lhores avaliações dos usuários que 
visitaram praias, brasileiras e es-
trangeiras, nos últimos 12 meses.

A rede global do Trip Advisor, 
presente em 45 países, possui 315 
milhões de visitantes ao mês, com 
mais de 200 milhões de avaliações. 
Dados de julho de 2014, registra-
ram 3,6 milhões de visitas na ver-

são brasileira do endereço eletrô-
nico. O prêmio Travellers’ Choice 
2015 também elegeu os hotéis mais 
bem avaliados pelos colaboradores 
e, mais uma vez, o Brasil emplacou 
um empreendimento entre os 10 
melhores.

No final do ano passado, Fer-
nando de Noronha destacou-se en-
tre as melhores práticas de gestão e 
inovação no Índice Competitivida-
de, uma iniciativa do Ministério do 
Turismo em parceria com o Sebrae. 
Com o Projeto Mais Noronha, ado-
tado pelo arquipélago, turistas que 
desejam visitar a região pode ad-
quirir pacotes de viagem com des-
contos de até 30% na baixa tempo-
rada (abril a junho), minimizando 

os impactos da queda de arrecada-
ção no destino com a sazonalidade.

Fernando de Noronha é o des-
tino mais desejado pelos brasileiros, 
segundo estudo do Ministério do 
Turismo (2012). O arquipélogo é um 
santuário ecológico, com vida mari-
nha exuberante e praias cristalinas 
para a prática de mergulho e surfe.

O Morro Dois irmãos, no Mirante 
de mesmo nome, é um dos principais 
pontos de contemplação de suas be-
lezas naturais. Há também atrativos 
culturais como as ruínas do Forte São 
Pedro do Boldró e a Fortaleza Nossa 
Senhora dos Remédios.

Pernambuco está entre os Es-
tados do Nordeste que mais recebe-
ram turistas no ano passado, cerca 

de 3 milhões, segundo Secretaria 
de Turismo Estadual.

Outros destaques
Além da ilha, outras duas 

praias brasileiras aparecem na lista 
mundial de 25 destinos: são a Praia 
dos Carneiros, em Tamandaré-PE, 
e a Praia de Lopes Mendes, em Ilha 
Grande-RJ. Na lista das melhores 
da América do Sul, as praias brasi-
leiras ocuparam os sete primeiros 
lugares.

 Além das três da lista mundial, 
aparecem, em ordem de classifica-
ção, as Praias de Arraial do Cabo-RJ, 
Baía dos Porcos, em Fernando de 
Noronha, Baía dos Golfinhos, em 
Pipa-RN e Praia do Farol-RJ.

Pesquisa elege a melhor praia do mundo

Cereal matinal e petiscos à base dos frutos

Mais de 2 mil pessoas vivem no arquipélago

BELEZAS NAtURAIS DE FERNANDo DE NoRoNHA

PUPUNHA E AÇAÍ

Mais de duas mil pessoas vi-
vem em Fernando de Noronha. 
Essa população é remanescente 
dos diversos regimes implantados 
no arquipélago. São descendentes 
de prisioneiros, de militares, de 
pessoas que vieram prestar servi-
ços e ficaram ou turistas atraídos 
pelo arquipélago e que nele vie-
ram viver.

Para a sobrevivência dessa po-
pulação e para o atendimento ao 
turismo crescente praticado no ar-

quipélago, muitos serviços foram 
sendo implantados. Fornecimento 
de energia elétrica, abastecimento 
d’água, educação maternal, infan-
til, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, Saúde, coleta e reciclagem 
de lixo, obras urbanas, telefonia, 
comunicações por rádio e televi-
são, entre outras, afora o incentivo 
à criação de associações de classe.

Preservação Ambiental
O turista que pretende ir ao 

arquipélago deve ficar atento a al-
gumas orientações. Uma delas é a 
cobrança da taxa de acordo com os 
dias de permanência na ilha. A Taxa 
de Preservação Ambiental. No en-
tanto, se, por acaso, você sair antes 
do período programado e já tenha 
pago, terá direito à restituição da 
diferença antes de embarcar para o 
continente.

Da mesma forma, se resolver 
prolongar a visita, o valor referente 
aos dias a mais será cobrado no dia 

do embarque. E o pagamento pode 
ser feito à vista, cheque, cartões de 
crédito, dólar etc.

O valor da taxa é R$ 51,40 por 
dia e deve ser pago no aeroporto no 
momento do desembarque ou pela 
internet. Existe também uma taxa 
de preservação que deve ser paga 
para fazer as trilhas e custa em mé-
dia R$ 10.00.

Essas e outras informações po-
dem ser acessadas no site do gover-
no de Pernambuco.

Senacon faz alerta 
de recall para quase 
oito mil veículos 
Ford Ranger

A Secretaria Nacional do Con-
sumidor do Ministério da Justiça 
(Senacon/MJ) informa que a Ford 
Motor Company Brasil Ltda. proto-
colou campanha de chamamento 
para inspeção da Ranger 2.2L Diesel, 
modelos 2013 e 2014, produzidos de 
23 de abril de 2012 a 19 de março de 
2014. A empresa informa que, se ne-
cessário, fará correção da posição da 
abraçadeira da mangueira do líquido 
de arrefecimento do motor e substi-
tuição da tubulação de combustível 
dos veículos.

A campanha abrange 7.996 au-
tomóveis colocados no mercado de 
consumo, com numeração de chassi, 
não sequencial, compreendida entre 
os intervalos DJ026660 a DJ133123, 
para os modelos 2013, e EJ131786 
a EJ221601, para os modelos 2014, 
distribuídos em todo o Brasil.

Quanto aos riscos à saúde e à 
segurança apresentados, a Ford des-
tacou ter constatado possível “atrito 
entre a abraçadeira da mangueira do 
líquido de arrefecimento do motor e 
a tubulação de combustível”. O atrito 
pode danificar a tubulação e ocasio-
nar “vazamento de combustível, com 
o risco de incêndio com possíveis da-
nos físicos, aos ocupantes do veiculo 
e terceiros”. O Código de Defesa do 
Consumidor determina que o for-
necedor repare ou troque o produ-
to defeituoso a qualquer momento 
e de forma gratuita. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefo-
ne 0800 703 3673 ou pelo site da 
empresa.

Pesquisas feitas no Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa/MCTI) resultaram em petiscos 
e cereal matinal feitos com base em 
açaí e pupunha. O açaí e a pupunha 
são dois frutos amazônicos bastante 
conhecidos na região e podem ser 
consumidos de diversas formas: su-
cos, doces, sorvetes e geleias.

Os estudos foram realizados pe-
los pesquisadores Francisca Souza e 
Jaime Paiva Lopes Aguiar em parce-
ria com Ivone Lima Santos e José Car-
los de Sales Ferreira, estudantes de 
Mestrado em Ciências de Alimentos 
da Universidade Federal do Amazo-
nas (UFAM). 

De acordo com os pesquisa-
dores, a ideia veio em aproveitar os 
frutos amazônicos e elaborar novos 
produtos ou enriquecer os já exis-
tentes. As pesquisas duraram, em 
média, dois anos e foram realizadas 
no Laboratório de Físico-Química de 

Alimentos do Inpa e no Laboratório 
de Cereais da Faculdade de Engenha-
ria de Alimentos da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp). “Os 
petiscos de açaí e o cereal matinal 
de pupunha foram produzidos com 
valor nutricional superior aos tradi-
cionais feitos à base de milho”, expli-
ca a líder do Grupo de Pesquisas em 
Alimentos e Nutrição na Amazônia, 
Francisca Souza.

Os novos produtos, segundo 
Souza, são ricos em fibras, minerais 
e vitaminas, além de conter alto teor 
de potássio e baixo teor de sódio. 
“Poderiam ser adicionados aos lan-
ches escolares.”

No fim de 2014, o Inpa fez o 
depósito das patentes dos produtos 
no Instituto Nacional de Proteção 
Industrial (Inpi). Os pesquisadores 
esperam que alguma empresa se in-
teresse em produzir o cereal e os 
petiscos em escala comercial. Produtos são ricos em fibras, minerais e vitaminas, além de alto teor de potássio

FotoS: Divulgação/Inpa



Prefeituras oferecem 170 vagas
Salários variam de R$ 788 
a R$ 12 mil. Inscrições estão 
abertas para os interessados

Três prefeituras da Pa-
raíba estão com inscrições 
abertas em concurso público, 
somando um total de 170 va-
gas e salários que variam de 
R$ 788,00 até R$ 12.000,00, de 
acordo com a função. A maior 
oferta com 78 vagas é para a 
Prefeitura de Riacho dos Cava-
los, destinadas aos Níveis Fun-
damental, Médio e Superior, 
com salários que podem che-
gar até R$ 6.000,00, e jornada 
de trabalho que pode variar de 
20h à 40h semanalmente.

As inscrições podem ser 
realizadas até o próximo do-
mingo (22) no site da orga-
nizadora ESPP (www.espp-
concursos.com.br) mediante 
o pagamento da taxa de ins-
crição, que varia R$ 40,00, R$ 
50,00 e R$ 70,00, de acordo 
com o nível de escolaridade. A 
maior oferta de vagas é para 
auxiliar de serviços gerais (20), 
enquanto que para médico PSF, 
que leva a maior remuneração, 
estão sendo ofertadas três va-
gas.

Tem vagas também para 
cozinheiro (3), agente de ser-
viço de limpeza (5), gari (5), 
motorista (5), operador de má-
quinas (2), vigilante (3), sepul-
tador (1), agente comunitário 
de saúde (5), agente adminis-
trativo (10), recepcionista (3), 
técnico em enfermagem (1), 
fisioterapeuta (1), odontólogo 
PSF (2), professor nas áreas de 
educação física (1) e inglês (1), 
professor (10), psicólogo (1) e 
enfermeiro para atuar em ma-
ternidade (1).

A Prefeitura de Bonito 
de Santa Fé oferece 59 novas 
oportunidades para o ingresso 
na carreira pública, por meio 

de concurso cuja inscrição será 
iniciada a partir da próxima se-
gunda-feira (23) podendo ser 
realizada até o dia 22 de mar-
ço. Os selecionados farão jus à 
remuneração de R$ 788,00 até 
R$ 1.500,00, variável conforme 
o cargo, assim como a jornada 
de trabalho que pode ser de 
30h ou 40h semanais.

As vagas são para profis-
sionais de Níveis Fundamental, 
Médio e Superior e estão distri-
buídas nas funções de médico 
clínico, enfermeiro, odontó-
logo, psicólogo, bioquímico, 
farmacêutico, fisioterapeuta, 
entre outras. As inscrições se-
rão no site da organizadora 
Conpass Concursos Públicos e 
Assessorias (conpass.com.br), 
mediante pagamento da taxa 
que pode variar de R$ 30,00 
até R$ 69,00.

A Prefeitura Municipal de 
Vista Serrana está ofertando 
33 vagas em concurso públi-
co com jornada de trabalho 
de até 40 horas semanais, e 
as remunerações ficam entre 
R$ 788,00 e R$ 12.000,00, de 
acordo com a função. Para con-
correr, é preciso apresentar 
níveis de escolaridade alfabe-
tizado, Fundamental, Médio ou 
Superior e se inscrever a partir 
da próxima segunda-feira (23) 
até o dia 22 de março através 
do site da empresa organiza-
dora, (www.conpass.com.br).

Estão sendo ofertadas va-
gas para os cargos de médico 
clínico (1), psiquiatra (1), far-
macêutico (1), nutricionista 
(1), fonoaudiólogo (1), odon-
tólogo (1), assistente social (1), 
psicólogo clínico (1), educador 
físico (1), professor nas áreas 
fundamental I (4), matemáti-
ca (1), ciências (1) e história 
(1); técnico em enfermagem 
(1), auxiliar de consultório 
dentário (2), orientador social 
do PETI (2), agente social (1), 
agente comunitário de saúde - 
ACS (2), motorista (2), coveiro 
(1) e gari (5).

Emprego
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CONCURSOS

Multas por urinar 
em vias aumenta

Índice que regula 
aluguel desacelera

Economia deve 
encolher em 2015

Estudo sobre mico 
raro é concluído

Mesmo com aumento de 13% 
na quantidade de banheiros químicos 
disponíveis no carnaval de rua do Rio 
de Janeiro (24.525), o número de 
pessoas multadas por urinar em vias 
públicas aumentou 60%. 

A penalidade custa R$ 170 e 
é aplicada por agentes da Compan-
hia Municipal de Limpeza Urbana 
(Comlurb), vinculados ao Programa 
Lixo Zero, que multa quem joga lixo 
na rua. De acordo com a Secretaria 
Especial de Ordem Pública, 1.151 
pessoas foram flagradas urinando 
na rua entre 24 de janeiro e 18 de 
fevereiro. 

No ano passado, 720 multas 
foram aplicadas no período de Carnaval. 
O número de mulheres multadas em 
2015 caiu de 162 para 122 e o de es-
trangeiros passou de 26 para 17. 

A inflação medida pelo Índice 
Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 
fechou o segundo decêndio de 
fevereiro em 0,16%, registrando 
desaceleração de preços de 0,39% 
em relação à taxa do segundo 
decêndio do mês anterior, cuja alta 
foi 0,55%. O segundo decêndio do 
mês compreende os preços coleta-
dos entre os dias 21 do mês ante-
rior e 10 do mês de referência. 

O indicador foi divulgado 
ontem pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre/FGV).    

O IGP-M é divulgado no final 
de cada mês de referência. Atual-
mente, ele é o índice de referência 
para o reajuste dos aumentos da 
energia elétrica e dos contratos de 
aluguéis. 

Investidores e analistas do 
mercado financeiro estimam que a 
economia deve encolher 0,42% em 
2015. Os números estão no Boletim 
Focus divulgado semanalmente pelo 
Banco Central. A produção industrial 
deve encolher 0,43%, informa a publi-
cação. Para a inflação apurada pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), o mercado elevou a taxa 
de 7,15% para 7,27%. A expecta-
tiva é que o dolar feche o ano cotado 
a R$ 2,90 e a taxa básica de juros 
fique em 12,75% ao ano. Os preços 
administrados, que são controlados 
pelo governo como as tarifas de luz 
e a gasolina, têm elevação estimada 
em 10% ante os 9,48% previstos 
anteriormente.  O mercado financeiro 
não está otimista em relação à Dívida 
Líquida do Setor Público.

Um grupo de pesquisadores 
do Instituto Mamirauá viajou ao Sul 
do Amazonas para dar continuidade 
a uma pesquisa que vem sendo reali-
zada no instituto desde 2012. “O ob-
jetivo geral desse trabalho é verificar 
a ocorrência e a distribuição de uma 
espécie conhecida como mico Marcai”, 
conta o biólogo e pesquisador do 
Mamirauá Felipe Ennes da Silva. Esta 
foi a sexta expedição. Ocorrida entre 
15 de janeiro e 9 de fevereiro, teve por 
objetivo buscar informações sobre os 
parâmetros populacionais da espécie, 
tais como densidade ou abundância. 
Os pesquisadores fizeram trilhas 
na floresta, enumerando os animais 
avistados. Um grupo de cinco pes-
soas percorreu uma área mais ao 
norte, na região do Manicoré, onde se 
discute a criação de uma unidade de 
conservação da espécie.  Um segundo 
grupo foi à região de confluência dos 
rios Roosevelt e Aripuanã.

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmasil.com

Quadro da PRF terá o reforço de 421 novos policiais; cargos se referem a concurso feito em 2013

A Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ) do Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB) está 
estudando a possibilidade de 
aumentar o número de vagas 
referentes ao concurso para 
servidores da instituição, cujo 
edital deverá ser divulgado 
nos próximos dias, com previ-
são de aplicação das provas no 
mês de junho deste ano.

“O andamento dos pre-
parativos para o concurso não 
vai ser prejudicado. O número 
de vagas oferecidas continua 
de 38 e o aumento dessas va-
gas viriam depois, do cadastro 
de reserva”, explicou o procu-
rador-geral de Justiça, Ber-
trand de Araújo Asfora, ontem, 
durante reunião administrati-
va do MPPB. Ele informou que 
a Comissão do Concurso con-
tinua trabalhando com afinco 
para que o edital seja publica-
do o mais breve possível. “Es-

tamos na fase de negociação 
para posterior confecção e 
publicação do edital”, comple-
tou o servidor Marcos Vinícius 
Ferreira Cesário, diretor admi-
nistrativo do MPPB e integran-
te da Comissão do Concurso. 
“O conteúdo programático já 
foi definido e será divulgado 
no edital”. Todas as vagas, as 
38 que estarão no edital e as 
que surgirão da ampliação 
anunciada e que seguirão o 
cadastro de reserva, são para 
as Promotorias de Justiça do 
interior do Estado.

No final do mês passado, 
o Ministério Público da Paraíba 
já havia definido a distribuição 
das vagas que serão ofertadas 
no concurso para servidores 
da instituições, Serão 38 vagas 
oferecidas no concurso, sendo 
dez para a área de tecnologia 
da informação (cinco de nível 
superior e cinco de nível mé-

dio) e 28 de nível médio para 
atuação nas Promotorias de 
Justiça. As 28 vagas de nível 
médio serão distribuídas por 
oito regiões: seis vagas na 2ª 
região; duas vagas na 3ª região; 
quatro na 4ª região; quatro 
para a 6ª região; duas na 7ª re-
gião; quatro na 8ª região; três 
na 9ª região; e três para a 10ª 
região. Dessas 28 vagas, três 
serão para área de diligência e 
apoio administrativo. Além dis-
so, haverá cadastro de reserva 
para todas as regiões, exceto 
João Pessoa.

Em relação às dez vagas 
para a área de tecnologia da 
informação, as cinco de ní-
vel superior e quatro de ní-
vel médio serão para João 
Pessoa; uma de nível médio 
será para Campina Grande. 
O salário inicial dos cargos 
de nível superior será de R$ 
4.940,25

MPPB estuda ampliar vagas

O Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (Mpog) autorizou, 
ontem, a realização de concurso pú-
blico para o provimento de 258 cargos 
do Quadro de Pessoal do Ministério da 
Justiça, destinados ao Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen). São 240 
vagas para agente penitenciário fede-
ral, oito vagas para especialista em assis-
tência penitenciária e 10 para técnico de 

apoio à assistência penitenciária. A por-
taria diz, ainda, que está vedada a pre-
visão em edital de abertura do presente 
concurso para os cargos/áreas previstos 
no Edital nº 1- Depen, de 29 de abril de 
2013, em que ainda houver candidatos 
aprovados e não convocados. O prazo 
para publicação de edital de abertura 
para realização de concurso público será 
de até seis meses.

Depen abrirá inscrição para  258 cargos
O Ministério do Pla-

nejamento, Orçamento e 
Gestão autorizou, no dia 
de ontem, por meio de pu-
blicação no Diário Oficial 
da União, o provimento de 
421 cargos de policial ro-
doviário federal referente 
a concurso público reali-
zado no ano de 2013. Os 
aprovados devem começar 
a ser chamados já a partir 
de março. 

A responsabilidade 
pela verificação prévia das 
condições para a nomeação 
dos candidatos aprovados 
no concurso público será 
do diretor-geral do Depar-
tamento de Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), a quem 
caberá baixar as respec-
tivas normas, mediante a 
publicação de Editais, Por-
tarias ou outros atos admi-
nistrativos.

PRF vai nomear 421

Uma alimentação 
saudável e equilibrada 
deve ser seguida por 
quem cometeu excessos 
durante o Carnaval. O 
primeiro passo é priorizar 
refeições com base em 
alimentos in natura ou 
minimamente processa-
dos, em grande varieda-
de e predominantemen-
te de origem vegetal. O 
consumo de frutas, ver-
duras e legumes e água 
são ainda mais importan-
tes, pois auxiliam na hi-
dratação e reposição de 
sais minerais perdidos na 
sudorese, geralmente au-
mentada nos dias de fo-

lia. Alimentos leves e com 
alto teor de água, como 
melancia, laranja e me-
lão, e saladas cruas, como 
alface, cenoura, tomate 
e rúcula, aumentam a 
sensação de saciedade e 
reduzem a sensação de 
sede. Água, água de coco 
e sucos de frutas naturais, 
sem adição de açúcar, au-
xiliam na hidratação do 
corpo. Chás podem ser 
bons aliados. Dê aten-
ção também ao consumo 
de fibras, que ajudam a 
varrer as toxinas do or-
ganismo, e auxiliar no 
bom funcionamento do 
intestino.

Dicas de alimentação
para repor o equilíbrio

EXCESSOS NO CARNAVAL

O Ministério da Justiça 
publicou ontem no Diário 
Oficial da União três editais 
para selecionar cinco con-
sultores que vão participar 
da elaboração de projetos 
de resgate da memória dos 
50 anos da ditadura militar 
no Brasil, da Operação Con-
dor e dos fatos relativos à 
repressão e à luta de resis-
tência no Estado da Bahia. O 
material será elaborado pela 
Comissão de Anistia.

De acordo com o minis-
tério, os selecionados tra-
balharão no período que vai 
de março a junho de 2015 e 

a remuneração vai variar 
entre R$ 28,8 mil e R$ 35 
mil. Os candidatos a uma 
das vagas têm que ter a for-
mação mínima de mestrado 
além de ser especializado 
em sistematização de re-
sultados, em pesquisas no 
acervo e processos de iden-
tificação e mapeamento de 
informações.

Currículo
Os interessados devem 

enviar currículo comple-
to, até o dia 12 de março 
de 2015, para o endereço 
eletrônico projetoanistia@
mj.gov.br, indicando um dos 
assuntos: Candidatura Pes-
quisador_Seminários_Jus-

tiça de Transição_2015; 
Candidatura Pesquisador 
Condor_Argentina_Chile ou 
Candidatura Pesquisador_
Acervos_Bahia.

Nos três casos, o pro-
cesso de seleção será com-
posto por três fases: as duas 
primeiras – análise de cur-
rículo e produção de traba-
lho escrito – serão elimina-
tórias e classificatórias e a 
terceira – entrevista – será 
classificatória.

De acordo com o edital, 
não serão contratados servi-
dores públicos (federal, es-
tadual e municipal), exceto 
professores ou profissionais 
de saúde, quando houver 
compatibilidade de horário.

Editais selecionam consultores 
para o resgate da memória

DITADURA MILITAR

Ivan Richard
Repórter da Agência Brasil 

FOTO: Evandro Pereira



Produtos irregulares
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MP-Procon recomenda suspensão da venda de lotes

Medicamentos
Considerando que o for-

necedor não pode colocar, 
no mercado, produtos que 
apresentem alto grau de pe-
riculosidade à população, 
o MP-Procon expediu uma 
recomendação em conjunto 
com as Vigilâncias Sanitárias 
de João Pessoa e Estadual, 
os Procons de João Pessoa, 
Campina Grande e Cabede-
lo, para suspensão imediata 
da distribuição e comercia-
lização de 19 medicamentos 
que apresentam falhas técni-
cas, conforme resoluções da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

A recomendação foi en-
tregue, na manhã de ontem, 
ao presidente do Sindicato do 
Comércio Atacadista de Pro-
dutos Farmacêuticos de João 
Pessoa -Sindfarma, Herbert da 
Cunha, e ao presidente do Sin-
dicato do Comércio Atacadista 
de Drogas e Medicamentos 
do Estado da Paraíba, Edalmo 

Leite de Assis, para que cien-
tifiquem às empresas sobre 
a suspensão. Na ocasião, os 
representantes dos sindicatos 
parabenizam a atuação do MP
-Procon e se prontificaram a 
ajudar no que for preciso.

O promotor de Justiça e 
diretor-geral do MP-Procon, 
Glauberto Bezerra, disse que 
o órgão está extremamente 
preocupado com esta situa-
ção. De acordo com Glauber-
to Bezerra, a ação dos órgãos 
faz parte do Programa de 
Prevenção a Acidentes de 
Consumo. “Estamos preo-
cupados com o número de 
resoluções da Anvisa deter-
minando o recolhimento de 
medicamentos. Por isso, es-
tamos recomendando a reti-
rada dos lotes proibidos pela 
Anvisa”, complementou.

“Temos a confiança na 
responsabilidade dos que 
comercializam esses medi-
camentos, mas realizaremos 

uma rigorosa inspeção nos 
estabelecimentos e os que fo-
rem atuados serão punidos”, 
complementou o promotor 
alertando ainda que a vida 
e a saúde são direitos funda-
mentais do ser humano.

Na ocasião, o diretor
-regional do MP-Procon de 
Campina Grande, o promo-
tor de Justiça, José Leonar-
do Clementino Pinto, disse 
que atendeu o chamado do 
MP-Procon de João Pessoa e 
estará à disposição para rea-
lizar o trabalho conjunto com 
os demais órgão envolvidos, 
em prol da defesa da saúde do 
consumidor. Já a presidente 
do Conselho Regional de Far-
mácia da Paraíba, Cila Estrela 
Gadelha de Queiroga, disse 
também que estará à disposi-
ção do órgão e alertou para a 
importância de um profissio-
nal de plantão dentro dos es-
tabelecimentos que atuam na 
venda de medicamentos.

Relação dos remedios suspensos

Uma substância de combate à Aids 
desenvolvida por uma equipe america-
na se mostrou eficaz durante vários me-
ses nos macacos, abrindo a perspectiva 
de um tratamento de efeito prolonga-
do contra o HIV, anunciou nessa quar-
ta-feira (18) a revista Nature. “Desen-
volvemos um inibidor muito poderoso 
e de espectro muito amplo que atua 
sobre o HIV-1, ou seja, o principal vírus 
da Aids presente no mundo”, explicou 
à AFP Michel Farzan, um dos cientistas 
que coordenou os experimentos.

A substância desenvolvida é fruto 
de vários anos de pesquisa realizada 
principalmente pelo Scripps Research 
Institute, um centro de pesquisa sem 
fins lucrativos com sede na Flórida e 
financiado pelo instituto público de 
pesquisa americano especializado em 
doenças infecciosas NIAID. Este com-
posto denominado eCD4-Ig oferece 
uma “proteção muito, muito forte” 
contra o HIV, explicou Farzan, com 
base em um experimento realizado 
com macacos e apresentado na revista 
científica britânica Nature.

O teste realizado com macacos 
mostrou que a substância, injetada 
apenas uma vez, era capaz de proteger 
durante ao menos oito meses do equi-
valente da Aids para os macacos. Para 
garantir o efeito prolongado, o eCD-
4-Ig foi associado a um vírus de tipo 
adeno-associado (AAV), inofensivo mas 
capaz de introduzir-se nas células e fa-
zer com que produzam indefinidamen-
te a proteína protetora capaz de criar 

um efeito anti-Aids de longa duração. 
Após o tratamento com o coquetel, os 
macacos foram submetidos a doses da 
versão símia da Aids (SHIV-AD8). Ne-
nhum animal desenvolveu a infecção, 
ao contrário dos macacos não tratados 
com eCD4-Ig e utilizados como ‘grupo 
de controle’.

Novos testes necessários
Os resultados publicados na última 

quarta-feira na Nature mostram uma 
proteção eficaz durante pelo menos 34 
semanas, ainda na presença de doses 
de SHIV quatro vezes superiores às que 
foram suficientes para infectar os ma-
cacos do ‘grupo de controle’.

O experimento será apresenta-
do durante uma grande conferência 
anual em Seattle (Estados Unidos) na 
próxima semana. “Demonstraremos 
que estes macacos continuam prote-
gidos contra doses de 8 a 16 vezes su-
periores à dose infecciosa, mais de um 
ano depois do tratamento”, afirmou 
Farzan à AFP.

“Certamente precisamos de novos 
estudos, tanto nos macacos como nos 
seres humanos, antes da possibilidade 
de testes em grande escala”, insistiu 
Farzan. Desde 1981, quase 78 milhões 
de pessoas foram infectadas pelo vírus 
HIV, que destrói as células do sistema 
imunológico e deixa o corpo exposto 
a tuberculose, pneumonia e a outras 
doenças. Trinta e nove milhões de pes-
soas morreram vítimas da doença, se-
gundo estimativas da ONU.

Cientistas desenvolvem 
substância contra a Aids

EFICÁCIA DURADOURA EM MACACOS

Em apenas 10 dias de lan-
çamento, mais de mil ideias 
já foram postadas no site do 
prêmio Solução Nota 10. Lan-
çado no dia 9 de fevereiro, na 
solenidade de abertura do ano 
letivo, o prêmio é uma con-
sulta pública promovida pelo 
Governo do Estado, por inter-
médio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), que objeti-
va proporcionar inovações no 
ensino por meio da participa-
ção social. Foram registrados 

mais de 56 mil comentários e 
o site já conta com aproxima-
damente 900 usuários. Para 
participar acesse o http://
solucaonota10.pb.gov.br e ca-
dastre-se.   

O secretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trindade, 
avaliou essa primeira etapa 
do prêmio como bastante po-
sitiva. Segundo ele, o Solução 
Nota 10 está mobilizando a 
comunidade para um tema 
complexo e difícil como a eva-

são escolar. O professor Alan 
Oliveira, da Escola Estadual 
Senador Humberto Lucena, 
de Cacimba de Dentro, está 
no momento em segundo lu-
gar na classificação geral, com 
6.385 pontos. O educador 
apresentou 10 ideias. Ele co-
menta que, além do prêmio, 
“é importante darmos noto-
riedade ao nosso trabalho. A 
nossa escola está participan-
do ativamente, todos estão en-
volvidos. Já ouvi muitas ideias 

interessantes, se houver apro-
veitamento delas, teremos 
bons resultados”.

Dentre as ideias do pro-
fessor Alan estão: intensificar 
o trabalho da Ficha de Comu-
nicação do Aluno Infrequente 
(Ficai), procurando identificar 
o motivo do aluno ter aban-
donado a escola; articular 
palestras com profissionais 
bem-sucedidos em áreas de 
interesse dos alunos, para que 
esses ganhem o estímulo de 

se empenhar nos estudos e 
obter sucesso em sua carrei-
ra; ampliação das opções de 
práticas de esportes atreladas 
a motivação ao educando para 
que os mesmos participem 
de campeonatos; psicólogo 
para lidar com alunos com 
tendência à desistência esco-
lar; parceria com a escola e o 
conselho tutelar para intervir 
em casos de desistência dos 
alunos; manter diálogos com 
a família; parceria com co-

mércio e setores públicos para 
conseguir estágios para alu-
nos destaques.

“Isso servirá de estímulo 
para muitos alunos que de-
sistem de estudar por busca 
de empregos. Na China há um 
modelo de educação que dá 
certo, baseado em encontros 
com outras escolas da mesma 
cidade/região para compar-
tilhar projetos que dão certo. 
Assim, unidos poderemos di-
minuir a evasão”, avalia.

Site do Prêmio Solução Nota 10 recebe mais de mil ideias
SUGESTÕES E INOVAÇÕES PARA O ENSINO DA PARAÍBA



Arquiteta Daniela Barreto, 
estudante Leonardo Filho, 
juiza federal Cristina Maria 
Costa Garcez, empresárias 
Zailde Pereira e Ana Julinda 
Ribeiro Coutinho de Frei-
tas, Sras. Gilvanice Firmino, 
Teca Cariri Ribeiro e Zorai-
de Casteliano, vereadora 
Raissa Lacerda Aquino, 
jornalista Sérgio Botelho, 
executiva Alene Barbosa,
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A crítica é grande nas redes so-
ciais com a vitória da Escola de Samba 
Beija Flor nos desfiles do Rio de Janeiro.
  Tudo porque a Escola homena-
geou a Guiné Equatorial e recebeu 10 
milhões de reais do ditador Teodoro 
Mbasogo, acusado de infringir os 
direitos humanos no seu país e de 
corrupção.

Zum Zum Zum
   Os desembargadores Marcos Cavalcanti (presidente do TJPB), José Ricardo 
Porto (vice-presidente) e Arnóbio Alves (corregedor-geral) visitaram ontem o procurador 
geral de Justiça, Bertrand Asfora e a Câmara dos Vereadores, onde foram recebidos pelo 
presidente da Casa, vereador Durval Ferreira.

   Roberta Aquino voltou encantada com o carnaval de Recife onde passou 
ao lado da irmã Germana e do cunhado Targino. Lá, a folia realmente toma conta de 
toda a cidade e há sempre uma orquestra de frevo em vários lugares para alegria 
dos turistas.

Bijoias
O ESTILISTA 

mineiro Ronaldo 
Fraga estará de 
volta a João Pes-
soa no próximo dia 
primeiro de março. 

Ele fará 
quatro dias de 
oficinas com as 
artesãs que formam 
o grupo “Sereias 
da Penha”, nome 
também dado à 
coleção de bijoias 
que ele tem desen-
volvido com elas 
utilizando escamas 
de peixe.

FOTO: Goretti Zenaide

Olga Verônica Montenegro Sousa com sua neta Maria Flor na Matinê do Cabo Branco

“O mundo detesta 
mudanças e, no entanto, 
é a única coisa que traz 
progresso”

“Nem toda mudança 
é crescimento; 
nem todo movimento é 
para frente”

CHARLES F. KETTERING ELLEN GLASGOW

   Mayne e Agnaldo Azevedo receberam amigos durante a folia no Bangalô de 
Camboinha. Entre eles, o casal Cláudia Lisboa e Clodoaldo Ribeiro.

FOTO: Dalva Rocha

Fernando e Zailde Pereira, ela é a aniversariante de hoje

Recordando o Carnaval das Mulheres: Lucimar Padilha Eloy, Raissa Lacerda Aquino, que hoje 
aniversaria, e Magali Moreira

FOTO: Dalva Rocha

Willa Rodrigues com a filha Milla e amiguinhos no Cabo Branco

FOTO: Goretti Zenaide

Alegria, alegria no Cabo Branco
A MATINÊ carnavalesca promovida todos os anos 

pelo Clube Cabo Branco mais uma vez reuniu pais, avôs 
e a criançada para um divertimento saudável e alegre no 
domingo e terça-feira de Carnaval.

A Orquestra Frevolândia, conduzida pelo baterista 
Joilson Lima, e a animação do Palhaço Pipi (Adilson Lu-
cena) fizeram muitos não sair do dancing, onde além das 
brincadeiras e as guloseimas como pipoca e algodão doce, 
as lindas fantasias dos heróis infantis tomaram conta dos 
pequeninos foliões.

Workshop no Legislativo
A ASSEMBLEIA Legislativa da Paraíba, presidida pelo 

deputado Adriano Galdino vai promover nesta segunda e 
terça-feira um workshop para tratar sobre assuntos referentes 
aos trâmites de funcionamento do Poder Legislativo.

O treinamento para funcionários lotados nos gabinetes 
será realizado a partir das 14h no auditório João Eudes.

Só danço samba
O CLUBE do Sam-

ba anunciando para 
este sábado mais apre-
sentações na área ex-
terna do Vila do Porto, 
na Praça São Frei Pedro 
Gonçalves, no Varadouro. 
Será a partir das 17h com 
apoio cultural da Pre-
feitura de João Pessoa 
através da Funjope.

Cidadania
A OUVIDORIA do 

Tribunal de Justiça da 
Paraíba, dirigida pelo 
desembargador Fred 
Coutinho, informando 
que o público bene-
ficiado pelo órgão, 
desde a sua criação 
em 2013, foi de 
aproximadamente 8 
mil usuários. 

Os dados de 2014 
apontam que a maioria 
dos atendimentos é 
de usuários de João 
Pessoa, seguido por 
Campina Grande, Pa-
tos, Sousa e Cabedelo. 
Desses, mais da 
metade dos cidadãos 
atendidos pela 
Ouvidoria foram do 
sexo masculino.

Homenagem
O SAUDOSO 

escritor e historiador 
Wellington Aguiar 
será  homenageado 
em sessão solene no 
Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano, 
onde ele ocupava a 
cadeira de número 14, 
que tem como patrono 
José Gomes Coelho e 
fundador Humberto 
Nóbrega.  Será hoje 
às 17h, com a fala do 
jornalista e escritor 
Nelson Coelho.

Troca de nomes
OS HOTÉIS Atlante Plaza, Mar Hotel e Summerville 

Beach Resort no vizinho Estado de Pernambuco e muito 
frequentados por paraibanos, vão mudar de nome a partir 
do próximo mês de maio. Serão denominados de Grand 
Mercure Recife Atlante Plaza, Mercure Recife Mar Hotel 
Conventions e Grand Mercure Summerville Resort. 

A bandeira Mercure é uma das principais do grupo 
Accor, líder mundial no setor hoteleiro que também tem 
as bandeiras Ibis e Sofitel.

EM NOSSAS mãos convite para a comemoração dos     
bem-vividos 60 anos do crítico de arte Eudes Rocha a ser 
realizada no próximo dia 28, no restaurante Basto´s Gold,  
na Praia de Tambaú.

Como presente, o aniversariante pede aos convidados 
uma doação através de um depósito bancário para uma das 
seguintes instituições AMEM, Hospital Padre Zé, Hospital 
Napoleão Laureano e Nosso Lar.

Sessentão
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Professora cai de moto 
e morre atropelada por 
ônibus na capital
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Determinação é do MP, 
que fez inspeção ontem no 
Senhor da Boa Sentença

Passagem em cemitério será fechada
TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS

FOTO: Ortilo Antônio

Em inspeção realizada 
na manhã de ontem no Ce-
mitério Senhor da Boa Sen-
tença, no bairro do Varadou-
ro, na capital, o promotor de 
Justiça e do Meio Ambiente e 
do Patrimônio Social de João 
Pessoa, João Geraldo Carnei-
ro Barbosa, determinou que 
a administração do campo 
santo fechasse a passagem 
que divide o cemitério da 
comunidade Santa Emília de 
Rodat. O objetivo é evitar o 
tráfico de armas e de drogas 
na parte dos fundos do ce-
mitério. O local é considera-
do perigoso e até os homens 
que fazem a guarda do cemi-
tério evitam transitar por lá 
no período da noite. 

Para o promotor, a passa-
gem existente precisa ser fe-
chada mesmo sob as ameaças 
já feitas por moradores da co-
munidade. No Boa Sentença, 
existem túmulos que são ver-
dadeiras obras arquitetônicas 
datadas do período do Brasil 
Colônia, do ano de 1700.  

As denúncias de tráfi-
co e de que alguns túmu-
los do Cemitério Senhor 
da Boa Sentença também 
eram utilizados para es-
conder armas, chegaram a 
ser feitas à Polícia Federal, 
depois que a Promotoria 
de Justiça realizou a última 
inspeção no local. Desde 
então, a administração do 
cemitério passou a contra-
tar seguranças, pelo menos 
durante o dia.

Na última inspeção, a 
Promotoria de Justiça su-
geriu que fosse construí-
da uma guarita num ponto 

alto para que o cemitério 
fosse melhor fiscalizado, 
inclusive com um circuito 
de câmaras, mas nada disso 
ainda foi acatado pela ad-
ministração. 

Segundo o adminis-
trador do cemitério, Joacil 
Silva, muita coisa foi muda-
da desde a última inspeção 
da Promotoria de Justiça, a 
exemplo da reforma de tú-
mulos, pintura de parte da 
grade da frente, poda e corte 
de algumas árvores, retirada 
de entulhos e lixo acumula-
do, construção de rampas de 
acesso para cadeirantes, vi-
sitantes e pintura da capela. 

Donos de túmulos 
Ainda segundo infor-

mações da administração, 
todas as famílias proprietá-
rias de túmulos estão sen-
do notificadas para que não 
deixem que essas constru-
ções desabem por abando-
no, caso contrário elas serão 
transferidas para outras que 
tenham interesse em mantê-
-los erguidos. Todos estão 
sendo notificados para que 
façam a reforma dos túmu-
los que estão sendo conside-
rados abandonados. 

No Boa Sentença exis-
tem mais de 90 túmulos 
e 260 covas rotatórias e 
esses locais estão prati-
camente preenchidos. Só 
existem algumas vagas nas 
covas rotatórias, segundo 
Joacil Silva. Nos túmulos 
existentes a remoção dos 
ossos para o enterro de ou-
tra pessoa de uma mesma 
família pode ser feito ju-
dicialmente, dentro de um 
período de dois anos. 

Patrimônio histórico
A inspeção feita ontem 

teve a finalidade de manter, 
preservar e conservar um 
dos grandes patrimônios 

histórico cultural, arquite-
tônico e artístico da Paraíba, 
que foi o primeiro cemitério 
oficial a ser construído no 
Estado da Paraíba. O cemité-
rio tem 269 anos de existên-
cia e boa parte de sua área 
– a mais antiga – passou por 
processo de tombamento.

Para o promotor de 
Justiça João Geraldo Car-
neiro Barbosa, o Senhor da 
Boa Sentença é um local de 
registro histórico, por ter 
sepultado pessoas que fize-
ram e fazem parte da histó-
ria da Paraíba, em túmulos 
que são verdadeiras obras 
arquitetônicas, com arte em 
azulejos feito por artistas 
plásticos da época. “Lá estão 
ex-governadores, baronesas 
e personas que fazem parte 
da história da Paraíba”.

O túmulo da garota 
Maria de Lourdes é um dos 
mais visitados em termos 
de promessa. O cruzeiro er-
guido lá também foi cons-
truído no período do Brasil 
Colônia e ao longo dos anos 
vem servindo como ponto 
de orações para promessas 
alcançadas. 

Desde a última inspeção 
realizada pela Promotoria, 
as grades da frente do ce-
mitério, que já circundaram 
a Praça João Pessoa, conti-
nuam no abandono e sem 
pintura. 

“Caso a passagem exis-
tente entre o cemitério e a 
comunidade Santa Emília 
de Rodat não seja fechada, 
o caso será alvo de ação ci-
vil pública, uma vez que ne-
nhuma construção pública 
pode servir de passagem 
para qualquer comunida-
de”, finalizou o promotor, 
enfatizando que a Promo-
toria cobra da prefeitura a 
preservação e manutenção 
do acervo histórico e artís-
tico do cemitério.

FOTO: Marcos Russo

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O promotor João Geraldo (E) disse que o caso será alvo de ação civil, se o local não for bloqueado

Vândalos destroem 10 
papeleiras por mês em JP

PATRIMÔNIO

Espalhadas por 
praças, ruas e aveni-
das de João Pessoa, as 
lixeiras que são coloca-
das estrategicamente 
para manter a cidade 
limpa e organizada 
são frequentemente 
danificadas por mau 
uso, além de serem 
queimadas, explodi-
das ou arrancadas.  Em 
média, são 10 todos os 
meses.

A Empresa Munici-
pal de Limpeza Urbana 
(Emlur) dispõe aproxi-
madamente de 1.100 
papeleiras, sem contar 
com os outros equi-
pamentos espalhados 
com a mesma função 
de manter a organiza-
ção do lixo da cidade, 
como cestos, lixeiras, 
contentores, caçambas 
e manilhas.  

Quando são des-
truídos ou furtados, 
esses equipamentos 
são substituídos por 
um novo ou reciclado. 

Segundo a autarquia, 
são investidos cerca de 
R$ 20 a R$ 30 por peça, 
para restauração das 
que ainda podem ser 
reutilizadas.

A Emlur é respon-
sável por todo o traba-
lho de limpeza urba-
na e manutenção dos 
materiais apropriados 
para esse fim, além de 
promover a educação 
com intenção de cons-
cientizar a população, 
mas para isso é neces-
sária a ajuda de todos 
na manutenção do 
patrimônio público. 
As pessoas devem ter 
consciência da impor-
tância na manutenção 
das praças, orla, ruas 
e avenidas e isso tam-
bém inclui os utensí-
lios como papeleiras, 
cestos, lixeiras, etc.

Quem constatar 
alguma irregularidade 
em praças ou na rua 
onde mora pode de-
nunciar através do “Alô 
limpinho” da Emlur, pe-
los números 0800 083 
2425 ou 3214-7628.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União
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Teste rápido de HIV pode salvar 
vidas; país tem 36 mil casos por ano
O vírus da Aids não 
escolhe cor, idade, sexo, 
nem classe social

A Síndrome da Imuno-
deficiência Adquirida (Aids) 
já atinge aproximadamente 
33 milhões de pessoas no 
mundo. Segundo o Ministé-
rio da Saúde, 752 mil pes-
soas vivem com HIV no Bra-
sil, com a probabilidade de 
36 mil novos casos por ano. 
O vírus da Aids não escolhe 
cor, idade, nem classe social. 
Segundo especialistas, a saí-
da para o problema está tan-
to na prevenção quanto no 
diagnóstico precoce. 

Buscando desenvolver 
uma política eficiente em 
saúde pública, a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP) por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), oferece aos usuários 
serviços de testagem rápida 
para HIV, Sífilis, e Hepatites B 
e C, todos realizados de acor-
do com as determinações do 
Ministério da Saúde (MS).

Na rede municipal de 
saúde, o serviço é ofertado 
pelo Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA), loca-
lizados no Centro de Atenção 
Integral à Saúde (CAIS) de Ja-
guaribe. No serviço, antes de 
realizar o exame, o paciente 
é avaliado e recebe infor-
mações sobre a importância 
para medidas preventivas das 
doenças sexualmente trans-
missíveis.  Em seguida, é cole-
tada uma amostra sanguínea 
do paciente. O resultado do 
exame sai em 30 minutos.

Dados
Somente em 2014, o Mi-

nistério da Saúde distribuiu 
6,4 milhões de testes rápi-
dos para todo o Brasil. Em 
João Pessoa, segundo dados 
da Seção de Doenças Sexual-
mente Transmissíveis da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
em 2014, foram realizados 
25.461 testes rápidos de HIV, 
8.748 testes de Hepatite B e 
10.611 de Hepatite C.

Clarice Pires, coordena-

Foto: Evandro Pereira

dora da seção DST/Aids da 
SMS relata que esse proce-
dimento é de suma impor-
tância tanto para o indivíduo 
como para a população. “O 
principal é fazer com que o 
indivíduo conheça a própria 
sorologia. Quanto mais cedo 
ele conhece a sua situação 
e, se for soro positivo, mais 
rápido terá acesso ao trata-
mento”, destacou.

Ainda, de acordo com a 
coordenadora, quando o re-
sultado é positivo para doença 
sexualmente transmissível,  o 
usuário é direcionado para o 
serviço de referência. “Assim 
que o resultado evidenciar 
que o paciente possui uma 
DST, de imediato ele é encami-
nhado para os locais onde são 
realizados os tratamento ofer-
tados pelo Sistema Único de 
Saúde. No caso do HIV/Aids, 
a unidade de referência é o 
Complexo Hospitalar Clemen-
tino Fraga” ,  completou. 

Exame
Um pedreiro de 46 anos 

procurou os serviços do 
CTA na busca de um servi-
ço sigiloso e de diagnóstico 
rápido. “Eu trabalho muito, 
por isso não tenho tempo 
de ir ao médico com a fre-
quência que deveria”, disse 
o usuário. “Minha esposa 
veio pegar os resultados 
de alguns exames no Cais 
e resolvemos conhecer o 
serviço e fazer nosso exame 
para saber nossa sorologia”, 
completou.

Após realizar o procedi-
mento, o usuário admite que  
ficou apreensivo  pela espe-
ra do resultado e destacou a 
importância do exame para 
a população e para o diag-
nóstico precoce. “Fiquei um 
pouco receoso até receber o 
resultado, já que nunca tinha 
feito o teste antes. Para mim, 
o mais importante é a orien-
tação com a psicóloga, que 
nos alertou sobre os com-
portamentos de risco. Agora 
sabemos o nosso resultado. 
O ideal seria que todos sou-
bessem do seu, para garantir 

a sua saúde e a do parceiro”, 
justificou.

Parcerias
Buscando proporcio-

nar melhorias na vida de 
quem convive com HIV, há 
10 anos, o Centro de Orien-
tação e Desenvolvimento de 
Luta pela Vida Cordel Vida 
tem atuado no Estado com 
atividades que vão desde 
palestras em escolas e as-
sistência, até assessoria ju-
rídica para usuários porta-
dores da doença. 

Miro Araújo, coordena-
dor da instituição, ressaltou 
que as organizações sociais 
desempenham um papel 
importante na consolidação 
de política pública de saúde. 
“Estamos sempre realizando 
acompanhamento psicosso-
cial de modo integral aos pa-
cientes, inclusive no hospital. 
Estamos empenhados juntos 
aos entes públicos. Acho que 
sem estas parcerias, não te-
ríamos êxito na luta contra 
essa doença”, afirmou.

Como parte do cronogra-
ma de atividades aos portado-
res e familiares de HIV, ofer-
tamos terapia ocupacional e 
oficinas. “Essas ações são de 
suma importância e contri-
buição como peça e continui-
dade no tratamento, pois é o 
momento em que a equipe 
tem a oportunidade de ouvir 
o usuário”, completou o coor-
denador. Atualmente, cerca 
de 400 pessoas utilizam os 
serviços prestados pelo Cor-
del Vida na Paraíba.

Profilaxia Pós-Exposição
Para pessoas que foram 

vítimas de violência sexual 
(sexo não consentido) ou 
tiveram relações de modo 
desprevenido (que possam 
ter tido contato com o ví-
rus), o SUS oferece o serviço 
de Profilaxia Pós-Exposição 
(PEP), uma forma de pre-
venção da infecção pelo HIV 
usando os medicamentos 
que fazem parte do coquetel 
utilizado no tratamento da 
Aids.  

Este atendimento bus-
ca atender pessoas que, de 
modo inesperado, acreditam 
ter contraído a doença seja 
com o rompimento do pre-
servativo durante a relação, 
ou se o profissional da saúde, 
tenha sofrido algum aciden-
te de trabalho com objetos 
cortantes infectados. O aten-
dimento é oferecido no Hos-
pital Clementino Fraga e no 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley.

Chegando a um desses lo-
cais, o interessado será atendi-
do por uma equipe multipro-
fissional composta por, dentre 
outras especialistas, médicos 
e psicólogos. O tratamen-
to tem a duração de 28 dias, 
sendo feito a partir de medi-
camentos que agem contra o 
vírus. Segundo especialistas, o 
ideal é procurar o serviço em 
até 72 horas após a exposição. 
Neste caso, a chance do não 
desenvolvimento da doença 
chega é de 98%. 

Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA)

A Rede Municipal de 
Saúde de João Pessoa oferta 
testes para verificar se a pes-
soa é portadora de alguma 
DST. Esses testes são reali-
zados gratuitamente no CTA, 
que funciona de segunda à 
sexta-feira, das 7h às 17h, 
sem intervalo para almoço, 
no Centro de Atenção Inte-
gral à Saúde (Cais) de Jagua-
ribe, na Rua Alberto de Brito, 
s/n. Para mais informações 
o usuário pode ligar para 
3214-6091.

#PartiuTeste
Prevenir, testar e tratar. 

Este é o objetivo da campa-
nha lançada em 1º de dezem-
bro, pelo Ministério da Saú-
de, no Dia Mundial de Luta 
contra a Aids. De acordo com 
o Boletim Epidemiológico de 
HIV e Aids de 2014, 734 mil 
pessoas vivem com HIV e 
Aids no país. Deste total, cer-
ca de 150 mil desconhecem 
seu diagnóstico. Esses dados 
incentivaram a criação da 
campanha #PartiuTeste!

SMS da Prefeitura de João 
Pessoa oferece serviços 
de testagem para Aids, 
Sífilis, e Hepatites B e C

O Centro de Apoio à 
Criança e ao Adolescente 
(Cendac), em parceria com 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Humano (Sedh), está 
com inscrições abertas para 
os cursos profissionalizantes 
de Estética Facial e Corporal, 
Manicure e Pedicure e Recep-
cionista. Estão sendo ofereci-
das 20 vagas por turma, em 
João Pessoa.

As inscrições são rea-
lizadas na sede do Cendac, 
das 8h às 11h, e das 14h às 
17h. Os interessados devem 
comparecer com a cópia da 
carteira de identidade e CPF, 
comprovante de residência 
atual com o CEP, compro-
vante de renda ou cartão do 
Bolsa Família,  comprovante 
de escolaridade e ter idade 
mínima de 17 anos. As vagas 
serão preenchidas pelos pri-
meiros 20 candidatos, desde 
que estejam de acordo com 
os pré-requisitos.

 As inscrições dos cursos 
são gratuitas e os alunos sele-
cionados receberão todo ma-
terial didático, terão aulas teó-
ricas e práticas e, ao final do 
curso, receberão certificado.

 Os inscritos no curso de 
Estética vão aprender técni-
cas de massagem corporal e 
facial, design de sobrancelha, 
depilação e limpeza de pele. 
Já os alunos do curso de Re-
cepcionista, após a conclu-
são, estarão aptos a traba-
lhar fazendo agendamento, 
planejamento, organização 
e gerenciamento no setor de 
recepção.

 “O curso profissionali-
zante é fundamental para o 
currículo de quem busca em-
prego. No Cendac, estamos 
oferecendo essa oportunida-
de para alunos em situação 
de vulnerabilidade social, 
sem nenhum custo”, destacou 
a presidente do Cendac, Val-
quíria Alencar.  

Cendac oferece cursos 
profissionalizantes em JP

INSCRIÇÕES ABERTAS

68% dos doadores são voluntários, diz pesquisa
A Pesquisa de Satisfa-

ção do Doador, que é rea-
lizada mensalmente pelo 
Hemocentro Regional de 
Campina Grande, consta-
tou que, durante o mês de 
janeiro, a maioria dos doa-
dores de sangue procurou 
o serviço de forma volun-
tária, sem direcionar as 
doações, motivados pelos 
sentimentos de amor e so-
lidariedade ao próximo. 

Os questionários fo-
ram respondidos por 87 
doadores de sangue que 
manifestaram interesse em 
participar da pesquisa. De 
acordo com os dados resul-
tantes, 68,4% desses doa-
dores responderam que 
procuraram o Hemocentro 
de Campina Grande de for-
ma voluntária, sem dire-
cionar as doações. Outros 
27,8% fizeram a doação de 
sangue direcionada para 
algum amigo ou parente 
que estava necessitando e 
houve ainda casos em que 

o próprio doador iria fazer 
a cirurgia (2,5%) e um caso 
(1,3%) de uma pessoa que 
informou que foi doar san-
gue, porque seria benefi-
ciado com a isenção da taxa 
de inscrição de um concur-
so, o que é assegurado por 
lei. O levantamento apon-
tou ainda que 82,9% dos 
doadores de sangue decla-
raram já terem doado ante-
riormente e 17,1% fizeram 
a doação pela primeira vez. 

A prevalência de doa-
dores de sangue durante o 
primeiro mês deste ano foi 
de homens (58,6%) e a fai-
xa etária com maior núme-
ro de doadores foi de 29 a 
39 anos, com 29,7%. A me-
nor foi acima de 60 anos de 
idade, com apenas 1,1%. A 
maioria dos doadores tem 
Ensino Médio incompleto 
(25,7%) e Ensino Superior 
incompleto (24,3%). 

A pesquisa tem como 
objetivo evidenciar as prin-
cipais sugestões e recla-

mações dos doadores de 
sangue do Hemocentro Re-
gional de Campina Grande, 
como ferramenta adminis-
trativa para a melhoria dos 
serviços, uma vez que todas 
são encaminhadas aos res-
pectivos setores pela Ges-
tão de Qualidade. 

Também na pesquisa 
são avaliados o forneci-
mento de informações por 
parte do Serviço Social e 
os demais setores, desde o 
atendimento na recepção, 
pré-triagem, entrevista, co-
leta, lanchonete, o tempo de 
espera e as instalações físi-
cas do Hemocentro. Dentre 
esses serviços, o que rece-
beu a melhor avaliação en-
tre os doadores de sangue 
durante o mês de janeiro foi 
a recepção, com o conceito 
“bom” na opinião de 92% 
deles.

Para a diretora-geral 
do Hemocentro Regional 
de Campina Grande, Marisa 
Agra, as pesquisas são mui-

to importantes para que os 
doadores de sangue, que 
são fundamentais para que 
o serviço funcione, possam 
ser ouvidos e colaborem 
com a melhoria do servi-
ço. Ela citou que, entre as 
sugestões dos doadores de 
sangue, destaca-se o pedi-
do de redução do tempo de 
espera. 

Algumas pessoas re-
clamam, mas existe um 
protocolo de atendimento 
que precisa ser seguido, 
explica a diretora. Ela lem-
brou que, na semana que 
antecedeu o Carnaval, a 
procura foi tão grande que, 
pelo fato da sala de coleta 
possuir apenas seis cadei-
ras para coleta simultânea, 
a espera realmente supe-
rou o tempo médio. “Além 
da missão de captar novos 
doadores, buscamos, fun-
damentalmente, garantir à 
população sangue e hemo-
derivados de qualidade”, 
acrescentou.  

HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE
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Acidentes nas estradas durante o 
Carnaval diminuem 12,5% na PB 
Número de feridos 
e mortos também 
apresentou queda Pela cidade

Pergunta

Compete à assessoria oficial do governo reper-
cutir ilações sobre cenários políticos e eleitorais. 
Trecho da nota, por exemplo, ressalta que “em outu-
bro, será aberta uma ‘janela’ para que os atuais man-
datários optem por novos rumos partidários”. 

l AlertA
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campina 

Grande informou que oferece o serviço “Alerta 24 horas”. 
Com a ferramenta, é possível bloquear gratuitamente ta-
lões de cheques ou documentos que de alguma forma te-
nham sido extraviados ou roubados.

l Procedimento
De acordo com a CDL, para que o “Alerta” seja vali-

dado e o registro seja mantido no sistema, é preciso que 
o usuário apresente uma cópia do Boletim de Ocorrência 
em um prazo de cinco dias. Maiores informações estão no 
site www.cdlcampina.org.br.

congresso de educação
 

Já estão abertas as inscrições para o 2º Congresso 
Nacional de Educação (Conedu), que acontece de 22 
a 24 de outubro, no Centro de Convenções Raymun-
do Asfora, em Campina Grande-PB. Em sua segunda 
edição, o evento tem por temática “Políticas, Teorias e 
Práticas” e visa, de acordo com a organização, promo-
ver ações que incentivem avanços nas políticas e nos 
programas nacionais com vistas à melhoria da quali-
dade da oferta educativa e práticas pedagógicas. 

Garantia Safra
Prossegue até o dia 27 de fevereiro a entrega dos bo-

letos referentes ao programa Garantia Safra 2014/2015. 
De acordo com a Secretaria de Agricultura, já receberam o 
boleto mais de 2.300 agricultores, o que equivale a cerca 
de 85% dos contemplados.

Pagamento
Os agricultores devem comparecer munidos de 

RG e CPF. Segundo a coordenadora local do Garantia 
Safra, Patrícia César, o vencimento do pagamento 
da contrapartida expira neste dia 27. Ao aderir 
ao programa, o agricultor paga uma parcela de 
R$14,90.

Acidentes
Os números de acidentes envolvendo motocicletas 

durante o Carnaval impressionam. De acordo com 
dados divulgados pela assessoria de imprensa do 
Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, 
nada menos que 175 pessoas foram atendidas durante 
todo o período por conta de acidentes com motos. 
O número é, inclusive, um pouco maior do que o 
registrado em 2014, quando foram atendidos no 
Carnaval 171 motociclistas acidentados.

números
Ainda de acordo com o balanço divulgado pela asses-

soria do Hospital Dom Luiz Gonzaga Fernandes, durante 
os festejos carnavalescos deste ano, foram atendidos na 
unidade 13 casos de pessoas vítimas de tiro, 11 casos de 
facadas, 12 vítimas de acidentes de carro e 24 de espanca-
mento. Os demais casos registrados na unidade hospitalar 
foram dos chamados atendimentos clínicos, como febre, 
pressão alta e dor de cabeça.

oficial
Os serviços da assessoria de imprensa da Prefeitura 

Municipal de Campina Grande foram utilizados 
para divulgar fala do vereador Vaninho Aragão, do 
Democratas, em que o parlamentar nega que esteja 
deixando a base do prefeito Romero Rodrigues.  

interpretação
De acordo com o subtítulo da nota divulgada pela 

Coordenadoria de Comunicação da PMCG, “vereador do 
DEM garante ter sido mal interpretado ao ser aborda-
do sobre possível pressão de seu partido para assumir 
postura de oposição em Campina Grande”.

Professora cai 
de moto e é 
atropelada por 
ônibus em JP 

A professora Maria 
Nívea Vitória Lima, de 49 
anos, morreu por volta das 
7h de ontem após ser atro-
pelada por um ônibus na 
Avenida Epitácio Pessoa, 
em João Pessoa. Ela teve a 
cabeça esmagada pela roda 
dianteira esquerda do veí-
culo.

Testemunhas disse-
ram aos policiais que aten-
deram a ocorrência que a 
professora pilotava a moto 
quando teria sido trancada 
por um veículo não identi-
ficado. Ela teria desequili-
brado e caído do seu veí-
culo na faixa exclusiva para 
ônibus. O motorista de um 
ônibus que vinha próximo 
não conseguiu impedir o 
acidente e a cabeça da mu-
lher foi esmagada pela roda 
dianteira. Ele ainda desceu 
para socorrer a mulher, 
mas ao  perceber a gravi-
dade do acidente se sentiu 
mal e foi socorrido para o 
Hospital de Trauma.

A empresa de trans-
portes coletivos São Jorge 
afirmou que o motorista 
não teve culpa, que o aci-
dente foi uma fatalidade, e 
prometeu assistência à fa-
mília da professora e tam-
bém ao funcionário.

Maria Nívea era evan-
gélica, professora de Filo-
sofia e deixou dois filhos, 
Thalles e Thayane. O corpo 
foi levado para o Núcleo de 
Medicina Legal.

O estudante Igor Mateus 
Fonseca, de 20 anos, foi pos-
to em liberdade anteontem. 
Ele estava preso na Peniten-
ciária Desembargador Flós-
culo da Nóbrega (presídio do 
Roger) por ter sido autuado 
em flagrante como um dos 
envolvidos no assassinato do 
lutador de MMA Harrison da 
Silva Medeiros, de 30 anos, 
conhecido como “Cara de 
Concha”. Igor saiu acompa-
nhado do seu defensor, o ad-
vogado Abraão Beltrão.

A liberdade de Igor Ma-
teus foi concedida pelo juiz 
da Vara Criminal de Cabe-
delo, Salvador Vasconcelos, 
após analisar o pedido do ad-
vogado, onde alega que seu 
cliente não havia participado 
do crime. Mesmo solto, o es-

tudante terá algumas priva-
ções, como não se ausentar 
de João Pessoa, onde reside, 
além de estar proibido de 
frequentar bares e de voltar 
para casa depois das 22h.

Na lavratura do flagran-
te, o delegado Paulo Josafá 
não cita Igor como autor do 
homicídio e, sim, Gustavo 
José Pereira Dias, 18 anos, 
que continua no presídio do 
Roger. Outro envolvido, um 
adolescente, também foi de-
tido e levado para o Centro 
Educacional do Adolescente 
(ECA) em João Pessoa.

O assassinato do lutador 
de MMA Harrison da Silva 
Medeiros aconteceu na ma-
drugada do dia 1º de janeiro 
deste ano, durante festa de 
Réveillon, no bairro de Inter-

mares, em Cabedelo. Segun-
do inquérito instaurado pela 
Polícia Civil, o lutador havia 
passado perto de um terreno 
baldio onde se encontrava um 
grupo de jovens e teria esbar-
rado em um deles. O grupo, 
segundo as informações, es-
taria consumindo droga.

O lutador voltou para 
“pedir desculpas”, quando 
começou uma discussão en-
tre ele e um dos integrantes 
do grupo, que teria sacado 
um revólver e efetuado cinco 
disparos. Harrison ainda foi 
socorrido por uma guarni-
ção do Corpo de Bombeiros, 
mas faleceu quando recebia 
atendimento na ala vermelha 
do Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa.

Acusado pela morte de lutador 
de MMA é posto em liberdade

crime no rÉVeillon

A Polícia Civil, por meio 
de investigadores lotados na 
Delegacia de São Bento, no 
Sertão do Estado, cumpriu 
mandado de prisão contra 
Aluísio Diniz Bezerra, de 29 
anos. Ele era foragido do Sis-
tema Prisional do Estado de 
Santa Catarina (SC).

Segundo a delegada Síl-
via Alencar, o preso foi fla-
grado em 2010 fazendo o 
transporte de quase 30 qui-
los de pasta base de cocaína 
em um ônibus na cidade de 
São José, município que in-
tegra a Região Metropolitana 
de Florianópolis. Na época, a 

apreensão foi considerada a 
maior do Estado. 

“Aluísio foi julgado pelo 
crime de tráfico de drogas e 
estava cumprindo pena em 
Santa Catarina, mas conse-
guiu fugir da penitenciária 
e provavelmente veio para o 
Nordeste se esconder. Como 
não cumpriu totalmente a 
pena, ele era considerado 
foragido da comarca de São 
José, no Sul do país, e estava 
sendo procurado”, afirmou a 
autoridade policial.

Ainda segundo Silvia Alen-
car, os investigadores da Polícia 
Civil receberam informações 

da presença do foragido em 
São Bento e, após realizarem 
alguns levantamentos, identi-
ficaram que Aluísio estava há 
alguns dias na cidade, mas difi-
cilmente era visto, por saber de 
sua situação na Justiça. 

Depois de ser monito-
rado, os policiais abordaram 
Aluísio durante um passeio de 
motocicleta pela localidade 
onde morava. Ele não resistiu 
à prisão e depois de ser ouvi-
do na delegacia de São Bento, 
foi encaminhado para o presí-
dio de Catolé do Rocha, onde 
permanecerá à disposição da 
Justiça.

Polícia Civil da Paraíba prende 
traficante foragido do Sul do país

em SÃo Bento

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

De acordo com o inspetor da PRF, Eder Rommel (destaque), as fiscalizações têm caráter preventivo

FotoS: Evandro Pereira/Marcos Russo

André Luiz Maia
Especial para A União

O número de acidentes 
nas estradas durante o fe-
riado de Carnaval diminuiu 
12,5% em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
de acordo com balanço da 
Operação Carnaval 2015, di-
vulgado ontem pela Polícia 
Rodoviária Federal. Nesse 
feriadão, foram registrados 
63 acidentes nas rodovias 
federais paraibanas, núme-
ro menor do que o de 2014, 
quando houve 72 ocorrên-
cias. O número de feridos e 
de mortos também apresen-
tou queda, de 41 para 34 e de 
5 para 4, respectivamente.

A operação começou 
na noite da sexta-feira (13) 
e se estendeu até o fim da 
Quarta-feira de Cinzas (18), 
totalizando 144 horas. A fis-
calização da PRF observou 
o excesso de velocidade dos 
veículos, as ultrapassagens, o 
uso irregular de motocicletas 
e procurou inibir a embria-
guez ao volante, com o uso 
de bafômetros em paradas 
estratégicas das BRs 101 e 
230. 

Apesar disso, o inspetor 
da PRF, Eder Rommel, alerta 
que é preciso levar em consi-

deração outros fatores para 
observar os dados que, em 
sua opinião, são positivos. 
“Se observarmos o cresci-
mento da frota de veículos 
circulando em nosso Esta-
do, é possível perceber que 
a redução é relativamente 
maior”, pontua. Na Opera-
ção Carnaval 2014, quando 
a frota de veículos da Paraí-
ba superava os 82 milhões, 
ocorreram 0,87 acidentes 
por milhão de veículos, pro-
porção que caiu para 0,72 
este ano, com uma frota de 

mais de 87 milhões. 
O número de autuações 

expedidas contra motoristas 
com algum grau de alcooliza-
ção cresceu 45,8%, passando 
de 72 em 2014 para 105 em 
2015. “Quando o bafômetro 
acusa um valor como 0,10 
mg/l de álcool, por exemplo, 
há uma infração de trânsi-
to. Se a medição detectar a 
presença igual ou maior que 
0,32 mg/l, isso passa a ser 
considerado crime e a pes-
soa é presa”, explica o inspe-
tor da PRF. 

No entanto, os testes de 
bafômetro mais que duplica-
ram, saindo de 1.585 no ano 
anterior para 2.495 em 2015, 
um aumento de 57,40%. En-
tretanto, o número de presos 
por abuso do álcool diminuiu 
8,3%. Eder explica que a in-
tensificação da aplicação de 
testes é positiva e tem cará-
ter preventivo. “Quando os 
motoristas veem isso crescer, 
eles ficam inibidos e evitam 
se arriscar a serem pegos 
dirigindo depois de beber”, 
completa o inspetor.
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MEC libera dinheiro para 
pagar mensalidades de 
alunos do Pronatec
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ARPB viabiliza energia elétrica
80 FAMÍLIAS BENEFICIADAS EM jACArAPé

A extensão da rede elétri-
ca na comunidade de Jacarapé 
III, em João Pessoa, que vai be-
neficiar diretamente cerca de 
80 famílias, foi discutida du-
rante uma reunião na tarde de 
ontem, na sede da Agência Re-
guladora do Estado da Paraíba 
(ARPB). O planejamento teve 
a presença de representantes 
da Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema), Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa (PMJP) e 
da Energisa, com o intuito de 
atender uma antiga reivindica-
ção dos moradores.

De acordo com o presi-
dente da ARPB, Ramalho Leite, 
o órgão age como meio facili-
tador através de sua ouvidoria 
para atender a demanda da 
população. “Atendemos des-
de pessoas jurídicas a físicas 
quando não obtemos uma res-
posta imediata das distribui-
doras. Jacarapé, por exemplo, é 
uma área muito habitada e ain-
da pouco iluminada dentro de 
uma área de proteção ambien-
tal. Nós atendemos essa reivin-
dicação através da ouvidoria e 
agora estamos facilitando para 
a melhoria de vida destes habi-
tantes. Além disso, atendemos 
todos os demais critérios junto 
a Aneel [Agência Nacional de 
Energia Elétrica]”, informou.

O ouvidor da ARPB, Mar-
cos André Barreto, defendeu 
os direitos da comunidade 
e mostrou que a iniciativa é 
uma alternativa para se evi-
tar perdas com as ligações 
clandestinas e ainda fomenta 
a geração de receita para as 
distribuidoras. “No ano passa-
do, conseguimos regularizar 
cerca de 70% da comunidade 
através de inúmeras reuniões. 
A prefeitura já mostrou que 
é possível e agora a Energisa 
precisa entrar em consenso 
com as normas ambientais da 
Sudema”, enfatizou.

No final da reunião, após 
várias colocações a respeito 
da Área de Preservação Am-
biental, ficou acordado que 
as obras de extensão de rede 
elétrica que vai atender a área 
remanescente da comunidade 
Jacarapé deverão ser execu-
tadas, com a apresentação de 
um projeto elétrico elaborado 
pela própria Energisa à Su-
dema, dentro do prazo de 30 
dias, a partir da próxima se-
gunda-feira, 23.

Por sua vez, a Sudema le-
vará para o setor de conserva-
ção, que terá um prazo de 30 
dias para liberação da licença 
ambiental, desde que não haja 
nenhuma compensação e risco 
ao meio ambiente. Com isso, o 
processo de execução da dis-
tribuidora terá um prazo de 45 
dias para início das obras e 60 
para a total da conclusão.

O presidente da Associa-
ção dos Moradores de Jaca-
rapé, Joseilton José, comemo-
rou o resultado da reunião. 
“Temos cerca de 800 famílias 
e esta conclusão vai garantir 
maior conforto aos moradores 
que poderão ligar seus eletro-
domésticos ou simplesmente 
conversar com os vizinhos 
quando anoitecer. Somos gra-
tos porque no ano passado já 
conseguimos as duas outras 
etapas através da Agência Re-
guladora. Fomos bem atendi-
dos e nem sabíamos como era 
seu poder de atuação”, disse.

O diretor técnico da Su-
dema, Ieure Rolim Amaral, ga-
rantiu a agilidade no processo. 
“Vamos obedecer todas as re-
gras do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente, pois se trata 
de uma área de proteção inte-
gral, tirar a licença adequada 
e aguardar que esta área se 
torne um diferencial na região 
porque ela tem tudo para cres-
cer cada vez mais”, observou.

A ouvidoria da ARPB fun-
ciona na Avenida Ministro José 
Américo de Almeida, nº 73, 
Torre, de segunda à quinta-
feira, no horário das 8h às 12h 
e das 14h às 16h.

Ação partiu da própria 
comunidade, que reclamou 
à ouvidoria da agência

O edital do 3º Prêmio Ceci Melo 
de Participação Social, que faz par-
te das ações do Dia Internacional da 
Mulher, foi publicado na edição de 
ontem do Diário Oficial do Estado 
(DOE). A indicação das 28 mulheres 
paraibanas consideradas exemplos 
de protagonismo na temática “par-
ticipação social” deverá ser feita até 
10 de março. Na versão deste ano, a 
principal homenageada é a cantora 
e compositora Cátia de França.

O Prêmio Ceci Melo de Par-
ticipação Social foi criado pelo 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria Executiva do Orçamen-
to Democrático Estadual e da Se-
cretaria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana. O objetivo é 
homenagear e dar visibilidade ao 
protagonismo das conselheiras re-
gionais e lideranças populares das 
14 regiões geoadministrativas.

A secretária de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Humana, Gil-
berta Soares, ressaltou que o prê-
mio destaca e também estimula a 
participação social das mulheres pa-
raibanas. O secretário executivo do 
Orçamento Democrático, Gilvanil-
do Pereira, ressaltou: “É importan-
te reconhecer o trabalho desenvol-
vido pelas conselheiras e lideranças 
em suas regiões. Sabemos que as 
mulheres são minoria nestes espa-
ços, e o prêmio pretende, também, 
proporcionar mais visibilidade, as-
sim como incentivar uma maior 
participação delas”.

Ainda de acordo com o edital, 
a solenidade de entrega do prê-
mio acontecerá em 18 de março, 
no Teatro de Arena da Fundação 
Espaço Cultural José Lins do Rêgo 
(Funesc). A cerimônia está prevista 
para começar às 15h.

Conselheiras e lideranças
Cada região geoadminsitrativa 

apresentará o nome de uma conse-

Cátia de França é homenageada
III PrÊMIO CECI MELO DE PArTICIPAÇÃO SOCIAL

Cantora e compositora, a paraibana tem carreira consolidada internacionalmente

lheira regional e também de uma 
liderança feminina. Para isso devem 
ser levados em conta os seguintes 
critérios: perfil histórico de partici-
pação social; nunca ter sido premia-
da anteriormente; atuação positiva 
em defesa dos interesses coletivos 
de seu município e região; intera-
ção e capacidade de articulação 
com comunidades, órgãos e serviços 
de seu município e região; além de 
contribuição para valorização e visi-
bilidade da cidade. 

A indicação das 14 conselheiras 
precisa ser formalizada até 10 de 
março de 2015 e será feita durante 
reunião extraordinária ou ordinária 
dos conselhos regionais. Os nomes 
das lideranças populares têm que ser 
escolhidos dentro do mesmo prazo 
por uma comissão de seis membros, 
distribuídos paritariamente entre os 
integrantes das secretarias de Esta-
do da Mulher e também do Orça-
mento Democrático.

Ceci Melo
Cezariana Macena de Melo, 

conhecida como Ceci Melo, nasceu 

em 6 de dezembro de 1967, no 
município de Sapé, localizado no 
Brejo paraibano, a 65 Km da capi-
tal. Ela faleceu em 6 de fevereiro 
de 2013, em João Pessoa. 

Ceci Melo foi militante, ex-di-
rigente partidária, ativista do mo-
vimento de mulheres e feminista. 
Chegou a ser também coordena-
dora do Centro Acorda Mulher, 
em Bayeux, e pedagoga da Casa 
Pequeno Davi, em João Pessoa. Foi 
uma das pessoas responsáveis pela 
implantação e consolidação, na ca-
pital paraibana, do Orçamento De-
mocrático, considerado um instru-
mento participativo da sociedade.

Homenageada deste ano
A compositora, cantora, instru-

mentista e escritora Catarina Maria 
de França Carneiro, conhecida ar-
tisticamente como Cátia de França, 
nasceu em 13 de fevereiro de 1947, 
em João Pessoa. Em toda sua trajetó-
ria artística, recebeu vários prêmios e 
homenagens concedidos por órgãos, 
instituições, fundações culturais e en-
tidades da Paraíba e de todo o país.

FOTO: Arquivo/A União

Vereador denuncia 
alta no etanol 

Em seu pronunciamento ontem 
na Câmara Municipal de João Pessoa, o 
vereador Lucas de Brito (DEM) denunciou 
que donos de postos de combustíveis na 
capital teriam aproveitado a alta no preço 
da gasolina para aumentar também, mas 
de forma irregular, o valor do etanol.

Curtas

Rômulo será vice 
do PSD na Câmara

O deputado federal Rômulo 
Gouveia (PSD) será o vice-líder do seu 
partido na Câmara dos Deputados. Ele 
assume o posto na próxima semana, após 
seu retorno do Carnaval. O Partido Social 
Democrático tem 34 parlamentares e é 
quarta maior bancada em Brasília.

Vaninho garante 
ficar com a base

O vereador Vaninho Aragão (DEM) 
desmentiu, ainda na manhã de ontem, 
que esteja deixando a base aliada do 
prefeito de Campina Grande, Romero 
Rodrigues (PSDB). “Muito pelo contrário. 
Estou cada vez mais integrado ao 
governo municipal”, disse.

Foi publicado o edi-
tal de convocação do Mi-
nistério Público Federal 
na Paraíba para a consul-
ta pública sobre a polui-
ção do Rio Gramame. A 
consulta será realizada 
em 16 de março de 2015, 
a partir das 13h30, na 
Escola Viva Olho do Tem-
po, situada na Rua Tele-
grafista Geraldo Fagun-
des de Araújo, 10, em 
Gramame, João Pessoa. 
A rua também é conhe-
cida como Estrada Velha 
para Recife. Confira a 
íntegra do edital no link: 
(http://goo.gl/Heef3y)

Conforme o edital, 
a consulta pública terá 
como objetivo ouvir as 
indagações e demandas 
das comunidades afe-
tadas pela poluição no 
Rio Gramame e convocar 
os órgãos federais, esta-
duais e municipais encar-
regados da proteção do 

meio ambiente, recursos 
hídricos e outros aspec-
tos da proteção do rio, 
além da Universidade 
Federal da Paraíba e da 
sociedade civil, para ex-
porem as ações, estudos 
e discussões acerca dos 
impactos causados pela 
poluição das águas sobre 
as comunidades ao lon-
go do rio.

Tramita no Mi-
nistério Público Fede-
ral o Inquérito Civil nº 
1.24.000.000257/2007-59 
que trata do despejo de 
produtos químicos no 
leito do Rio Gramame e 
os impactos produzidos 
por essa agressão sobre 
as comunidades que se 
situam em seu entorno, 
em especial a comuni-
dade indígena Tabajara, 
a comunidade Mituaçu, 
remanescente de qui-
lombo e as comunidades 
de pescadores.

Edital chama consulta 
pública sobre poluição

rIO GrAMAME

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino, 
recebeu no final da tarde 
de ontem a visita de corte-
sia de uma comitiva do Mi-
nistério Público do Estado 
(MPPB), capiteneada pelo 
procurador-geral de Justiça, 
Bertrand Asfora.

O encontro, que ocor-
reu no gabinete do presi-
dente, contou com a pre-
sença dos deputados João 
Gonçalves (PSD) e Ricardo 
Barbosa (PSB), além de 
Carlos Romero Lauria Pau-
lo Neto, secretário-geral do 
MPPB; do promotor de Jus-
tiça Clístenes Holanda; e do 
presidente do MP-Procon, 
Gualberto Bezerra. 

Harmonia
Para o presidente 

Adriano Galdino, “é com 
muita satisfação que rece-
bo essa comitiva do MPPB, 
já que mais uma vez mostra 
que nessa minha gestão a 
harmonia entre os Poderes 

Galdino recebe representantes 
do Ministério Público Estadual

VISITA DE COrTESIA

será o pilar. Nós buscare-
mos dialogar com todos”, 
definiu.

Já Bertrand Asfora 
fez questão de enfatizar a 
amizade com o presidente 
Adriano Galdino. “Vim aqui 
hoje abraçar o presidente, 
um querido amigo, e dese-
jos de sorte na sua adminis-
tração”.

Além disso, o procura-
dor-geral de Justiça falou so-

bre a importância da harmo-
nia no relacionamento entre 
os Poderes e projetos de lei 
que o MPPB deverá apresen-
tar na ALPB nos próximos 
dias. “Iremos solicitar uma 
audiência para trazer algu-
mas iniciativas do MPPB no 
âmbito do Poder Legislativo 
e a visita de hoje serve para 
iniciarmos o diálogo com 
o Poder Legislativo neste 
novo momento”, ressaltou.

Bertrand Asfora (C) revelou que MPPB apresentará projetos de lei

FOTO: Divulgação/ALPB
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Juiz afirma que empreiteiros presos 
tentam interferir nas investigações
Sérgio Moro acredita que 
liberdade dos investigados 
colocaria processo em risco

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes

Em 15 segundos...
Por um desses acasos do destino, tive a ventura ou o 

sortilégio de uma formação intelectual juvenil torta (por 
conter muito de autodidatismo) e atípica, mais num partido 
comunista - o PCdoB, no qual militei por 15 anos - que nos 
bancos formais da universidade, onde mais flanei no movi-
mento estudantil que propriamente nas carteiras de madeira 
das salas de aulas. Gorki chamaria de uma formação na 
universidade da vida. Mudei muito intelectualmente desde 
a época, por assim dizer, das “primeiras letras”, depois tive a 
oportunidade complementar, e de alguma maneira superar, 
muito da formação ainda dogmática oferecida ao militante 
comunista entre o final dos anos 70 e toda a década de 80. 

Devo logo afirmar que nunca cuspi no prato que comi. 
Ou seja, não me tornei um desses ex-militantes da causa 
comunista que renegam o passado com a mesma fúria 
religiosa antes devotada à velha organização. No fundo de 
suas almas, esses camaradas continuam os mesmos, apenas 
estão servindo a dogmas diferentes, num balancê que cruzou 
da esquerda à direita. De minha parte, não aderi a dogmas 
liberais, continuo comunista, hoje sem partido. Gosto muito, 
e acho graça, de me definir como um “comunista alienígena” 
porque insisto em estudar e refletir assuntos que estão fora 
da pauta e dos interesses imediatos da maioria das organiza-
ções da esquerda brasileira. 

Por exemplo, estudo especulativamente a questão 
do comunismo. Praticamente não vejo hoje no Brasil um 
debate antidogmático entre as organizações de esquerda 
que afrontem a questão. Em geral, preferem responder à 
questão da necessidade de ter claro hoje quais os contornos 
de uma futura sociedade comunista com o chavão que Marx, 
em virtude do conteúdo antiutópico de sua teoria, ter tido o 
cuidado de não formular um projeto “ideal” de sociedade à 
maneira dos falanstérios do genial maluco beleza chamado 
Charles Fourier. A virtude, em Marx, tornou-se a preguiça 
mental de certos de seus pseudo herdeiros, de boca torta 
pelo uso do cachimbo.

Permitam-me o cabotinismo de pôr entre aspas a mim 
mesmo. Costumo dizer em sala de aula que o primeiro axio-
ma de um projeto autenticamente socialista ou comunista 
no século XXI é reconhecer que “ninguém mais vai aceitar 
um cheque em branco.” A questão é séria. Quando Lênin, 
em 1917, cruzou a fronteira da Alemanha, chegou à Estação 
Finlândia e logo surpreendeu os próprios companheiros de 
Partido ao formular uma nova estratégia - romper com o go-
verno provisório instaurado em fevereiro e entregar o poder 
aos sovietes -, de alguma maneira estava pedindo um cheque 
em branco. Não havia experiência socialista concreta em que 
se basear - a não ser a fugaz experiência da Comuna de Paris 
(1871). Tudo haveria de ser criado dali para frente.

No século XXI, no mesmo processo de se criar para 
frente, deve-se também rever para trás, pois a grande saga 
histórica do século passado foi exatamente a tentativa de 
construir a chamada “sociedade do futuro” que Marx teve 
parcimônia em descrever. Para criar em novos termos, te-
mos uma espécie de “volume morte” a ultrapassar: alguém, 
em sã consciência, ousaria negar que as duas principais 
experiências do socialismo no século XX tiveram resultados 
trágicos? Quais os resultados das duas principais tentativas 
de socialismo? A URSS explodiu por dentro, acossada pelas 
contradições políticas e econômicas do poder burocrático, 
e a China explodiu para fora, como capitalismo. Nenhum 
programa de esquerda pode mais contornar, sob pena de 
enganar a si mesmo – ledo engano pensar que engana os 
demais circunstantes –, os áridos temas postos pela com-
plexa história do século XX.

Pode parecer aos incautos que diviso o mundo em 
paragens de alta especulação idealista. Nada disso. Esses 
temas têm interesse prático, me considero um sujeito prático 
em política. A quem duvida encerro o artigo narrando um 
fragmento pessoal. Estava em casa assistindo, por dever 
de ofício, o guia de TV das eleições presidenciais de 2014, 
quando me aparece na tela o programa eleitoral do PCB, em 
cujo candidato, Mauro Iasi, até votei em primeiro turno (no 
segundo, votei em Dilma). 

Vamos ao fragmento: em 15 segundos, o PCB revelou 
todo o impasse histórico (o volume morto) do qual é lega-
tário, para o bem e também para o mal. Antes de candida-
to do Partido falar, abria o programa pequenas animações. 
Numa dessas, escolheu-se a conhecida referência de 
exploração capitalista denunciada por Chaplin em “Tem-
pos modernos” - a figura do operário de macacão escuro 
numa linha de montagem fordista. A imagem é ajustada, 
contudo insuficiente, por dois motivos: 1) a exploração 
capitalista não é exclusivamente fordista, explodiu para 
a rua, ou seja, a propaganda, para ser eficaz, não deve ser 
dirigida apenas ao operário de macacão, mas, entre tantos 
trabalhadores de tantas ocupações - inclusive intelectuais 
-, por exemplo, aos jovens explorados do telemarketing; 
2) pior, foi exatamente nas malhas da exploração fordis-
ta mais intensiva que se construiu a experiência, enfim 
malograda, da União Soviética. 

Em 15 segundos, a vastidão rosiana de um impasse… 

Ao renovar as prisões dos 
empreiteiros Ricardo Ribeiro 
Pessoa, da UTC, Eduardo Her-
minio Leite, Dalton dos Santos 
Avancini e José Ricardo Auler, 
da Camargo Corrêa, o juiz fede-
ral Sérgio Moro destacou que 
os empresários têm tentado 
interferir nas investigações. Se-
gundo Moro, responsável pelos 
processos decorrentes das in-
vestigações da Operação Lava 
Jato, a eventual soltura dos em-
presários “colocaria em risco à 
ordem pública, risco à instru-
ção, à aplicação da lei penal e à 
integridade da Justiça”.

“É necessário, infelizmen-
te, advertir com o remédio 
amargo as empreiteiras de que 
essa forma de fazer negócios 
com a administração pública 
não é mais aceitável – nunca 
foi, na expectativa de que aban-
donem tais práticas crimino-
sas. Então a prisão preventiva 
é necessária para preservar a 
ordem pública, prevenindo a 
reiteração e continuidade dos 
crimes, diante da constatação 
de sua duração por anos, a sua 
atualidade e a habitualidade 
criminosa”, sustentou Moro no 
despacho expedido na última 
quarta-feira, 18.

Moro disse que a tentativa 
dos acusados e das empreitei-
ras de ganhar apoio político 
para se beneficiarem no pro-

Eduardo Cardozo informou que reunião estava registrada em agenda pública do Ministério da Justiça

cesso judicial “já é reprovável”. 
O juiz acrescentou que “as alu-
didas tentativas de cooptação 
de testemunhas” demonstram 
a necessidade de se manter a 
prisão preventiva para garan-
tir a instrução e a aplicação da 
lei e preservar a integridade da 
Justiça “contra a interferência 
do poder econômico”.

Ele qualificou de “intole-
rável” e “total desvirtuamento 
do devido processo legal”, que 
“emissários” das empreitei-
ras busquem apoio de políti-
cos para tentar favorecer os 
empresários presos. Segundo 
jornal Folha de S.Paulo, advo-
gados da UTC e da Camargo 
Corrêa se reuniram com o mi-
nistro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, para tratar de ques-
tões relacionadas a Lava Jato.

Ivan Richard
Repórter da Agência Brasil

Coordenada pela Câmara dos 
Deputados, a Rede Legislativa de 
Rádio e TV fechou o ano de 2014 
com 33 operações em capitais e ci-
dades do interior do país. Para 2015, 
a previsão é chegar a 50 estações no 
ar. O modelo bem-sucedido de com-
partilhamento de custos e respon-
sabilidades se dá graças à multipro-
gramação, um recurso da TV digital 
que permite a divisão de um único 
canal em quatro. Assim, cada Casa 
Legislativa (Câmara dos Deputados, 
Senado, Assembleia Legislativa e Câ-
mara Municipal) tem uma emissora 
24 horas no ar com programação in-
dependente.

Nas capitais, a Rede Legislativa 
já está no ar em Brasília (DF), Belo 
Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Por-

to Alegre (RS), Cuiabá (MT), Palmas 
(TO), Vitória (ES), Goiânia (GO), Flo-
rianópolis (SC), Salvador (BA), Natal 
(RN), Manaus (AM), São Luís (MA), 
Macapá (AP) e João Pessoa (PB). As 
quatro últimas são de responsabili-
dade do Senado, conforme um acor-
do de cooperação entre as duas Ca-
sas Legislativas. 

Rádio
A Rede Legislativa de Rádio 

também está em franco crescimen-
to. 2014 marcou o início da primeira 
operação de rádio FM, numa parce-
ria com a Assembleia Legislativa do 
Mato Grosso. Como o sinal de rádio 
é analógico, a frequência 89.5 é com-
partilhada entre Câmara dos Depu-
tados e Assembleia Legislativa.

Os próximos passos serão a ins-
talação do sinal da Rádio Câmara, 
em parceria com as casas legislati-
vas locais, nas cidades de Rio Branco 
(AC), Salvador (BA), Jaboatão dos 
Guararapes (PE), Belém (PA), Campo 
Grande (MS), João Pessoa (PB), Ma-
capá (AP), São Luís (MA), Teresina 
(PI), Bauru (SP), Mogi Das Cruzes (SP), 
Ourinhos (SP), Penápolis (SP), Santos 
(SP), Divinópolis (MG), Montes Claros 
(MG), Uberlândia (MG), Santarém 
(PA), Jataí (GO), Ponta Grossa (PR) e 
Quatro Barras (PR).

Além disso, a Câmara dos Depu-
tados solicitou ao Ministério das Co-
municações canais de rádio para mais 
de 50 municípios onde há disponibili-
dade no plano básico da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel).

TV Câmara amplia sinal digital e gratuito
50 ESTAÇÕES EM 2015

O senador Alvaro Dias 
(PSDB-PR) afirmou ontem, em 
Plenário, que não é hora para 
criar uma nova comissão par-
lamentar de inquérito (CPI) 
para apurar denúncias de irre-
gularidades na Petrobras, caso 
que, em sua opinião,  está sen-
do bem conduzido pelo Minis-
tério Público, Polícia Federal e 
Justiça Federal. Para ele, o mo-
mento é de investigar supostas 
irregularidades nos emprés-
timos do governo brasileiro, 
por meio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) a países gover-
nados por ditadores.

Alvaro Dias mencionou o 
fato de que a escola de sam-
ba Beija-Flor, que foi campeã 
do Carnaval do Rio de Janeiro 
deste ano, teve o patrocínio do 
governo da Guiné Equatorial, 
país africano comandado por 
um ditador. E lembrou que ain-
da aguarda o julgamento, pelo 
Supremo Tribunal Federal, do 
mandado de segurança que 
obriga o governo brasileiro a 
fornecer informações sobre as 
condições dos empréstimos 
concedidos pelo BNDES à Ve-
nezuela, ao Paraguai, a Cuba e 
a alguns países africanos.

O senador lamentou que 
esses empréstimos tenham 
sido concedidos com o apoio 
do Congresso Nacional, que 
aprovou as transferências de 
recursos dos cofres da União 
para o BNDES, e, pior do que 
isso, não derrubou projetos 
que perdoaram as dívidas 
contraídas por esses países 
com o governo brasileiro.

Isso é “inaceitável”, afir-
ma Alvaro Dias, argumen-
tando que o povo brasileiro 
sofre com serviços públicos 
de péssima qualidade en-
quanto o dinheiro que po-
deria mudar isso está sendo 
investido em outros países.

“As obras são entregues 
àquelas empresas empreitei-
ras que chegam com os re-
cursos para a sua execução. 
E, nesse caso, a licitação não 
prepondera. Não há nenhu-
ma preocupação com a serie-
dade e correção dos procedi-
mentos no ato de escolha de 
quem realiza a obra, dando 
margem ao surgimento de 
empresas que se organizam 
paralelamente para o repas-
se de recursos e ocultação de 
valores de forma desonesta, 
incluindo aí o pagamento 
de propina a burocratas de 
outras nações”, denunciou o 
senador.

Alvaro Dias insiste em criação de CPI
BNDES SOB SUSPEITA

Da Agência Senado

O ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, confirmou, 
por meio de nota, que teve en-
contro com advogados de em-
presas envolvidas na Operação 
Lava Jato. O ministro, no entan-
to, sustentou ser “dever do mi-
nistro da Justiça e de quaisquer 
servidores públicos receber 
advogados no regular exercício 
da profissão conforme deter-
mina o Estatuto da Advocacia”, 
e informou que, conforme re-
gistrado em agenda pública, 
teve reunião apenas com re-
presentantes da empresa Ode-
brecht, no dia 5 de fevereiro, às 
15h30.

“Em nenhum momento [o 
ministério] recebeu qualquer 

solicitação de advogados de 
investigados na Operação Lava 
Jato para que atuasse no senti-
do de criar qualquer obstáculo 
ao curso das investigações em 
questão ou para atuar em seu 
favor em relação a medidas ju-
diciais decididas pelos órgãos 
jurisdicionais competentes”, 
diz Cardozo na nota.

Na quarta-feira, 18, o 
líder do PPS na Câmara, de-
putado Rubens Bueno (PR), 
ingressou com representação 
na Comissão de Ética da Pre-
sidência da República solici-
tando investigação de encon-
tro privado entre Cardozo e o 
advogado da UTC Engenharia, 
Sérgio Renault.

Encontro é confirmado

FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil
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MEC libera R$ 119 milhões para 
pagar mensalidades do Pronatec 

O Ministério da Educa-
ção (MEC) informou  ontem 
que foram liberados R$ 119 
milhões para regularizar o 
pagamento de mensalidades 
de 2014 do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec) 
para instituições privadas.

Segundo matéria publi-
cada na edição de hoje do 
jornal Folha de S.Paulo, o 
Governo Federal deixou de 
pagar as aulas dadas desde 
outubro pelas 500 institui-
ções privadas participantes 
do Pronatec.

A nota do ministério es-
clarece que a liberação dos 
repasses este ano está dentro 
do previsto. “O MEC informa 
que foram liberados R$ 119 
milhões para regularizar o flu-
xo de pagamento referente às 
mensalidades de 2014 para 
instituições privadas”. A libera-
ção dos repasses este ano está 
dentro do previsto, diz o MEC, 
lembrando que o pagamento 
de cada parcela pode ser feito 
até 45 dias após o vencimento 
do mês de referência.

De acordo com o Minis-
tério da Educação, as institui-
ções privadas participam da 
iniciativa Bolsa Formação do 
Pronatec, na oferta de cursos 
técnicos subsequentes por 
meio do Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profis-
sional e Tecnológica (Sisutec). 
A pasta informa que as insti-
tuições privadas representam 
cerca de 7% das matrículas 
totais do Pronatec. Por meio 
dessa ação, foram feitas cer-
ca de 440 mil matrículas em 
2014, além das cerca de 150 
mil iniciadas em 2013.

Segundo a nota, o paga-
mento dos valores é feito em 
parcelas, a partir do registro 
de frequência do beneficiário 
pela instituição, bem como 
da confirmação pelo próprio 
aluno, com senha pessoal e 
intransferível. No ano passa-
do, foram repassados cerca 
de R$ 640 milhões a institui-
ções privadas.

O Pronatec foi criado em 
2011 pelo Governo Federal, 
com o objetivo de ampliar a 
oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica.

Os recursos vão regularizar 
o pagamento a instituições 
privadas referente a 2014

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Um avião de pequeno 
porte caiu na manhã de on-
tem em Bueno Brandão, a 
464 km de Belo Horizonte, 
no interior de Minas Gerais. 
De acordo com a Polícia Mi-
litar da cidade, que atendeu 
a ocorrência, quatro pes-
soas teriam morrido no aci-
dente.

A perícia da Polícia Ci-
vil, que veio do município de 
Pouso Alegre, analisa as cau-
sas da queda. Morreram o 
piloto da aeronave, Eduardo 
Laurentiz de Caiado Castro, 
Talita Mariana Fornel, 28, e 
Júlia de Salles Caiado Castro, 
25. Uma quarta vítima foi 
identificada apenas como 

Eduardo.
Segundo o sargento da 

PM, José Ronaldo de Quei-
roz, o avião decolou de Pa-
raty (RJ) pela manhã com 
destino a Ribeirão Preto 
(SP). Ainda de acordo com 
o sargento, o último contato 
do piloto teria sido feito na 
região de Bragança Paulis-
ta-SP.

O modelo da aeronave é 
um monomotor Cessna, pre-
fixo PTKBV. Testemunhas 
disseram que o avião perdeu 
altitude até bater nas árvo-
res. A região da queda fica o 
bairro da Torre, a cerca de 
9 km do centro da cidade. A 
neblina, chuva e a mata fe-
chada são obstáculos para 
as equipes de resgate.

Avião cai no sul de MG 
e mata quatro pessoas

TRAGÉDIA AÉREA 

Do Portal UOLA Superintendência-Ge-
ral do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) do Ministério da Jus-
tiça aprovou, com restrições, 
a compra da GVT pela Tele-
fônica. A Telefônica é a con-
troladora da Vivo no Brasil e 
atua nos mercados de tele-
fonia fixa e móvel, internet 
banda larga e TV por assi-
natura. As decisões foram 
publicadas no Diário Oficial 
da União.

De acordo com o Cade, 
foram analisados dois atos 
de concentração. A primeira 
operação consiste na cisão 
da Telco, holding com par-
ticipação na Telecom Italia 
(controladora da Tim), da 
qual são acionistas a Telefô-

nica e as empresas italianas 
Assecuriazioni Generali, In-
tesa Sanpaolo e Mediobanca. 
Com a operação, a Telefônica, 
que hoje detém, por meio da 
Telco, participação minori-
tária no capital votante da 
Telecom Italia, passaria a 
deter participação direta na 
empresa.

Já a segunda operação 
trata da aquisição da GVT 
Participações pela Telefônica 
Brasil. Como parte do paga-
mento da GVT, o Grupo Te-
lefônica ofereceu ao Grupo 
Vivendi, atual proprietário da 
GVT, 8,3% do capital votante 
da Telecom Italia. 

Também fez parte da 
transação a transferência de 
ações da própria Telefônica 
Brasil para o Grupo Vivendi. 
Na análise dos atos de con-
centração, a Superintendên-

cia-Geral verificou, segundo o 
Cade, algumas preocupações 
concorrenciais decorrentes 
das operações e negociou 
com as empresas acordos 
específicos em cada um dos 
casos.

No caso da aquisição da 
GVT, destaca o Cade, a superin-
tendência identificou alguns 
aspectos pró-competitivos da 
operação, como a possibilida-
de de os clientes da Telefônica 
usarem a rede mais moderna 
da GVT, composta por fibra 
ótica, e a extensão das obri-
gações regulatórias impostas 
pela Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) tam-
bém à GVT, que tem potencial 
de aumentar a oferta dos ser-
viços das requerentes para 
novos clientes.

Contudo, informou o 
Cade, após estudos e con-

sultas ao mercado e à Anatel 
verificou-se que embora a 
atuação da Telefônica e GVT 
seja complementar na maior 
parte do Brasil, a operação 
resulta em concentrações re-
levantes em alguns municí-
pios do Estado de São Paulo. 
Após análises concorrenciais 
identificando aspectos regu-
latórios e concorrência de ri-
vais importantes, bem como 
estudos do Departamento 
de Estudos Econômicos do 
Cade, entendeu-se ser pouco 
provável um risco de aumen-
to de preços motivado pela 
aquisição.

As empresas concorda-
ram em adotar medidas no 
sentido de assegurar oferta, 
qualidade e preços competi-
tivos nos mercados de telefo-
nia fixa, internet banda larga 
e TV por assinatura.

Cade aprova venda da operadora GVT
COM RESTRIÇÕES

Denise Griesinger
Da Agência Brasil

A Caixa Econômica Fede-
ral ficou em primeiro lugar no 
ranking de queixas contra ban-
cos, com mais de 2 milhões de 
clientes, pelo segundo mês con-
secutivo, em janeiro deste ano. 
A instituição financeira havia li-
derado as reclamações também 
em dezembro de 2014. Os dados 
foram publicados ontem pelo 
Banco Central (BC).

A instituição teve 953 recla-
mações procedentes e índice de 
12,78%. Em segundo lugar na 
lista dos bancos de maior porte, 
ficou o HSBC, com 112 queixas 
e índice de 10,99%; em terceiro, 
o Santander, com 234 queixas e 
percentual de 7,44%; em quar-
to, o Bradesco, com 541 queixas 
e índice de 7,22%, e em quinto, 
o Banrisul, com 25 reclamações 
e percentual de 6,42%.

O índice representa o núme-
ro de reclamações da instituição 
financeira para cada 1 milhão 
de clientes. Para chegar ao per-
centual, as reclamações são di-
vididas pelo número de clientes 
do banco e multiplicadas por 1 
milhão. A posição da instituição 
financeira no ranking do BC de-
penderá do índice, mesmo que 
tenha sido alvo de mais reclama-
ções em números absolutos.

As irregularidades relativas 
à confiabilidade, segurança, ao 
sigilo ou à legitimidade das ope-
rações ocuparam o primeiro lu-
gar entre as queixas contra ban-
cos julgadas procedentes. Houve 
691 queixas por este motivo em 
janeiro. Em segundo lugar, ficou 
a restrição à execução de porta-
bilidade de operação de crédito, 
com 542 queixas.

O terceiro lugar ficou com 
débito em conta não autorizado 
pelo cliente, com 317 menções. 

Por fim, vieram irregularidades 
no fornecimento de documento 
para liquidar antecipadamente 
operação de crédito consignado 
e a restrição à portabilidade de 
crédito consignado, que recebe-
ram, respectivamente, 209 e 171 
queixas.

A Agência Brasil entrou em 
contato com os cinco bancos 
que tiveram mais reclamações. 
Até o momento, a Caixa Econô-
mica, o HSBC, Santander e Bra-
desco se manifestaram sobre o 
levantamento. A Caixa ressaltou 
que valoriza as reclamações dos 
clientes e as utiliza para melho-
rar os processos de atendimen-
to. Segundo o banco, a redução 
das reclamações e o aumento 
das soluções são prioridades. A 
instituição disse ainda que seus 
serviços e produtos são perma-
nentemente revisados.

Em nota, o HSBC disse que 
avalia todas as demandas re-

cebidas pelos canais de atendi-
mento e atua com foco no clien-
te para melhorar os serviços. “O 
banco tem realizado alterações 
significativas, principalmente no 
modelo de gestão e atendimen-
to e ressalta que segue os mais 
altos padrões de qualidade para 
atender os pontos levantados 
nas avaliações de seus clientes”, 
diz o comunicado.

O Santander também enviou 
nota afirmando que trabalha con-
tinuamente para aperfeiçoar pro-
cessos, ofertas e o atendimento 
com o intuito de torná-los simples 
e ágeis e melhorar a satisfação e 
a experiência dos consumidores 
com o banco. O Bradesco disse 
que desenvolve programas de 
revisão de processos e sistemas e 
formação e aperfeiçoamento de 
funcionários, a fim de aumentar 
o nível de satisfação dos clientes. 
A reportagem ainda aguarda re-
torno do Banrisul.

Caixa volta a liderar ranking de queixas
DADOS DO BANCO CENTRAL

Mariana Branco
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

Em janeiro, houve mais de 2 milhões de queixa de clientes contra a Caixa Econômica Federal, que liderou também as reclamações em dezembro de 2014



Mais onze condenados ao 
corredor da morte serão 
executados em breve

Anistia pede a suspensão da 
pena de morte na Indonésia

A organização não gover-
namental (ONG) de direitos 
humanos Anistia Internacio-
nal pediu que o governo in-
donésio suspenda a iminente 
execução de 11 condenados 
e abandone os planos de co-
locar mais pessoas no corre-
dor da morte ainda este ano. 
A ONG fez o apelo em carta 
aberta ao presidente da Indo-
nésia, Joko Widodo.

A Procuradoria-Geral da 
Indonésia confirmou que 11 
condenados à morte por tráfi-
co de drogas e assassinato se-
rão executados em breve. Os 
pedidos de clemência de sete 
estrangeiros, entre eles o bra-
sileiro Rodrigo Gularte, e de 
quatro cidadãos indonésios 
foram negados por Widodo.

“O presidente Widodo 
está aparentemente tentan-
do mostrar que é rigoroso no 
combate ao crime, mas não 
há evidência de que a pena 
de morte é mais eficiente que 
outras formas de punição. Ele 
deveria assegurar que o sis-
tema de justiça criminal pre-
vina crimes”, disse, em nota, 
Richard Bennett, diretor da 
Anistia para Ásia e Pacífico.

Em janeiro, a Indonésia 
executou seis condenados 
à morte, entre eles o brasi-
leiro Marco Archer Cardoso 
Moreira.

No documento, a ONG 
mostra preocupação com o 
fato de Rodrigo Gularte ter 
sido diagnosticado com es-
quizofrenia e a doença ter 
piorado enquanto ele está no 
corredor da morte. De acordo 
com a Anistia, a legislação in-
ternacional proíbe a pena de 
morte para quem tem doen-
ças mentais.

Conforme a organização, 
dois prisioneiros têm recur-
sos pendentes na Suprema 
Corte da Indonésia, o que 
deveria impedir a execução 
antes da decisão final dos re-
cursos.

O Ministério das Rela-
ções Exteriores informou 
ontem que um representante 
da Embaixada do Brasil em 
Jacarta entregará hoje uma 
carta ao diretor da Peniten-
ciária Pssar Putih, onde Ro-
drigo Gularte está preso, so-
licitando a transferência do 
brasileiro para um hospital 
psiquiátrico na cidade de Yo-
gyakarta.

Gularte, de 42 anos, está 
preso desde 2004, após en-
trar na Indonésia com 6 qui-
los de cocaína escondidos 
em pranchas de surfe. Ele foi 
condenado à morte no ano 
seguinte.

Laudo assinado por um 
psiquiatria da rede pública da 
Indonésia confirmou o qua-
dro de esquizofrenia do bra-
sileiro. Segundo o jornal The 
Jakarta Post, a Procuradoria-
Geral indonésia pedirá uma 
segunda opinião médica para 
decidir o destino de Gularte. 
A legislação local prevê que o 
condenado tem de estar ple-
namente ciente da execução.

A Austrália faz pressão 
para que Jacarta suspenda 
a execução de dois cidadãos 
australianos. Andrew Chan, 
de 31 anos, e Myuran Suku-
maran, de 33 anos, também 
foram condenados por tráfico 
de drogas. 
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Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

A pobreza e o abismo en-
tre os Estados ricos e pobres da 
Alemanha estão aumentando, 
alertou a Associação alemã do 
bem-estar Social (Paritätischer 
Wohlfahrtsverband) ontem. Em 
2013, o índice de pobreza no país 
chegou a 15,5%, o que equivale a 
cerca de 12,5 milhões de pessoas.

“A pobreza nunca foi tão 
grande e a disparidade regional 
nunca foi tão profunda”, afirmou 
Ulrich Schneider, diretor da asso-
ciação, se referindo aos 25 anos 
que se passaram desde a reunifi-
cação da Alemanha, em 1990.

A associação define como 
“pobres” as famílias que têm 
renda 60% menor do que a mé-
dia do país. Em 2012, 15% da 
população estavam nessa faixa.

Segundo o relatório divulga-
do ontem, os Estados mais afe-
tados pela pobreza são Bremen, 
Berlim e Mecklemburgo-Pomerâ-
nia Ocidental. Na outra ponta, 
estão Baden-Württemberg e a 
Baviera, os Estados mais ricos 
com base no PIB. 

As únicas unidades fede-
rativas em que se verificou um 
leve declínio nos índices de po-

breza foram Saxônia-Anhalt e 
Brandemburgo.

“De modo geral, o ranking 
dos estados mostra uma repúbli-
ca esfarrapada”, disse Schneider. 
Para combater a crescente pobre-
za, seria necessária uma grande 
expansão do emprego público, 
entre outras medidas, afirmou.

A ministra alemã do Tra-
balho, Andrea Nahles, anun-
ciou no mês passado a criação 
de milhares de empregos para 
os desfavorecidos no país até 
2020. Para isso, seriam utiliza-
dos 2,7 bilhões de euros do Fun-

do Social Europeu, além de 4,3 
bilhões de euros da Alemanha.

Quase 40% das verbas de-
verão ser investidas na “promo-
ção da integração social e na 
luta contra a pobreza”, afirmou 
a ministra.

Os grupos sociais mais amea-
çados pela pobreza são os desem-
pregados, as mães solteiras e as 
pessoas com baixo nível educacio-
nal. Schneider alertou que a po-
breza também está aumentando 
significativamente entre os apo-
sentados, grupo cuja renda mais 
diminuiu desde 2006.

Alemanha apresenta o maior nível 
de pobreza desde a reunificação

ALERTA Ao GoVERno

Ansa - O presidente da 
Ucrânia, Petro Poroshenko, 
pediu que as Nações Unidas 
enviem forças de manutenção 
de paz para monitorar o ces-
sar-fogo no leste do país, onde 
há mais de um ano são regis-
trados confrontos com rebel-
des separatistas pró-russos.

“A questão foi discutida 
e ficou decidido que faríamos 
um apelo às Nações Unidas e 
à União Europeia para pre-
pararem uma operação de 
segurança e peacekeeping na 
Ucrânia”, explicou o secretá-
rio do Conselho de Segurança 
ucraniano, Oleksandr Turchy-
nov. A entidade aprovou na 
noite da última quarta-feira a 
solicitação.

No entanto, o apelo foi re-
jeitado ontem pelo negociador 
dos rebeldes, Denis Pushilin, o 
qual afirmou que a presença 
dos soldados da ONU viola os 
termos do acordo de paz as-
sinado semana passada em 
Minsk entre Rússia e Ucrânia. 
Pelo texto, o governo ucrania-
no precisa chegar a um con-
senso com os rebeldes sobre o 
controle de fronteiras apenas 
depois de realizar eleições 
municipais e uma reforma 
constitucional.

O embaixador russo na 
ONU, Vitaly Churkin, também 
criticou a medida, alegando 
que viola o acordo de Minsk. 
“Vejo isso como inquietante. 
Acabamos de assinar o acordo 
em Minsk no dia 12 de feverei-
ro. E lá só é prevista a atuação 
de observadores da Osce não 

fala nada sobre ONU ou UE”, 
afirmou. “Acredito que, em vez 
de apresentar novas ideias, 
deveríamos trabalhar naquilo 
que já foi acordado”.

O acordo de Minsk foi 
mediado pela França e pela 
Alemanha e tem como ob-
jetivo colocar um fim à cri-
se no leste da Ucrânia. Um 
cessar-fogo entrou em vigor 
no último dia 15, mas ainda 
há relatos de violações, com 
mortes de soldados.

Ucrânia quer forças de paz 
da ONU para mediar trégua

CESSAR-FoGo

Ancara (Reuters) - Os 
Estados Unidos e a Turquia 
assinaram um acordo para 
treinar e equipar os com-
batentes da oposição síria 
moderada, disse ontem uma 
autoridade do Ministério das 
Relações Exteriores turco.

O Exército norte-ame-
ricano disse que está pla-
nejando enviar mais de 400 
soldados, incluindo forças 
de operações especiais, para 
treinar os sírios moderados 
em locais fora da Síria, como 
parte da luta contra os mili-
tantes do Estado Islâmico.

“O acordo foi assinado 
pelo subsecretário do Minis-
tério do Exterior e o embai-
xador dos Estados Unidos”, 
disse a autoridade à Reuters.

Autoridades norte-ame-
ricanas disseram que preten-
dem treinar cerca de 5 mil 
combatentes sírios por ano 
durante três anos no âmbito 
do plano. A Arábia Saudita e 
o Catar, assim como a Tur-
quia, têm oferecido publica-
mente sediar esses centros 
de formação.

A Turquia espera que 
o treinamento também re-
force a oposição síria, que 
está enfraquecida e dividi-
da, na sua guerra contra o 
presidente da Síria, Bashar 
al-Assad.

O Exército Sírio Livre é 
visto pela Turquia como um 
fator fundamental no con-
flito da Síria, mas o grupo 
tem sido dilacerado por di-
visões e sofreu reveses nas 
mãos de forças do governo 
e outras facções rebeldes.

Turquia e EUA vão 
treinar a oposição síria

CoMBATE AoS JIHAdISTAS

Da Ansa Brasil
Da Reuters

Apesar do 
cessar-fogo, o 
clima continua 
tenso na região

Em 2013, o índice de pobreza na Alemanha chegou a 15,5%, o que equivale a cerca de 12,5 milhões de pessoas, causando grande preocupação ao governo 

FoTo: Reprodução/Internet
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Léo Moura acerta com
time dos EUA e deixa o
Fla no dia primeiro
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BOTAFOGO

Túlio está
ansioso para 
fazer estreia
Torcedor já pode comprar o 
seu ingresso para o clássico
de domingo contra o Treze

A diretoria já começou a venda dos ingres-
sos para o primeiro grande clássico do futebol 
paraibano no próximo domingo entre Botafo-
go e Treze, no Almeidão,  e a expectativa é de 
um grande público. Invicto ainda na competi-
ção, e com cem por cento de aproveitamento, 
o Botafogo foca como principal objetivo para 
este ano, a conquista do tricampeonato.

Como não há tempo para treinos, a comis-
são técnica preferiu fazer atividades leves para 
descansar o grupo, depois da viagem para For-
taleza. A grande expectativa é pela regulariza-
ção do meia Túlio Souza e do atacante Danilo 
Galvão. A situação mais fácil até agora é a do 
meia, que não esconde seu desejo de ficar à dis-
posição do treinador, o mais rápido possível, e a 
sua alegria em voltar ao seu Estado natal.

“Estou muito feliz em voltar à Paraíba e 
agora quero dar continuidade ao trabalho e fi-
car à disposição do professor Marcelo, o mais 
rápido possível, para ajudar o Botafogo, que 
está disputando várias competições ao mes-
mo tempo. Eu estou pronto e fiquei estes dias 

aqui aprimorando ainda mais a minha forma 
física, para quando for chamado, poder cor-
responder a expectativa”, disse Túlio Souza 
que é natural de Campina Grande e tem como 
maior referência no futebol a sua passagem 
pelo Botafogo carioca onde fez muito sucesso.

Além da possibilidade de contar com os 
novos contratados, Marcelo Vilar terá contra 
o Treze a volta do zagueiro Carlinhos Rech 
e do volante Zaquel, que ficaram de fora do 
jogo contra o Ceará, porque estavam cum-
prindo suspensão na Copa do Nordeste. O 
time titular só deverá ser definido depois de 
um treino leve que será realizado amanhã no 
CT da Maravilha do Contorno.

Venda de ingressos
A diretoria já colocou à venda os in-

gressos para o Clássico Tradição contra o 
Treze. Para a arquibancada sol, a inteira 
custa R$ 20,00 e a metade R$ 10,00. Na 
arquibancada sombra, custa R$ 35,00 a in-
teira e R$ 17,00 a meia. Para as cadeiras 
numeradas, o valor da inteira é R$ 50,00, 
enquanto que a meia custa R$ 25,00. A tro-
ca de notas fiscais por ingressos do Pro-
grama Gol de Placa deverá ser amanhã, 
mas não foi confirmada pelo clube.  As 
vendas acontecem nas Lojas do Belo em 
Mangabeira e em Tambaú no horário co-
mercial.

Foto: Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A Comissão de Prevenção e Com-
bate à Violência nos Estádios da Pa-
raíba, coordenada pelo procurador 
de Justiça, Valberto Lira, realiza na 
segunda-feira, a partir das 9h30, uma 
vistoria no Estádio Teixeirão que po-
derá ser mais uma opção de jogos no 
Campeonato Paraibano de 2015, caso 
os órgãos de segurança liberem a pra-
ça de esportes de Santa Rita.

O Teixeirão, no mês passado, pas-
sou por vistoria e foi reprovado pelos 
órgãos de segurança que solicitaram 
melhorias como a recuperação do 
alambrado, das cabines de imprensa 
e vestiários. A Prefeitura de Santa Rita 
já viabilizou as reformas e antes do 
Carnaval pediu, através de ofício, uma 
nova vistoria na praça esportiva que 
deve acontecer hoje.

Segundo o diretor de futebol e 

vice-presidente do Santa Cruz, César 
Wellington, todas as melhorias soli-
citadas pelos órgãos de segurança já 
foram realizadas e ele não vê nenhum 
problema para que o campo seja libe-
rado para jogos no Campeonato Pa-
raibano. “Estamos tendo um prejuízo 
grande com a realização de jogos e o 
Primeiro Turno já se foi até porque só 
temos um jogo em casa que é o Campi-
nense, este ainda sem data definida”, 
disse o dirigente.

De acordo com a tabela, o próxi-
mo jogo do Santa Cruz será diante do 
Botafogo, no Almeidão, dia 25. Caso o 
campo seja aprovado, o clube vai ficar 
na dependência da Federação Parai-
bana de Futebol que pode remarcar o 
jogo adiado contra o Campinense ou 
então antecipar um jogo do Segundo 
Turno.

Comissão faz vistoria 2ªfeira e o
estádio deve ser liberado para jogos 

TEIXEIRÃO

"Vamos vencer o Campinense, dentro de 
Campina Grande, e assumir a liderança do 
Campeonato Paraibano". A frase otimista é 
do presidente do Auto Esporte, Watteau Ro-
drigues, que promete um Auto Esporte ain-
da mais forte, após os festejos de Carnaval e 
com um meio campo melhor, com a estreia 
do garoto João Vitor, que veio do Águia Ma-
rabá e que deverá ter a sua situação regula-
rizada, junto à CBF, até hoje, de acordo com 
o dirigente.

João Vitor, para quem não sabe, é filho de 
um ex-jogador e técnico do Auto Esporte, o 
gaúcho Dagoberto Borges. Ele teve uma boa 
participação no Juventude, de Caxias do Sul, e 
estava no Águia Marabá do Pará, que disputa 
a Série C do Campeonato Brasileiro. O garoto 
não esconde a sua vontade de fazer história 
no clube.

"Quero, assim como meu pai, fazer histó-
ria neste clube também. Estou treinando fir-
me e só aguardando esta regularização para 
ficar à disposição do treinador Jazon Vieira 
e poder ajudar o Auto Esporte. Estrear num 
clássico contra o Campinense, motiva ainda 
mais qualquer jogador", disse o meia. Ele 
veio justamente para suprir a lacuna deixada 
por Mael, que era o maestro do time até bem 
pouco tempo antes do início do Campeonato 
Paraibano, mas se transferiu para uma equi-
pe do futebol de Goiás.

Além de João Victor, o técnico Jazon Viei-
ra espera contar com o volante Gil, pernam-
bucano, que veio do Ypiranga. Ele também 
aguarda a regularização junto à CBF. O trei-
nador está preocupado com o grande núme-
ro de jogadores entregues ao Departamento 
Médico, e alguns já foram vetados para o clás-
sico contra o Campinense. São eles: o goleiro 
Robson, os zagueiros Camutanga e Henrique, 
o lateral Felipe Ramon, Marlo e Emerson. 

Destes, apenas Felipe Ramon tem remotas 
chances de ser liberado.

Outra dor de cabeça de última hora para 
o técnico Jazon é o lateral Ely, que teve pro-
blemas pessoais e pediu seu desligamento 
do clube. O atacante Júnior Mandacarú ainda 
está com sua situação pendente, porque es-
tava emprestado ao Miramar e entrou numa 
disputa judicial entre os dois clubes. "Eu es-
tou com problemas até para fazer o coletivo 
apronto desta sexta-feira. Vou ter que com-
pletar o time reserva com garotos do Junior", 
disse o treinador, lamentando a situação, mas 
prometendo que o time tem condições de 
surpreender a Raposa.

Diante da situação, a diretoria já prome-
teu ao técnico novas contratações. Um lateral 
direito está quase fechado e deverá ter o seu 
nome divulgado nos próximos dias. O Auto está 
conversando também com um atacante, que 
deverá acertar até a próxima semana. "Com a 
recuperação desses jogadores que estão no De-
partamento Médico, além do regularização dos 
que faltam documentação, mais estes que estão 
sendo contratados, nós teremos condições de 
brigar pelo G4", afirmou Jazon Vieira.

Lembranças negativas
A última partida entre Auto Esporte e 

Campinense não traz boas recordações para 
o torcedor do Auto Esporte. Ela aconteceu 
em 19 de junho do ano passado, na segunda 
partida pelas semifinais do Campeonato Pa-
raibano de 2014. O Auto venceu no Almeidão 
por 2 a 1, com gols de Gustavo e Gil Paraíba, 
enquanto que William Kozlowsky descontou 
para a Raposa. Mas apesar da vitória, o Alvir-
rubro não conseguiu a classificação para a 
final, porque no primeiro jogo disputado em 
Campina Grande, o Rubro-Negro levou a me-
lhor, e venceu por 2 a 0.   (IM)

Watteau projeta vitória contra
o Campinense no domingo

AUTO ESPORTE

Túlio, que nasceu 
em Campina 
Grande, pode 
estrear domingo 
contra o Treze

As reformas foram feitas no Estádio Teixeirão que deve ser liberado para o Estadual

Foto: Reprodução/Internet
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Judô brasileiro inicia amanhã luta 
por medalhas no Circuito Mundial

A partir de hoje os ju-
docas brasileiros encaram o 
primeiro desafio do Circuito 
Mundial 2015 da modalida-
de. Os lutadores disputam até 
o próximo domingo  o Grand 
Prix de Dusseldorf, na Ale-
manha. O Brasil será repre-
sentado por 22 atletas, com 
uma equipe que conta com 
esportistas experientes e com 
jovens da nova geração, como 
Danielle Karla Oliveira e Ri-
cardo Santos Jr, que acabam 
de chegar à equipe principal 
depois de vencer a última 
seletiva realizada no final de 
2014.

“Estou com aquela ansie-
dade e nervosismo normal, 
até porque é minha primei-
ra competição como sênior”, 
disse a estreante Danielle, 
ressaltando também a con-
fiança para a disputa. “Eu me 
sinto bem preparada para fa-
zer o meu melhor. Esse é meu 
maior objetivo, dar sempre o 
meu melhor. Espero encon-
trar só as melhores adversá-
rias. Sei que não vai ser fácil, 
mas também não é impossí-
vel”.

A equipe nacional conta 
com Sarah Menezes (48kg), 
Gabriela Chibana (48kg), 
Érika Miranda (52kg), Jés-
sica Pereira (52kg), Rafa-
ela Silva (57kg), Ketleyn 
Quadros (57kg), Mariana 
Silva (63kg), Danielle Kar-
la Oliveira (63kg), Bárbara 
Timo (70kg), Samanta So-
ares (78kg) e Rochele Nu-
nes (+78kg); Eric Takaba-
take (60kg), Phelipe Pelim 

Disputas acontecem na 
cidade de Dusseldorf e 
país conta com 22 atletas

(60kg), Ricardo Santos Jr 
(66kg), Alex Pombo (73kg), 
Marcelo Contini (73kg), Le-
andro Guilheiro (81kg), Fe-
lipe Costa (81kg), Eduardo 
Bettoni (90kg), Luciano Cor-
rêa (100kg), Rafael Buzaca-
rini (100kg) e Walter Santos 
(+100kg).

Em 2014, o país voltou da 
Alemanha com cinco meda-
lhas na bagagem: um ouro de 
Luciano Corrêa (100kg) e qua-
tro medalhas de bronze, com 
Rafael Buzacarini (100kg), 
Rafael Silva (+100kg), Érika 
Miranda (52 kg) e Ketleyn 
Quadros (57kg).

Hoje, os primeiros a en-
trar no tatame serão as me-
ninas das categorias 48kg, 
52kg, 57kg, 63kg e 70kg, e 
os homens das categorias 
60kg, 66kg, 73kg e 81kg, na 
sexta-feira (20.02). Amanhã 
estreiam as mulheres dos pe-
sos 78kg e +78kg, além dos 

homens das categorias 90kg, 
100kg e +100kg. As finais des-
sas cinco categorias ocorre-
rão no domingo, último dia de 
competições.

A seleção permanece na 
Alemanha até o dia 26 de fe-
vereiro realizando o Treina-
mento de Campo na própria 

cidade de Dusseldorf. Em se-
guida, a equipe feminina, com 
exceção de Érika Miranda, Ra-
faela Silva e Sarah Menezes, 
disputará o Aberto de Praga, 
enquanto os homens vão para 
a Polônia, para o Aberto de 
Varsóvia, retornando ao Brasil 
apenas no dia 2 de março.

O judô brasileiro vai mostrar a sua força no Circuito Mundial que acontece na Alemanha neste final de semana com os seus principais atletas em várias categorias 

FotoS: Reprodução da Internet

Brasil disputa edição do Pan-Americano
CRoSS CoUNtRY

Atletas brasileiros antes do embarque para a Colômbia para a disputa da primeira edição da Copa Pan-Americana de Cross Country

O primeiro-minis-
tro do Japão, Shinzo 
Abe, afirmou ontem 
que reforçará as medi-
das antiterroristas para 
a realização dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, 
em 2020, após as amea-
ças feitas contra o Japão 
pelo grupo jihadista Es-
tado Islâmico.

"Estamos trabalhan-
do com a comunidade 
internacional para juntar 
e analisar informação, 
com o objetivo de iden-
tificar com antecedência 
qualquer sinal de amea-
ça", afirmou em discurso 
na Câmara Baixa do Par-
lamento japonês.

Além disso, o Japão 
"reforçou os controles 
de fronteira para evitar 
que os terroristas entrem 
no país" e aumentou a 
segurança em "infraes-
truturas importantes" 
como os aeroportos e 
outras instalações de 
transporte, segundo o 
primeiro-ministro.

Abe se pronunciou 
ao ser questionado so-
bre as medidas adota-
das pelo governo para 

garantir a segurança no 
evento esportivo inter-
nacional, depois da re-
cente crise dos reféns.

No dia 20 de janeiro, 
pouco depois de o pri-
meiro-ministro do Japão 
anunciar uma doação de 
US$ 200 milhões para os 
países que recebem re-
fugiados que fogem do 
Estado Islâmico, o grupo 
jihadista exigiu a mesma 
quantia para não assas-
sinar o jornalista Kenji 
Goto e ao empresário 
Haruna Yukawa.

Como as negocia-
ções não avançaram, o 
grupo executou ambos 
e, em vídeo, acusou Abe 
de ter entrado em "uma 
guerra que não pode ga-
nhar" e ameaçou assassi-
nar cidadãos japoneses.

No discurso desta 
quinta-feira, o primeiro-
ministro do Japão vol-
tou a defender a gestão 
da crise a cargo de seu 
gabinete e afirmou que, 
embora o resultado te-
nha sido "lamentável", 
o trabalho do Conselho 
Nacional de Segurança 
foi adequado.

Japão preocupado
com Jogos de 2020 

AMEAÇA tERRoRIStA

A Seleção Brasileira de 
Cross Country viajou para 
Barranquilla, na Colômbia, 
onde disputará neste final de 
semana a primeira edição da 
Copa Pan-Americana da es-
pecialidade. A Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) 
convocou 22 atletas das cate-
gorias adulta, juvenil e menor, 
no masculino e no feminino, 
com base nos resultados ob-
tidos na Copa Brasil Caixa de 

Cross Country, realizada no 
último dia 8, no Parque Ecoló-
gico do Tietê, em São Paulo.

O evento colombiano será 
classificatório para o Campeo-
nato Mundial da China, no dia 
28 de março, em Guiyang e a 
seleção conta com os técnicos 
Cláudio Roberto (SP) e Alex 
Sandro de Jesus Lopes (SP).

Marcha
O brasiliense Caio Bonfim 

(CASO-DF) confirmou a sua 
participação na Copa Brasil 
Caixa de Marcha 2015, que 
está marcada para os dias 7 e 
8 de março, na cidade de Blu-
menau, em Santa Catarina. 
O atleta de 23 anos tentará o 
tetracampeonato brasileiro na 
prova dos 20km.

Caio teve uma excelente 
temporada em 2014. Segundo 
a lista divulgada pela IAAF, o 
brasileiro ficou na terceira po-

sição no Circuito Mundial de 
Marcha, com 17 pontos, atrás 
apenas de Ruslan Dmytrenko 
(Ucrânia), que fez 29, e de Ja-
red Tallent (Austrália), com 
23. Ele ficou à frente do vice-
campeão olímpico em Lon-
dres-2012, Erick Barrondo 
(Guatemala), quinto colocado 
com 17 pontos, e do campeão 
europeu em Zurique-2014, 
Miguel Angel López (Espa-
nha), sexto, com 16.
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Lateral vai jogar nos Estados Unidos
LÉO MOURA

Jogador se despede do
Flamengo no próximo 
dia 1o contra o Botafogo

Léo Moura fará sua úl-
tima partida com a camisa 
do Flamengo no próximo 
dia 1º, contra o Botafogo. O 
lateral direito e capitão ru-
bro-negro passará a atuar 
no Estados Unidos ainda 
neste semestre. Defenderá 
o Fort Lauderdale Strikers, 
time cujo um dos sócios é o 
ex-jogador Ronaldo.

A informação sobre a 
saída de Léo Moura do Fla-
mengo foi divulgada na co-
luna do jornalista Ancelmo 
Gois, de O Globo. De acordo 
com o jornal, Léo Moura ves-
tirá a camisa 10 do Fort Lau-
derdale já no dia 4 de abril, 
em jogo contra o NY Cosmos. 
Pelé defendeu o Cosmos na 
década de 1970.

Léo Moura tem 36 anos 
e está no Flamengo desde 
2005. Pelo clube, foi cam-
peão brasileiro em 2009, da 
Copa do Brasil em 2006 e 
2013, e cinco vezes campeão 
carioca.

No final do ano passado, 
o lateral teve seu contrato re-
novado até o final do Carioca 
deste ano. O lateral, entre-
tanto, se despedirá do Rubro 
Negro ainda na primeira fase 
do torneio.

Bernardo
Negociado com o Sha-

khtar Donetsk em agosto de 
2013, Bernard pediu para 
voltar ao Atlético-MG em 
passagem recente pelo Bra-
sil. Ele chegou a se encontrar 
com o presidente Daniel Ne-
pomuceno e o ex-mandatário 
Alexandre Kalil durante a sua 
estadia em Belo Horizonte. 
O seu salário de cerca de R$ 
900 mil afasta, no entanto, 
um possível retorno para a 
cidade do Galo.

O empresário Giuliano 
Bertolucci, responsável por 
sua transferência, nega que 
ele esteja de malas prontas.

O discurso é repetido 
pelo agente Jorge Machado, 
que cuida da carreira da re-
velação Carlos, especulado 
como parte do acordo. "Eu 
tenho contato direto com o 
Shakhtar, mas hoje não exis-
te nada", afirma ao blog.

Bernard foi vendido por 
cerca de R$ 78 milhões, mas 
ainda não conseguiu se adap-
tar ao futebol ucraniano. O 
técnico Mircea Lucescu con-
dena a sua postura e chegou 
a afirmar que o brasileiro "só 
chora e veio tomar dinheiro".

Luciano pode sair
do Corinthians

Luis Fabiano critica
árbitro em derrota

Donizete critica a
derrota do Galo

Na reserva do Corinthians, o 
atacante Luciano já tem na cabeça que 
o melhor é trocar de ares na temporada 
de 2015. O grupo de empresários 
que detém parte de seus direitos 
econômicos negocia a transferência 
com clubes brasileiros. A proposta do 
Flamengo de Vanderlei Luxemburgo é a 
que mais agrada.

Contratado como promessa do 
Avaí durante o Campeonato Paulista 
do ano passado, com o técnico Mano 
Menezes, o jogador de 21 anos de 
idade acredita que receberá raras 
chances daqui para frente com Tite. 
O Timão hoje tem Guerrero, Emerson 
Sheik, Vagner Love, Malcom, Mendoza 
e até o meia Danilo como opções 
ofensivas. 

Assim como Paulo Henrique Ganso, 
o atacante Luis Fabiano esbravejou contra a 
arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro, após 
derrota para o Corinthians por 2 a 0, na noite 
da última quarta-feira, na Arena. Segundo 
o atacante são-paulino, lance que originou 
o segundo gol do Timão teve infração de 
Emerson Sheik no lateral direito Bruno. “Ele 
(árbitro) falou que não foi falta. Infelizmente 
teria que colocar árbitro que aguenta 
pressão, não que caia na pressão. Mas é 
sempre assim, na dúvida é sempre para 
o adversário. Jogar fora de casa é sempre 
muito difícil, mas tem muita coisa ainda para 
acontecer.”, afirmou.

A derrota do Atlético-MG por 
2 a 0 para o Colo Colo, na estreia do 
time na Copa Libertadores da América, 
na última quarta-feira, causou a 
revolta de Leandro Donizete. O volante 
deixou o Estádio Monumental, em 
Santiago, no Chile, disparando contra 
a equipe comandada por Levir Culpi. 
Questionado sobre a atuação do Galo na 
saída do gramado, o meio-campista foi 
contundente ao criticar a apresentação 
de seus companheiros.

Curtas

Luciano joga no Corinthians

Léo Moura levantou vários troféus pelo Flamengo desde que chegou em 2005. Ele agora quer jogar nos EUA antes de encerrar a carreira

FOTOS: Reprodução/Internet

Na derrota do São Pau-
lo para o Corinthians, Rogé-
rio Ceni completou 83 jogos 
na história da Libertadores 
e igualou a marca do colom-
biano Álex Escobar, que jogou 
por América de Cali e LDU. 
Agora, o brasileiro está a dois 
jogos de igualar a marca de 
Juan Battaglia. Caso o São 
Paulo chegue à semifinal e o 
goleiro participe de todas as 
partidas, ele se tornará o 2º 
com mais presença na história, 
atrás apenas do goleiro uru-
guaio naturalizado paraguaio 
Ever Hugo Almeida, que fez 
113 jogos pelo Olimpia.

Rogério Ceni chega aos 83 jogos pelo torneio
LIBERTADORES

Figo defende Mundial com 40 seleções
O português Figo defen-

deu a entrada de tecnologia 
no futebol e disse que doará 
parte do lucro da entidade 
para as federações investi-
rem na base. Essa é uma de 
suas propostas.

Um dos candidatos à 
presidência da Fifa, o portu-
guês Luis Figo apresentou 
ontem no Estádio Wembley, 
em Londres, os seus princi-
pais projetos para coman-
dar a entidade máxima do 
futebol mundial. E uma das 
principais mudanças no car-
go seria alterar o número de 
seleções na Copa do Mundo, 
que hoje conta com 32. 

O ex-jogador de Real 
Madrid, Barcelona e Inter 
de Milão apresentou três 
propostas para o Mundial, 
sendo uma delas de manter 
o formato atual. As outras 
duas devem revolucionar 
os moldes da Copa. Uma de-
las seria um torneio com 40 
seleções, divididas em oito 
grupos de cinco. Outra ideia 
do português seria dois tor-
neios simultâneos com 24 
times e em continentes dis-
tintos, com a fase final em 
apenas um país. Os dois no-
vos formatos aumentariam 
em apenas três ou quatro 
dias o modelo atual. As no-
vas vagas seriam de equipes 

SUCESSÃO NA FIFA

de fora da Europa. 
Figo também falou so-

bre propostas para valorizar 
e desenvolver a base. Se for 
presidente da Fifa, o portu-
guês disse que distribuirá 
metade da receita da entida-
de (cerca de R$ 7,1 bilhões) 
diretamente para as federa-
ções investirem na formação 

de novos valores.  
O ex-meia disse ainda 

que pretende aumentar a 
tecnologia no futebol. Ele de-
fendeu o uso de aparelhos no 
gol e um maior debate de ou-
tras tecnologias para serem 
utilizadas no esporte. O can-
didato ainda quer retomar 
a discussão sobre a antiga 

regra do impedimento, não 
dependendo da participação 
do atleta impedido no lance.

Além de Luis Figo, con-
correrão contra Joseph Blat-
ter em maio o atual vice-pre-
sidente da Fifa e príncipe da 
Jordânia, Ali Bin Al Hussein, 
e o mandatário da Federação 
Holandesa, Michael Van Praag.

Luis Figo defende a tecnologia no futebol e uma Copa do Mundo com mais de 32 seleções

Rogério 
completou 

83 jogos na 
derrota para o 

Corinthians 
por 2 a 0

Recordistas
EVER HUGO ALMEIDA
O goleiro uruguaio fez 113 
jogos pelo Olimpia, do Paraguai

ANTHONY DE ÁVILA
O pequenino atacante 
colombiano, de 1,57m, fez 
94 partidas por América de 
Cali (Colômbia) e Barcelona 
(Equador).

VLADIMIR SORIA
Ex-zagueiro boliviano fez to-
das as 93 partidas no torneio 
pelo Bolívar.

WILLINGTON ORTIZ
Atacante colombiano disputou 
92 jogos na competição por 

Millonarios, América de Cali e 
Deportivo Cali.

PEDRO ROCHA
O atacante uruguaio venceu 
três vezes o torneio e dez 88 
partidas por Peñarol, São Paulo 
e Palmeiras.

CARLOS BORJA
O meia boliviano fez 87 jogos, 
todos pelo Bolívar.

ALBERTO SPENCER
O equatoriano é o maior 
artilheiro da história do torneio 
com 54 gols e foi campeão por 
três vezes, todas pelo Peñarol. 
Jogou ainda pelo Barcelona e 

fez 87 partidas no total. 

JUAN BATTAGLIA
O meia paraguaio fez 85 
partidas por Cerro Porteño 
e América de Cali. Foi três 
vezes vice-campeão pelo time 
colombiano.

ALEX ESCOBAR
Meia colombiano fez 83 jogos 
por América de Cali (Colômbia) 
e LDU (Equador). 

ROGÉRIO CENI
O brasileiro com mais partidas 
na história do torneio chegou 
aos 83 jogos, todos pelo São 
Paulo. Foi campeão em 2005.
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Surfista usa redes 
sociais para conseguir 
dinheiro para despesas

Elivelton busca apoio para disputa
na argentina

Copa João Pessoa 
tem início dia 10

Garotos fazem 
avaliação no Ceará

A IV Copa João Pessoa de Futebol 
Sub-20 terá sua abertura no próximo dia 
10, no campo Batistão, no Conjunto dos 
Funcionários II, em João Pessoa. A estimativa 
é de que 16 clubes de vários bairros da 
capital, disputem a competição, que tem 
apoio integral da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, através da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Recreação (Sejer-JP). Ontem, à noite, 
ocorreu mais uma reunião de organização. 
Entre os clubes participantes estão Kashima 
(Cristo) e Parayba (Geisel).

O atacante João Anderson (14) e 
o volante Lucas (15), do Vitória de João 
Pessoa, estão no centro de treinamento do 
Ceará Sporting, em Fortaleza, em processo 
de avaliação. Os jogadores, nascidos em 
João Pessoa e treinados pelo professor 
Clerson do Carmo, agradaram dirigentes 
do Ceará, durante jogos que o Vitória fez 
em Estados vizinhos. Se aprovados, os dois 
atletas passarão a integrar as categorias de 
base do Ceará Sporting.

Curtas

Thaffnys Milka quer 
vaga na Rio 2016

Aos 15 anos, a paraibana Thaffnys 
Milka, atleta do Tijuca Tênis Clube, do Rio de 
Janeiro, continua firme na luta por uma vaga 
na delegação brasileira que estará disputando 
os Jogos Olímpicos de 2016. Atualmente, a 
atleta é a número 1 do ranking carioca de nado 
sincronizado e tem, para este ano, diversas 
competições nacionais e internacional, a 
começar pelo Campeonato Brasileiro. Deverá 
também ser uma das representantes do país 
no Sul-Amnericano.

Larissa fica fora do 
Mundial de Pentatlo

Paraibano de Futsal 
começa no dia 14

A paraibana Larissa Lelys ficou de fora 
da relação das atletas de pentatlo moderno 
que farão hoje, na cidade de Sarasota, na 
Flórida, nos Estados Unidos, a grande final da 
primeira etapa da Copa do Mundo. Residindo 
em Recife-PE, Larissa, que é natural de Campina 
Grande, ficou na 60a colocação na classificação 
geral. Mesmo assim, o Brasil estará presente 
na decisão com as pentatletas Yane Marques e 
Priscila Oliveira. Yane, 100% pernambucana, é 
uma das favoritas ao título. 

A bola vai rolar pelo Campeonato  
Paraibano de Futsal 2015. A partir do 
próximo dia 14, atletas nas categorias Sub-
08, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-
17 Masculina e Feminina, estarão brigando 
pelo título estadual e por vagas para 
representar a Paraíba em competições 
nacionais.  Tudo já está previamente 
organizada pela Federação Paraibana 
de Futsal que, no último dia 7, realizou 
nas dependências do Colégio Motiva 
Ambiental, o Congresso Técnico.

Kashima feminino 
joga no domingo

A priori, a partida está marcada 
para o campo Chico Matemático, no bairro 
do Cristo, porém, poderá ocorrer em 
outra praça esportiva da capital. Se trata 
do retorno das “Belas do Kashima” aos 
gramados. O time, com nova comissão 
técnica, tem compromisso marcado para o 
próximo domingo diante de uma equipe de 
Cruz das Armas. Atual campeão estadual, o 
Kashima dá inicio às atividades visando o 
Campeonato Paraibano de 2015, que deverá 
ocorrer no segundo semestre.

O surfista paraibano e 
atual campeão brasileiro nas 
categorias Pró Junior e uma 
das etapas do qualifying, Eli-
velton Santos, pode não par-
ticipar das provas em Mar 
Del Plata, na Argentina, que 
acontecerá nos dias 30 de 
março e 5 de abril. O dinheiro 
da passagem está garantido, 
porém, a inscrição que encer-
ra no próximo dia 5 não foi 
obtida pelo atleta que pode 
ficar de fora do desafio inter-
nacional. As taxas são de R$ 
430,00 (Pro Junior Masculi-
no), R$ 670,00 (qualifying,) e 
R$ 1.275,00 (seguro de vida). 

Sem patrocinador a mais 
de um ano, o surfista está 
buscando colaborações de 
empresas ou de pessoas que 
possam ajudá-lo a represen-
tar o Estado na disputa da 
América do Sul. Ele tem usa-
do as redes sociais para pedir 
apoio financeiro, inclusive, 
disponibilizando sua conta 
corrente. Segundo ele, são 
disputas importantes,  já que 
uma das etapas do qualifying 
pode dar direito ao parai-
bano fazer parte da elite do 
World Surf League (WSL).      

Para o presidente da Fe-
deração Paraibana de Surf 
(PFS), Alexandre Palitot, tra-
ta-se de mais um problema 
que os atletas da terra en-
frentam quando vão compe-
tir fora do país. Segundo ele, 
é um custo alto que requer 

dos competidores garra e de-
terminação para correr atrás 
das despesas com empresá-
rios e até conseguir patrocí-
nios para os desafios interna-
cionais. 

“São casos que aconte-
cem com atletas de outras 
modalidades no Estado que 
sempre esbarram nas des-
pesas que tem para compe-
tir e representar o Estado no 
exterior. No surf a coisa não 
é diferente e as dificuldades 
são as mesmas para buscar 
recursos para a inscrição”, 
disse. 

Para o dirigente, uma 
ausência como a de Elivelton 
Santos será sentida por ser 
um atleta de nível nacional 
e até internacional, que vem 
obtendo conquistas signifi-
cativas para o esporte da ter-
ra. Ele ressaltou que trata-se 
de uma disputa que reunirá 
“feras” do surf de várias paí-
ses, numa competição emo-
cionante e tradicional do 
calendário internacional do 
esporte. 

“Vou torcer que Elivel-
ton consiga o objetivo e que 
possamos ter um paraibano 
numa disputa internacional. 
Irei colaborar no que for pos-
sível para ajudar o conterrâ-
neo a viajar e competir pelo 
Estado”, avaliou o dirigente. 

Elivelton Santos é hoje 
um dos principais surfistas 
da Paraíba e do Brasil. Resi-
de na Baía da Traição, Litoral 
Norte do Estado, onde treina 
praticamente todos os dias. 
O surfista coleciona vários 
títulos na carreira, com des-
taque para o vice-campeo-
nato mundial, obtido no ano 
passado.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Considerado o Rei da Ucrânia, 
quando atuou pelo Arsenal Kyev, o 
meia do Auto Esporte, Josemar dos 
Santos Silva, mais conhecido como Gil 
Bala, aposta na experiência e supera-
ção para derrotar o Campinense, no 
próximo domingo, às 16h, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande, pelo Es-
tadual. Com 34 anos e com passagens 
pelo Fluminense-RJ, Yverdon-Suíça, 
Beerschot (Bélgica), Dubai (Emirados 
Árabes), Rio Branco-SP, Mogi Mirim 
(SP), Botafogo-PB e CSP-PB, o parai-
bano sabe que ganhar um clássico dá 
moral ao time para os próximos com-
promissos. A equipe vem de um empa-

Ex-Arsenal, Gil Bala prevê 
vitória do Auto Esporte

PaLaVra De rei

Elivelton é o atual campeão brasileiro e vem usando as redes sociais para conseguir apoios

Os torcedores do Nacio-
nal e Esporte, ambos de Patos, 
estão convidando as pessoas 
para participarem de um ato 
público pacífico na Câmara 
Municipal da Morada do Sol, 
na próxima terça-feira, duran-
te sessão ordinária na Casa 
Juvenal Lúcio de Sousa. As 
duas equipes estão de fora do 
Estadual por falta de recursos 
financeiros. De acordo com a 
carta aberta, que tem como 
slogan: “Neste grande clássico 
sertanejo, quem vence somos 
nós patoenses”, que está circu-

lando nas redes sociais, pede 
uma maior atenção dos pode-
res públicos. 

A solicitação é que os 
políticos tomem um posicio-
namento mais enérgico com 
relação ao apoio para os refe-
ridos clubes, além de cobrar 
uma nova reforma no Estádio 
José Cavalcante.  Os organi-
zadores reivindicam também 
aumento do subsídio destina-
do aos clubes, que atualmente 
é de apenas R$ 2.500,00 (mês) 
passando para R$ 30 mil por 
ano. 

Torcedores pressionam 
os vereadores de Patos

ato PúbLiCo

O Atlético de Cajazeiras 
deve fazer a estreia do atacan-
te Careca na partida contra o 
Miramar de Cabedelo, no pró-
ximo domingo, às 17h, no Está-
dio Perpetão, pelo Estadual. A 
mais nova aquisição do Trovão 
Azul veio do Vera Cruz-PE para 
fortalecer o grupo e fazer os 
gols que o time necessita para 
vencer a primeira na disputa. 

A diretoria ainda procu-
ra um meia e outro atacante, 
posições carentes solicitadas 
pelo treinador Tassiano Ga-
delha. O próximo compro-

misso é de fundamental im-
portância para as pretensões 
da equipe sertaneja, já que 
ocupa a penúltima posição, 
com três pontos, contra ape-
nas um do concorrente que 
carrega a lanterna. De acordo 
com o presidente do clube, 
Esuélio Moraes, o objetivo é 
vencer e vencer para mudar 
a situação do time e deixar as 
últimas posições.  “É questão 
moral vencer o desafio para 
dar uma motivação ao grupo 
para os próximos compro-
missos”, disse. 

Atacante Careca deve 
estrear contra o Miramar

atLétiCo

te diante do Centro Sportivo Paraiba-
no (1 a 1), no Centro de Treinamento 
Ivan Tomás, no Valentina Figueiredo, 
permanecendo no G4 com 11 pontos. 

Na avaliação de Gil, clássico se ga-
nha nos pequenos detalhes, mesmo 
reconhecendo que o adversário terá 
o apoio e a pressão da torcida. “Errar 
o mínimo e ocupar os espaços do ini-
migo, aproveitando as oportunidades 
para matar o jogo. Uma receita que 
os grandes clubes do mundo colocam 
em prática para vencer um grande  
desafio”, avaliou. Sobre as passagens 
pelo Botafogo-PB, CSP e atualmente 
defendendo as cores do Auto Esporte 
o meia frisou que é uma honra voltar 
à terrinha e vestir uma camisa de um 
clube tradicional do futebol da terra. 

“Tinha planos de retornar à Paraí-
ba e jogar pelos clubes. As passagens 
pelo Botafogo, CSP e agora o Auto, 
mostra o carinho e o respeito que os 
clubes têm comigo. Darei o possível 
para que o Auto volte a conquistar o 
título Estadual”, observou. Na briga 
por uma vaga no meio de campo alvir-
rubro, que tem Léo Olinda como op-
ção, o atleta automobilista   ressaltou 
que ninguém é dono da posição e joga 
quem estiver melhor. Segundo ele, 
quando veio para o Clube do Povo foi 
para somar e que jamais forçou uma 
escalação nos times por onde passou. 

“Sou um soldado que estou pron-
to para qualquer desafio que tiver e 
correr atrás para vencer”, avaliou.Aos 34 anos, Gil Bala acredita na experiência

FOTOS: Reprodução/Internet



Protocolo...: 2015 - 008611
Responsavel.: ESPEDITO MACO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 752622744-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            150,94
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008648
Responsavel.: FRANCISCO RODRIGO MARIANO 
COSTA
CPF/CNPJ....: 075405243-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.945,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009074
Responsavel.: GENIVAL JOSE FAUSTINO
CPF/CNPJ....: 110182754-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            130,23
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008948
Responsavel.: GERALDO FERNANDES COSTA
CPF/CNPJ....: 133178654-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            135,86
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008943
Responsavel.: GILVONETE DE ALMEIDA PLAZERES
CPF/CNPJ....: 486740794-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            128,87
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008959
Responsavel.: GIRLENE FELIX DA SILVA-ME
CPF/CNPJ....: 016904770/0001-07
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            179,72
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009022
Responsavel.: L CERTO COMERCIO DE PNEUS E 
RODAS L
CPF/CNPJ....: 011228200/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.300,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008820
Responsavel.: LEIDE DAYANE COUTINHO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 091586014-73
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.482,67
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2015 - 008556
Responsavel.: LJL CONSTRUCOES E IN. LOCACOES
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009326
Responsavel.: LUCIANA HOLANDA DE ALCANTARA C
CPF/CNPJ....: 004332791/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            570,72
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008223
Responsavel.: LUCIANA HOLANDA CABRAL OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 007847194-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008894
Responsavel.: POTYGUAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 003263964/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.640,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009681
Responsavel.: QUEIROGA CARDIOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ....: 015627537/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008034
Responsavel.: TINTAS NOBRE LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 003546666/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            568,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008855
Responsavel.: VALQUIRIA DE SOUZA PEDROSA 
CAMILO
CPF/CNPJ....: 017091821/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.100,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008455
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,  20/02/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALDERSON BEZERRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 038221004-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008896
Responsavel.: ANA CASTILIANA DOS SANTOS 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 437091094-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            158,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008092
Responsavel.: BAIARDO CASTRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 104598473-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            134,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008672
Responsavel.: BARTOLOMEU CAVALCANTE DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 533923297-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            126,51
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008566
Responsavel.: BETI ISABEL FREITAS DA COSTA
CPF/CNPJ....: 498711614-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            130,02
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008578
Responsavel.: BRUNO FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 116627984-74
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            151,48
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008665
Responsavel.: CARLOS ANTONIO SOARES COUTINHO
CPF/CNPJ....: 085101124-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            135,49
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008693
Responsavel.: CICERA SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 070906704-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            158,08
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008663
Responsavel.: CICERO SANTANA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 133222224-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            138,30
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008582
Responsavel.: DEIVIDE GUTEMBERG DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 700793444-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            189,01
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008691
Responsavel.: DIZANGELA MARIA FRAGOSO
CPF/CNPJ....: 011408564-13
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            127,40
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008620
Responsavel.: EDMILSON C DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 029638664-29
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            135,86
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008624
Responsavel.: EDNALDO MEDEIROS FILHO
CPF/CNPJ....: 002567792/0001-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            340,81
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008608
Responsavel.: EDNALDO MEDEIROS FILHO
CPF/CNPJ....: 002567792/0001-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            673,51
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008609
Responsavel.: EDNALDO MEDEIROS FILHO
CPF/CNPJ....: 002567792/0001-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            174,12
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008610
Responsavel.: EDNALDO MEDEIROS FILHO
CPF/CNPJ....: 002567792/0001-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            147,39
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB

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

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMPINA 
GRANDE E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

A Comissão Pró-Fundação do Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande e Região 
convoca toda a categoria dos comerciantes varejistas, com base territorial no município de Campina 
Grande e Região (Alagoa Nova, Areial, Aroeiras, Barra de Santana, Boa Vista, Boqueirão, Campina 
Grande (Sede), Caturité, Esperança, Fagundes, Gado Bravo, Ingá, Itatuba, Lagoa Seca, Massa-
randuba, Matinhas, Montadas, Poço Redondo, Puxinanã, Queimadas, Riachão do Bacamarte, São 
Sebastião de Lagoa de Roça e Serra Redonda, Alcantil, Natuba, Santa Cecília e Umbuzeiro), do 
Estado da Paraíba, para Assembleia Geral de Fundação da Entidade, a ser realizada no dia 24 de 
março de 2015, tendo como local a Rua 24 de Maio, 1503, Catolé, no município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, às 18 horas e 30 minutos em primeira convocação e às 19 horas em segunda 
convocação com qualquer número de participantes. Ordem do dia: 1) Fundação do Sindicato do 
Comércio Varejista de Campina Grande e Região; 2) Leitura e aprovação do Estatuto Social; 3) 
Eleição, apuração dos votos e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 4) Filiação À Federação do 
Comércio de Bens e de Serviços do Estado da Paraíba; 5) Assuntos Gerais.

Campina Grande/PB, 19 de Fevereiro de 2015.
Andrezza Melo de Almeida

CPF N.º 034.858.694-90 E CNPJ N.º 05658041/0001-93
Praça Tenente Alfredo Dantas, 62, Sala 207, Centro, Campina Grande/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 017/2014.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que observa-se a seguinte retificação: 
ONDE SE LER: R$ 474.706,92 (Quatrocentos e setenta e quatro mil e setecentos e seis reais e 
noventa e dois centavos), LEIA SE: R$ 484.706,62 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil e setecen-
tos e seis reais e sessenta e dois centavos),  maiores informações na sala da COPELI no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 
171 – Centro Juarez Távora –PB CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 
3267-1072 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Juarez Távora, 18 de Fevereiro de 2015.
JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

Resultado do julgamento Habilitação
Concorrência n. 002/2014

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Taperoá, no 
uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem possa interessar, que após 
análise dos documentos de habilitação  foi apurado o seguinte: as empresas POLIGONAL PRO-
JETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME; CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C 
LTDA - ME;  CONSTRUTORA FERREIRA LTDA – ME; COVALE CONSTRUÇÕES LTDA - ME; RMC 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP; RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP; LK 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP; CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA 
LTDA – ME foram HABILITADAS para a fase de abertura de proposta por cumprimento integral 
das condições do edital, enquanto as empresas ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI – EPP; 
CONSTRUTORA APODI LTDA - ME; BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME; CA-
LADO E BESERRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME; CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP; COFEM 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME; COMPASSO EMPREENDIMENTOS 
LTDA – ME; CONSERV – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; COSIMAR CONSTRUTORA 
SINCERA LTDA - ME; DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME; DEL ENGENHARIA 
EIRELI – ME; GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA – ME; GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI – 
EPP; INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME; INPREL CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – ME; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI – EPP; F.J CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME; LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME; LIVRA-
MENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA – ME; CONSTRUTORA MILLENIUM 
LTDA – EPP; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA – ME; QUALIFICA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA – ME; RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP; 
RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME; SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – ME; SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP; SERRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – ME; SETA CONSTRUÇÕES LTDA – ME; SM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO 
E INDUSTRIA EIRELI – EPP; SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP; VIGA 
ENGENHARIA EIRELI – EPP, foram INABILITADAS por descumprimento de exigências editalícias.  
Caso não haja interposição de recurso a abertura das propostas ocorrerá no dia 27/02/2015 as 
10:00 hrs na sala da CPL. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos que ensejaram a 
inabilitação dos licitantes, encontra-se na sala da CPL, localizado na Rua Ariano Suassuna, 363 
- Centro - Taperoá - PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3463-2924 no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Taperoá - PB, 12 de Fevereiro de 2015.
LEONARDO VILAR BEZERRA

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de Móveis para atender as necessidades das Secretarias do 

município de Poço Dantas - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00019/2015 - 19.02.15 - ANTONIO DE PÁDUA SOBRINHO - R$ 197.317,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 0.001/2014

HOMOLOGO a Concorrência Pública nº. 0.001/2014, destinado a contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de construção de escola com 12 salas de aula – Padrão 
FNDE, e com base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município, ADJUDICO seu objeto à empresa R.T.S. PEREIRA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI-EPP - (CNPJ: 12.209.627/0001-36), no valor global de R$ 3.487.907,59 (três 
milhões quatrocentos e oitenta e sete mil e novecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), 
para que se produza os efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.

Congo – PB, 19 de fevereiro de 2015.
ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CP.0.7.1.01/2014

Contratante: Prefeitura Municipal do Congo/ Romualdo Antonio Quirino de Sousa.
Contratada: R.T.S. PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP / Henderson Gomes 

dos Santos.
OBJETO: Construção de escola com 12 salas de aula – Padrão FNDE.
VALOR R$: 3.487.907,59 (três milhões quatrocentos e oitenta e sete mil e novecentos e sete 

reais e cinquenta e nove centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 19 de fevereiro de 2015.
Dotação Orçamentária: 02 - 0250 - 12.361.0188.1.014 - 44.90.51.00.
Convênio com o FNDE e recursos próprios a título de contrapartida.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60010/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
para o fornecimento parcelado de material médico hospitalar e radiológico, para os diversos órgãos 
que compreende a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cajazeiras – PB,.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 19 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Móveis para atender as necessidades das Secretarias do município de Poço Dantas - PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO DE PÁDUA SO-
BRINHO - R$ 197.317,00.

Poço Dantas - PB, 19 de Fevereiro de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00001/2015, para Aquisição de material de construção destinados 
a varias secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, para 
pequenas reformase ADJUDICO o seu objeto a empresa: ANA PAULA VICENTE DE LIMA – ANA 
CONSTRUÇÃO–  CNPJ Nº  03.168.519/0001-71, vencedora com o valor de R$ 81.140,15 (oitenta 
e um mil, cento e quarenta reais e quinze centavos) e a empresa: IZAURA PEREIRA RAMALHO – 
LUNA CONSTRUÇÕES –  CNPJ Nº  02.110.599/0001-41, vencedora com o valor de R$ 70.864,05 
(oitenta mil, oitocentos e sessenta quatro reais e cinco centavos), conforme análise e julgamento 
da comissão de licitação.

Ibiara - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA CRECHE DO PAR - FNDE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 12 de Fevereiro de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de frios diversos: carnes bovinas, frangos e ovos, destinados à Merenda Escolar; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Larissa Farias Belém Xavier - R$ 208.510,00.

Duas Estradas - PB, 19 de Fevereiro de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
 ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL 001/2015 - SRP
Apregoeira do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de São José dos Ramose para quem interessar possa, que 
após abertura da sessão pública ocorrida em11/02/2015 as 11:00hs, referente ao Pregão Presencial 
SRP nº 001/2015, fez constar que nenhum interessado compareceu a presente reunião, ficando 
declarado como DESERTAa presente sessão.

São José dos Ramos, 11de fevereiro de 2015.
ANGELINA LOURENÇO DE MELO

Pregoeira Oficial
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

  
EDITAL 

Responsável: Valdileide Maria de Pontes & Cia Ltda 
CNPJ: 03.357.953/0001-08
Título/Valor – CDA - R$ 1.143,42
Protestante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA - CLT
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Protocolo: 99741

Responsável: Francisco de Assis Pereira Neto
CNPJ: 04.622.055/0001-94
Título/Valor – DMI - R$ 167,50
Protestante: WB Comercio de Produtos Agrícolas e Veter.
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 99757
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 19 de fevereiro de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009290
Responsavel.: JETTA ENGENHARIA E CONSUL. LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            156,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008714
Responsavel.: JETTA ENGENHARIA E CONSUL. LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            615,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008756
Responsavel.: JETTA ENGENHARIA E CONSUL. LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.091,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008807
Responsavel.: JOSE RONALDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012808540/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            957,54
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009841
Responsavel.: MARTINS E ALMEIDA COMERCIO 
LTDA -ME
CPF/CNPJ....: 011200902/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 007303
Responsavel.: MARIA ALIETE CHAVES
CPF/CNPJ....: 089067424-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008761
Responsavel.: NOVA XANGAI RESTAURANTE LTDA  26
CPF/CNPJ....: 010516114/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.973,84
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009562
Responsavel.: NOVA XANGAI RESTAURANTE LTDA  26
CPF/CNPJ....: 010516114/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            544,96
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009563
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 161267854-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            787,87
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009880
Responsavel.: PROMOSEG
CPF/CNPJ....: 018283312/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009432
Responsavel.: PONTUAL DIST DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.173,68
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010062
Responsavel.: RONALDA BEZERRA BANDEIRA
CPF/CNPJ....: 023326264-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            228,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009403
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            482,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009404
Responsavel.: VANECIA SANTOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 048654064-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009418
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,  20/02/2015
 ----------------------------------------

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.: ARI GUINCHOS LOCACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 007880955/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009455
Responsavel.: BERNADETE DA CRUZ REGO
CPF/CNPJ....: 105226274-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009402
Responsavel.: BARNABE BARROZO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 275280298-66
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            125,75
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008669
Responsavel.: BARNABE BARROZO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 275280298-66
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            131,18
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008671
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE ROUP
CPF/CNPJ....: 019156093/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.541,05
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009605
Responsavel.: CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 079625754-09
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            126,51
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008972
Responsavel.: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMEN-
TO SILVA
CPF/CNPJ....: 049845274-39
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            128,65
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008702
Responsavel.: CLAUDEMAR FERREIRA DAS NEVES
CPF/CNPJ....: 713627114-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            136,15
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008640
Responsavel.: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI 
GONCALVES
CPF/CNPJ....: 002840011/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009569
Responsavel.: CL ENG. DE SEGURANCA E SAUDE 
DO TRA
CPF/CNPJ....: 004737655/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009547
Responsavel.: CENTRAL PLAST COMERCIAL EI-
RELI ME
CPF/CNPJ....: 000944936/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            422,66
 Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009875
Responsavel.: DARCIO ARAUJO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 094507044-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            267,31
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 008686
Responsavel.: D CRIS MODAS LTDA
CPF/CNPJ....: 011287584/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            638,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010027
Responsavel.: FRANCISCO MARANHAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 059527714-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            431,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009095
Responsavel.: FLAVIANO GONCALVES GOMES C.
CPF/CNPJ....: 059274414-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00001/2015, para Aquisição de material de construção destinados 
a varias secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, para 
pequenas reformase ADJUDICO o seu objeto a empresa: ANA PAULA VICENTE DE LIMA – ANA 
CONSTRUÇÃO–  CNPJ Nº  03.168.519/0001-71, vencedora com o valor de R$ 81.140,15 (oitenta 
e um mil, cento e quarenta reais e quinze centavos) e a empresa: IZAURA PEREIRA RAMALHO – 
LUNA CONSTRUÇÕES –  CNPJ Nº  02.110.599/0001-41, vencedora com o valor de R$ 70.864,05 
(oitenta mil, oitocentos e sessenta quatro reais e cinco centavos), conforme análise e julgamento 
da comissão de licitação.

Ibiara - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

ALLIANCE BELIZE CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 14.009.139/0001-00, torna público que 
recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para construção de um 
residencial Multifamiliar, situado à Avenida Espírito Santo, Bairro dos Estados - JOÃO PESSOA/PB.

A Bentonit União Nordeste Ind. e Com. Ltda, CNPJ nº 08.811.119/0001-56, torna público que requereu 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente - a Renovação da Licença de 
Operação, Processo de nº 2015-000821/TEC/LO-9414, para extração de argila bentonítica, referente 
ao Proc. DNPMnº 840.201/1979,noSítio Pedra de Fogo, Zona Rural, Boa Vista - PB. 
  

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

  AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2015

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São João do Rio do Peixe-PB, através 
do Presidente da CPL torna público para conhecimento dos interessados, que fica CANCELADO o 
procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015, publicado no Diário Oficial, Diário 
Oficialda União e no Jornal A União no dia 13 de janeiro de 2015, que tem como objeto a contratação 
de Empresa para Construção do Muro de Contorno da Creche do FNDE. O cancelamento se fez, 
tendo em vista que foram constatados erros no projeto e planilhas orçamentárias.

 São João Rio do Peixe - PB, 29 de Janeiro de 2015
FRANCISCO BEZERRA DUTRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARA ÍBA
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 23.489/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.018/2015
DATA DE ABERTURA: 04/03/2015 - ÀS 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 45 E 13 

KG PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeira Oficial, Sr. Chrystiano 

Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modali-
dade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial de Lici-
tação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recursos: AIH. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos 
Municipais nºs. 4.985/2003 e 7.884/2013, 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., no telefone: 83. 
3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 33001/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que fará realizar 
a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 33001/2015, em regime de empreitada global, 
com tipo de licitação menor preço, com Recursos Próprios e de convênios, a ser realizada no dia 
11/03/2015, às 10:00 horas, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DO PROJETO HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE HABI-
TABILIDADE DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, CONFORME PROJETO DE TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL – PTTS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.  A cópia do Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, 
Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 14:00 às 18:00, podendo ser 
adquirida mediante a entrega de 1 (um) CD ou pen drive. Qualquer informação será prestada no 
local e horário acima citado.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 16.391/2013 – TOMADA DE PREÇOS Nº 10.003/2014
DATA DE ABERTURA: 10/03/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E RECU-

PERAÇÃO DA UPA OCEANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial de Licitação, 

Sr. Chrystiano Madruga Navarro, nomeado pela Portaria nº 1236/2014, torna público, que reabrirá 
a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 10.003/2014, em regime de empreitada global, 
com tipo de licitação menor preço, a ser realizada no dia 10/03/2015, às 09h, tendo como objeto a 
SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UPA 
OCEANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria Municipal de 
Saúde, na Av. Júlia Freire, s/n, Torre João Pessoa – PB, no horário das 08:00 às 12:00h e 14:00 às 
18:00h, podendo ser adquirido mediante a entrega de 1 (um) CD ou pendrive. Qualquer informação 
será prestada no local e horário acima citados.

 João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2015.
Chrystiano Madruga Navarro

Presidente da Comissão Setorial de Licitação – SMS/JP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 06.325/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 10.004/2014
DATA DE ABERTURA: 11/03/2015 - ÀS 09h00min.
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 

LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial de Licita-

ção, Sr. Chrystiano Madruga, nomeado pela Portaria nº 1236/2014, torna público, que reabrirá a 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 10.004/2014, em regime de empreitada global, com 
tipo de licitação menor preço, a ser realizada no dia 11/03/2015, às 09h00min, tendo como objeto 
a SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA 
INDUSTRIAL DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Júlia 
Freire, s/n, Torre João Pessoa – PB, no horário das 08:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h, podendo 
ser adquirido mediante a entrega de 1 (um) CD ou pendrive. Qualquer informação será prestada 
no local e horário acima citados.

 João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2015.
Chrystiano Madruga Navarro

Presidente da Comissão Setorial de Licitação – SMS/JP
 

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 AVISO DE LICITAÇÃO         

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.003/2015
PROCESSO N.º 0450/2015/SEINFRA

OBJETO: Aquisição de Materiais para Serviços de Recuperação de Pavimentação em pré-
-misturado a frio PMF em ruas de João Pessoa: (Areia Média lavada, Areia para aterro, Brita 100 
corrida – Ø 100 mmm, Brita 19, Brita 25, Brita 38, Cascalhinho não lamelar sem pó, Meio fio granítico, 
Pedra rachão calcária de boa qualidade, Pedra rachão granítica com Ø entre 10 e 29 cm, Pó de 
Pedra de diâmetro de 0 a 4 mm.

ABERTURA: Dia 06/03/2015 – HORÁRIO: 09 horas
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA, 

através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 655, torna público para 
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93,  
decreto nº 3.555/00, Lei Complementar 123/2006,  que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão 
Presencial. A sessão pública será realizada na Sala da Comissão Setorial de Licitação situada a Ave-
nida Rio Grande do Sul, nº 721, Bairro dos Estados. FONTE DE RECURSOS: 00 – Recursos Próprios. 

As empresas ainda não cadastradas deverão requerer seu cadastramento junto à unidade de ca-
dastramento da Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA da  Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB 
até o terceiro dia útil anterior a data de abertura da presente Licitação na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. 

SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
A Cópia do Edital pode ser adquirida mediante a entrega de um CD-ROOM/ e ou DVD no 

horário das 14 H às 17:30 H. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015

Teresa Cristina Teles de Holanda
Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015, do tipo menor preço por item, ob-
jetivando a aquisição de gêneros alimentícios, cuja abertura será no dia 04.03.2015 às 08:30 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 19 de Fevereiro de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015, do tipo menor preço por item, ob-
jetivando a aquisição de material de limpeza, cuja abertura será no dia 04.03.2015 às 10:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 19 de Fevereiro de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2015-SRP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na 
sede da Prefeitura Municipal de GURINHEM no dia 25 de Março de 2015 as 10:00 horas, tendo 
como objetivo: Eventual aquisição de medicamentos farmácia básica, destinados à manutenção 
das unidades de saúde do Município de Gurinhém. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – 
Gurinhém-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 19 de Fevereiro de 2015.
Diogo da Silva

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIAL DE CACIMBA DE DENTRO
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2015

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 IN00001/2015, 
que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos especializados na área de contabilidade pública.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CRISTINA MARQUES 
RIBEIRO - R$ 27.500,00.

Cacimba de Dentro - PB, 19 de Fevereiro de 2015
ANTONIO MARCOS RIBEIRO 

Presidente

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR 
CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE TRIBUNAIS ESTADUAIS REG; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALVES E ALVES ADVOGADOS 
ASSOCIADOS - R$ 30.800,00.

Cacimba de Dentro - PB, 23 de Janeiro de 2015
ANTONIO MARCOS RIBEIRO 

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00012/2015, em 12.02.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa Denise Moura do Nascimento - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de banda para as festividades carnavalescas.
OBJETO DO ADITIVO: Adiamento de data
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 19 de Fevereiro de 2015
Pedro Feitoza Leite  -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00011/2015, em 12.02.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa Denise Moura do Nascimento - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de banda para as festividades carnavalescas.
OBJETO DO ADITIVO: Adiamento de data
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 19 de Fevereiro de 2015
Pedro Feitoza Leite  -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00015/2015, em 13.02.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa Edilene dos Santos Alves - MEI.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de banda para as festividades carnavalescas.
OBJETO DO ADITIVO: Adiamento de data
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 19 de Fevereiro de 2015
Pedro Feitoza Leite  -  Prefeito                          

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015T
orna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 08:00 horas do dia 04 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DESCARTÁVEL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 184/2014. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 
e 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3307-1031.Email: 
cleitonkrun@hotmail.com

Caraubas - PB, 18 de Fevereiro de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO -

Pregoeiro Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 184/2014. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3307-1031.Email: cleitonkrun@hotmail.com

Caraubas - PB, 18 de Fevereiro de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO -

Pregoeiro Oficial
 

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTOCENTER COMERCIO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 27.486,00.

Caraubas - PB, 12 de Fevereiro de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS 

Secretária

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2015 
Aos 12 dias do mês de Fevereiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 

Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas, Estado da Paraíba, localizada na Rua Expedicionário Luis 
Tenório Leão - Centro - Caraubas - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 184/2014, de 30 de Dezembro de 1899, 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 apre-
sentada no Pregão Presencial nº 00005/2015 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO PARA ATENDER FMS DE CARAÚBAS/PB; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:  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. 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 00005/2015, 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 Caraúbas, 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 00005/2015, que fizerem adesão a esta 
Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPO-
SIÇÕES GERAIS:Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00005/2015 e seus anexos, e 
as seguintes propostas vencedoras do referido certame: - DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE PRODUTOS HOSPITALARES 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.Valor: R$ 18.841,29.CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:Para dirimir as questões decorrentes da 
utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de São João do Cariri. Caraubas - PB, 12 
de Fevereiro de 2015MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS - Secretária

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PARA LABORATÓRIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 18.841,29.

Caraubas - PB, 12 de Fevereiro de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS 

 Secretária

Município de Santa  Terezinha 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00015/2015
OBJETO: Locação de dois tratores de Pneus, para ficar a disposição da Secretaria de Meio 

Ambiente, Agricultura e Recursos.
DATA DA ABERTURA: 06/03/2015 – Horário: 09:00 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 Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha-PB, 19 de fevereiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00016/2015

OBJETO: Contratação de motocicletas para ficar a disposição das diversas secretarias do Mu-
nicípio de Santa Terezinha/PB.

DATA DA ABERTURA: 06/03/2015 – Horário: 10:00 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 Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha-PB, 19 de fevereiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00017/2015

OBJETO: Contratação de serviços para Liberação de sinal via rádio de provedor da internet e ma-
nutenção dos equipamentos junto ao mesmo provedor da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/PB.

DATA DA ABERTURA: 06/03/2015 – Horário: 14:00 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 Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha-PB, 19 de fevereiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00018/2015

OBJETO: Aquisição de medicamentos não constantes no rol da Farmácia Básica destinados a  
doação no Município de Santa Terezinha/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:06/03/2015 – Horário: 15:00  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, 19 de fevereiro de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2015
OBJETO: Pregão Presencial no tipo Registro de Preço que visa a Contratação de empresa 

para fins de fornecimento parcelado de material odontológico, a cargo da Secretaria de Saúde do 
Município de Patos-(PB).

ABERTURA: 05/03/2015 ás 09h: 00min (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08:00h ás 12:00h, mediante apresentação de com-
provante de pagamento no valor de R$30,00 (trinta reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura 
Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 231. E-mail: 
licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 19 de fevereiro de 2015.
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCU-
LOS DE PASSAGEIROS FECHADOS COM EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA, 
PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, TACÓGRAFO, LANTERNA DE LUZ 
NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, SINTO DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE 
DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO 
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: IMPEL TRADE SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 370.600,00.

Santa Helena - PB, 19 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS FECHADOS COM EQUIPA-

MENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015.
DOTAÇÃO: 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0050 2038 MANUTENÇÃO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 12 361 0050 2039 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE 
3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12 361 0050 2059 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00012/2015 - 19.02.15 - IMPEL TRADE SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 

R$ 370.600,00

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 20 de fevereiro de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a 

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE EMAS-PB, 
CONTRATO OGU/CAIXA 1009486-49/2013 –MTUR

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Licitantes HABILITADAS por atenderem os requisitos do edital:
1) ICONE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; 
2) SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – M;
3) CONSTRUTORA MILENIUM LTDA – EPP
4) DEL ENGENHARIA EIRELI ME
5) R.T.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Licitantes INABILITADAS por não atenderem os requisitos do edital:
1) AJS PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA, descumpriu os itens 5.1.7, 

5.1.10, 5.1.12 e 5.1.13 do edital apresentou Certidão de registro e quitação da pessoa jurídica (CREA-
-PB) vencida, Certidão Municipal, Estadual, FGTS, Previdenciária vencidas, pagina 18 cópia ilegível;

2) SERRA CONSTRUÇÕES LTDA, descumpriu os itens 5.1.2 e 5.1.17, não apresentou CRC, 
Atestado de visita, CRF (FGTS) vencida;

3) SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, descumpriu os itens 5.1.2 e 5.1.17, não 
apresentou CRC, Atestado de visita.

4) SSL CONSTRUÇÕES LTDA, descumpriu os itens 5.1.2 e 5.1.17, não apresentou CRC, 
Atestado de visita, cópia de documento do contador sem autenticação.

5) PLACON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, descumpriu o item 3.5 
apresentou cópias de documentos inelegíveis nas páginas 11 e 33 da documentação relativa a 
habilitação.

6) COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA, descumpriu o item 3.5 e 5.1, apresentou cópia 
de atestado de execução de serviço sem autenticação e cópia de documento da página 57 ilegível.

7) LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA – ME, descumpriu os itens 5.1.2, 
5.1.14 e 5.1.17, não apresentou CRC, Atestado de visita e apresentou Certidão negativa de Débitos 
Trabalhista vencida.

8) RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, descumpriu os itens 5.1.2 e 
5.1.17, não apresentou CRC, Atestado de visita, cópia de documento do contador sem autenticação

9) CONSTRUTORA SOARES LTDA, descumpriu os itens 5.1.3.2, apresentou contrato Social 
sem registro na Junta Comercial

Fica aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contados após a publicação do resultado desta 
ata, caso não haja recurso, fica agendada a data do dia 02/03/2015 às 10:00h para abertura dos 
envelopes nº 02 contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. Outras informações: 
Prefeitura Municipal de Emas, Rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 – Centro – Emas 
-PB, fone (0xx83) 3426-1129, no horário das 08:00 às 11:00 horas.

PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015
Proc. Administrativo nº 046/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 09:00 horas do dia 09 de marçode 2015, realizará a 
abertura da Licitação Tomada de Preço Nº 002/2015, cujo objeto é a Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada Contábil, conforme Anexo I do Edital. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, 
situadana 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, 19 de fevereiro de 2015.
PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015
Proc. Administrativo nº 047/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:00 horas do dia 09 de março de 2015, realizará 
a abertura da Licitação Tomada de Preço Nº 003/2015, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica do Município, conforme Anexo I 
do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal 
de Emas, situadana 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, 19 de fevereiro de 2015.
PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015
Proc. Administrativo nº 050/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio da Comissão Permanente de Lici-

tação, leva ao conhecimento dos interessados que ás 11:00 horas do dia 09 de março de 2015, 
realizará a abertura da Licitação Tomada de Preço Nº 004/2015, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AD-
MINISTRATIVA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA 
PREVIDENCIÁRIA, FGTS E PIS/PASEP, conforme Anexo I do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO 
EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situadana 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, 19 de fevereiro de 2015.
PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60008/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para Fornecimento parcelado de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), câmaras de Ar e 
prote; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA DE AQUINO 
FERREIRA - R$ 102.370,00.

Cajazeiras - PB, 30 de Dezembro de 1899
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60007/2015, que objetiva: Fornecimento parcelado 
e diario de Oxigênio e ar comprimido medicinal para atender demanda do serviço de Atendimento 
Móv; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDIVAN BORGES DE 
SOUSA ME - R$ 60.450,00; J BRANDÃO E CIA LTDA - R$ 4.000,00.

Cajazeiras - PB, 19 de Fevereiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

NOTIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE PATOS (PB), entidade de direito público, com sede na Rua Horácio Nóbrega, 

S/N, Centro Administrativo Aderbal Martins de Medeiros, - Patos (PB), neste ato representado 
pela Sra. Secretária de Administração do Município, vem por meio desta, NOTIFICAR a Empresa 
Andrade Galvão Engenharia LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 13.558.309/0001-43, por meio de seu representante legal, contrato nº 738/2011, celebrado 
entre as partes, que teve como objeto a execução de obras de macro drenagem no município de 
Patos, com embasamento na Lei 8.666/93, INFORMA ao contratado que o término da vigência do 
contrato acima citado ocorreu em 13 de outubro de 2014; não tendo havido prorrogação do prazo 
de vigência do mesmo.

Patos, 19 de fevereiro de 2015.
EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO

Secretária de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Tomada de Preços 03/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em aten-
dimento a Lei 8.666/93, que a empresa habilitada e classificada foi: ICONE CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) n.º 14.813348/0001-02, apresentando 
a proposta no valor global de R$ 166.296,25 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e 
seis reais e vinte e cinco centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 19 de fevereiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 04 de março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa física ou jurídica 
para prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica presencial para implantação, ins-
talação, alimentação e manutenção dos programas elencados na Secretaria de Saúde, conforme 
especificações anexo I do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natuba-
licitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 11:00 horas do dia 04 de março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializada 
para prestação dos serviços de provedor de internet para o atendimento das necessidades desta 
prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 13:00 horas do dia 04 de março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Física para 
prestação dos serviços de manutenção presencial e diária preventiva e corretiva, dos computado-
res, impressoras, scanners e periféricos das Secretarias deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 19 de fevereiro de 2015.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. CONFORME DESCRITOS E 
ESPECIFICADOS NO ANEXO I; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 381.388,00.

Santa Helena - PB, 19 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂ-
NICOS. CONFORME DESCRITOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO I.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.39 99 100 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 
12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12 361 0050 2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00011/2015 - 19.02.15 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 381.388,00

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 007/2015 

   
A Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, CONVOCA os candidatos 

aprovados no Concurso Público realizado no dia 03 de Junho de 2012, e homologado pelo 
Decreto nº 797/2013, de 12 de Março de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba 
na Edição de 15 de Março de 2013, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, para comparecerem 
na Sede da Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Administração, Situada à Av. Alcindo 
Bezerra de Menezes nº 13, Centro, CEP 580500-000, Monteiro – PB, para apresentarem os 
documentos e habilitações exigidos, conforme Capítulo VIII do Edital 001/2012, de 22 de 
Fevereiro de 2012, e tomarem posse em seus respectivos cargos, a saber: 
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO: 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 
332 Aline Bezerra Martins 21ª 

 
CARGO: AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR - BOM NOME 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 
2674 Silvia Roberta Lucas de Carvalho 1ª 

 
CARGO: AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR – OLHO D’AGUA DE SANTA CATARINA 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 
2314 Gabriel Ferreira Alves 1ª 

 
CARGO: AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR - SEDE 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 
1840 Edilson Ferreira da Silva 30ª 
2996 Elenicia  Freire Santana 31ª 
3800 Rhayssa Fernanda Freire Sessé 32ª 
773 Marinácia Martins da Silva 33ª 
4369 Fabiana Mariano de Lima 34ª 

 
CARGO: INSPETOR DE ALUNOS 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 
2908 Marcia Espinhara Bezerra 11ª 

 
CARGO: MERENDEIRA SEDE 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 
2195 Lucélia Conceição Silva de Oliveira 19ª 
2579 Elisangela Moreno de Sousa 20ª 

 
CARGO: MERENDEIRA SITIO PITOMBEIRA 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 
572 Elisangela Genuíno de Andrade 1ª 

 
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR: 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 

 
 

948 Fagner de Oliveira Santos 5ª 
3312 Luciana Mauricio dos Santos 6ª 
4052 Valquíria Ferreira Alves 7ª 
431 Maria das Graças Marinho Pires 8ª 

 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - GSF 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 
3989 Maria do Carmo Bezerra Japyassu 4º 
831 Maria Luciene Soares Leal 5º 
36 Hayla Savana da Silva Torres 6ª 

 
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA) 

Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição 
4943 Dario de Oliveira Araújo 3º 

 
O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado, podendo 

a Prefeitura convocar os imediatamente posteriores, obedecendo à ordem de classificação, 
conforme o que estatui o item 3 do Capítulo VIII, do Edital nº 001/2012, de 22 de fevereiro de 
2012. 

Monteiro – PB, 18 de fevereiro de 2015. 
Ednacé Alves Silvestre Henrique 

Prefeita Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.001/2015
A Prefeitura Municipal do Congo – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 0.001/2015, 

Tipo Menor Preço Global objetivando a Pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas, no 
município do Congo. Data de abertura: 11/03/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura do 
Congo, à Rua Senador Rui Carneiro, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3359-1100.

Congo, 19 de fevereiro de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.002/2015
A Prefeitura Municipal do Congo – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 0.002/2015, 

Tipo Menor Preço Global objetivando a Construção do campo de futebol, no município do Congo. 
Data de abertura: 11/03/2015 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura do Congo, à Rua Senador Rui 
Carneiro, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3359-1100.

Congo, 19 de fevereiro de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015
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. 014/2015, do tipo Menor Preço, objetivando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA 
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA. Data de 
Abertura: 04/03/2015 às 10:00h. 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, 19 de fevereiro de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº. 0.3.001/2015 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Concorrência nº. 
0.3.001/2015, a ser realizada no dia 08/04/2015 às 10h00min (horário local), do tipo: Melhor Técnica 
e Preço, que tem por objeto Contratação de serviços de assessoria tributária especializada na rea-
lização de auditorias, supervisão, acompanhamento e controle fiscal de obras públicas executadas 
no território do município de Monteiro - PB. O edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor 
de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 
13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 19 de Fevereiro de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0.6.44.01/2014
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato de Contrato de Adesão ao Sistema de Registro de Preços Nº 0.6.44.01/2014, cujo 
OBJETO: Aquisição de Veículo Automotor Zero KM, para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no Art. 
22º do Decreto Federal nº 7.892/2013 – Processo Licitatório nº. 004/2015, Adesão nº 1.8.001/2015. 
DOTAÇÃO: 02080.10.301.1002.1027 - 44.90.52.00 / 10.301.1002.1037 - 44.90.52.00. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde do Município de Juazeirinho e: FIORI VEÍCOLO 
LTDA, CNPJ: 35.715.234/0001-08 - CT Nº. - 18101/2015 – 06/02/2015 – Valor: R$ 36.408,00 (Trinta 
e seis mil quatrocentos e oito reais).

Juazeirinho - PB, 06 de Fevereiro de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0.6.44.01/2014
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 
Preços vinculada ao Pregão Nº. 0.6.44.01/2014, assinada pela Prefeitura Municipal de Monteiro 
e de acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: FIORI VEICOLO LTDA, inscrita no CNPJ N. 
º 35.715.234/0001-08, que tem por objeto a Aquisição de Veículos Automotores Zero KM, no valor 
global R$ 36.408,00 (trinta e seis mil quatrocentos e oito reais), fundamentada no Art. 22º do Decreto 
Federal nº 7.892/2013 e em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do instru-
mento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Juazeirinho - PB, 05 de Fevereiro de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES

Gestor do FMSJ

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015
PERMISSÃO DE USO (INSTALAÇÃO DE CAMAROTES e OUTROS EQUIPAMENTOS COR-

RELATOS)
Empresa Credenciada:
EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME  
CNPJ Nº 17.127.519/0001-38
Termo de Credenciamento Nº 001/2015

Juripiranga(PB), 19 de  fevereiro de 2015.
PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de empresa para construção e recuperação de obras de infraestrutura 

hídrica no município de Cachoeira.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MCE SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME - Valor: R$ 388.000,00.
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, Avenida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira 
dos Indios - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com; site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 13 de Janeiro de 2015
KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA CRECHE DO PAR - FNDE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
 Mostrar histórico de mensagens

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00004/2015
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 DP00004/2015, 
que objetiva: Contratação de empresa para locação de veículos para Estudante, tipo( ônibus, micro-
-ônibus, Van, Kombi e Veraneio), de forma emergencial para atender aos alunos da rede municipal 
pelo período de 30 (trinta) dias conforme Solicitação da Secretaria de Educação; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - ME - R$ 108.495,00.

Cajazeiras - PB, 13 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos para Estudante, tipo( ônibus, micro-

-ônibus, Van, Kombi e Veraneio), de forma emergencial para atender aos alunos da rede municipal 
pelo período de 30 (trinta) dias conforme Solicitação da Secretaria de Educação.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2015.
DOTAÇÃO: 02.090 -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2027 - MANUT. DAS 

ATIV DO TRANSP ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 005 - TRANSF DE RECURSO - FNDE 009 - RECEITA DE 
IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 006 - RECURSO DE CONVENIO/PROGRAMAS 
12.362.1036.2037 - MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP ESCOLAR ENSINO MEDIO 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 005 - TRANSF DE RECURSO - FNDE 
001 - RECURSOS ORDINARIOS 12.365.1024.2038 - MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP ESCOLAR 
ENSINO INFANTIL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 005 - 
TRANSF DE RECURSO - FNDE 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00030/2015 - 13.02.15 - J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 108.495,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE CONVOCAÇÃO/ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que após impugnação ao edital do referido certame e sendo acatado parcialmente 

por parte de seu pregoeiro e equipe de apoio, fica adiada para o dia 06/03/2015 as 10:00 horas 
a sessão de abertura. A licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita às 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e de 14:000 as 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Novo Edital disponível no endereço: www.cabedelo.pb.gov.br/transparência
Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br 

Cabedelo - PB, 19 de fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 004/2013. Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Santo Andre - PB, 12 de Fevereiro de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 16:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 004/2013.Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Santo Andre - PB, 12 de Fevereiro de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02 Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Lici-
tatório nº. 052/2014 – Pregão Presencial nº. 1.6.029/2014. DOTAÇÃO: 10.301.3015.2062 – 33.90.30 
/ 10.301.3015.2066 – 33.90.30 / 10.301.3015.2072 – 33.90.30 / 10.302.3016.2075 – 33.90.30 / 
10.302.3016.2077 – 33.90.30 / 10.302.3016.2079 – 333.90.30 / 10.302.3016.2081 – 33.90.30 / 
10.302.3016.2082 – 33.90.30 / 10.302.3016.2083 – 33.90.30.. VIGÊNCIA: do presente contrato tem 
vigência até 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e as empresas: 
LARMED DISTRIB. DE MED. E MATERIAL M. HOSPITALAR - CNPJ: 10.831.701/0001-26 - CT 
Nº. 16291/2015, 11/02/2015 – Valor: R$ R$ 5.723.453,60 (Cinco milhões setecentos e vinte e três 
mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos); CIRUFARMA COMERCIO LTDA  
CNPJ: 40.787.152/0001-09 – CT Nº 16291/2015, 11/02/2015 – Valor: R$ 958.426,64 (Novecentos e 
cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) e a empresa 
MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA CNPJ: 10.806.118/0001-65 – CT Nº 16293/2015, 11/02/2015 
– Valor R$ 2.871.091,30 (Dois milhões oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos)

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:  Construção da Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Rua 

Irene Martins, s/n – Centro – Alagoinha - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
03.2014. DOTAÇÃO: 02.12 - 10.301.0012.1011 - 44.90.51-00-001 – OBRAS E INSTALAÇÕES: 
Recursos FUS – CRÉDITO ESPECIAL - LEI 397/2014, de 20 de Outubro de 2014. VIGÊNCIA: 
06 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 
e NORDCON NORDESTE E CONSTRUTORA LTDA – ME - CNPJ: 17.724.971/0001-87 - CT Nº 
087/2015 – 06.02.2015 - R$ 162.809,61 – (Cento e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Nove Reais 
e Sessenta e Um Centavos). 

Alagoinha, 06 de Fevereiro de 2015.
JOSE GAUDENCIO TORQUATO PINTO

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.001/2015
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.001/2015, que tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ-
LEO, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas 
secretarias, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: POSTO DIESEL SÃO 
JOSÉ LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 35.419.936/0001-36 
do qual se sagrou vencedora do item 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 
2.11, com o valor total de R$ 780.743,00 (Setecentos e oitenta mil setecentos e quarenta e três 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. 

Juazeirinho – PB, 06 de Fevereiro de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 0.6.001.01-2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.001/2015
O Prefeito do Município de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atri-

buições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado 
e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.001/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 002/2015 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
E DERIVADOS DE PETRÓLEO, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de 
Juazeirinho, através de suas secretarias. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura 
- DATA DA ASSINATURA: 06 de Fevereiro de 2015. EMPRESA VENCEDORA: POSTO DIESEL SÃO 
JOSÉ LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 35.419.936/0001-36, 
com o valor total de R$ 780.743,00 (Setecentos e oitenta mil setecentos e quarenta e três reais), de 
acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 06 de Fevereiro de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0.6.44.01/2014 - PMM
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 
Preços vinculada ao Pregão Presencial Nº. 0.6.044/2014-PMM, assinada pela Prefeitura Municipal de 
Monteiro e de acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: FIORI VEICOLO LTDA, inscrita no CNPJ N. 
º 35.715.234/0001-08, que tem por objeto a Aquisição de Veículo Automotor Zero KM, no valor global 
de R$ 36.408,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e oito reais), fundamentada no Art. 22º do Decreto 
Federal nº 7.892/2013 e em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instru-
mento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0.6.44.01/2014
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de Preços 
vinculada ao Pregão Nº. 0.6.44/2014, assinada pelo Fundo Municipal de Saúde e de acordo com o 
relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso 
VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO 
o objeto, em favor da empresa: FRIORI VEICOLO LTDA inscrita no CNPJ N. º 35.715.234/0001-08, 
que tem por objeto a Aquisição de veiculo automotor zero km, no valor global de R$ 36.408,00 (Trinta 
e seis mil quatrocentos e oito reais), Fundamentada no Art. 20º do Decreto Federal nº 7.892/2013 
e em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVE SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Jua-
zeirinho, através de suas secretarias. 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 LICITATÓ-
RIO Nº. 002/2015, Pregão Presencial nº. 0.6.001/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 02020.04.122.2001.2006 
– 33.90.30 / 02040.04.123.2001.2015 – 33.90.30 / 02050.20.606.1008.2020 – 33.90.30 / 
02060.12.361.1001.2031 – 33.90.30 / 02060.12.361.1001.2048 – 33.90.30 / 02070.13.392.1006.2061 
– 33.90.30 / 02080.10.301.1002.2067 – 33.90.30 / 02080.10.301.1002.2073 – 33.90.30 / 
02090.08.244.1003.2083 – 33.90.30 / 02090.08.244.1003.2132 – 33.90.30 / 02090.08.244.1003.2134 
– 33.90.30 / 02100.04.122.2001.2095 – 33.90.30 / 02120.04.122.2001.2101 – 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 Juazeirinho/Jonilton Fernandez Cordeiro e a empresa 
POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA – ME / Márcio José Ângelo Guedes, CNPJ 35.419.936/0001-36, 
com o valor total de R$ 780.743,00 (Setecentos e oitenta mil setecentos e quarenta e três reais). 
Contrato Administrativo nº 06101/2015/PMJ.  

Juazeirinho - PB, 06 de Fevereiro de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação de Monteiro

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0.6.044.01/2014-PMM
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato de Contrato de Adesão ao Sistema de Registro de Preços Nº 0.6.044.01/2014 - Prefeitura 
Municipal de Monteiro, cujo OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ZERO KM, 
FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores e fundamentada no Art. 22º do Decreto Federal nº 7.892/2013 – Processo 
Licitatório nº. 002/2015, Adesão nº 2.8.001/2015. DOTAÇÃO: 12.361.3012.1036 – 44.90.30. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e: FIORI VEICOLO LTDA / LUCAS CARNEIRO DA SILVA FERRARI, CNPJ: 35.715.234/0001-
08 - CT Nº. 28101/2015 – 11/02/2015 – Valor: R$ 36.408,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e oito reais).

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0.6.44.01/2014
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato de Contrato de Adesão ao Sistema de Registro de Preços Nº 0.6.44.01/2014, cujo OBJE-
TO: Aquisição de veiculo automotor zero km, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no Art. 8º do Decreto 
Federal nº 3.931/2001 – Processo Licitatório nº. 008/2015, Adesão nº 1.8.2.01/2015. DOTAÇÃO: 
04.123.3006.1009.44.9052 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Monteiro / Ednacé Alves Silvestre Henrique e: FIORI VEICOLO LTDA, CNPJ: 35.715.234/0001-08 - 
CT Nº. – 18201/2015 – 11/02/2015 – Valor: R$ 36.408,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e oito reais). 

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.021/2014
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.029/2014, que tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, durante o 
exercício de 2015, conforme termo de ADJUDICAÇÃO, em favor das seguintes empresas: LARMED 
DISTR. DE MADICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP.- LTDA-CNPJ:10.831.701/0001-26, nos se-
guintes itens: 01,02,04,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,23,27,28,30,31,32,37,53,54,55,56,59,62,63
,68,69,70,71,72,88,89,91,95,9, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 114, 117, 118, 
119. 124, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137,  138,  140, 142, 143, 145, 146, 149, 150, 151, 154, 
155, 157,163,164,165,166,168,169,170,171,172,173,174,181,182,183,190, 194,198,202,203,204,2
05,206,211,212,216,217,218,220,221,222,223,224,225,226,227,228,231,232,235,236,237, 241,243
,244,247,248,249,252,253,254,255,258,259,260,261,262,264,266,351,352,353,354,355,356,358,36
0,361, 362,364,365,367,368,369,372, perfazendo um valor total dos lotes de R$ 5.723.453,60 (Cinco 
milhões, setecentos e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos);  
CIRUFARMA COMERCIO  LTDA  CNPJ: 40.787.152/0001-09, nos seguinte item: 06,21,22,33,34,35
,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,67,73,74,75,76,77

78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,108,115,122,123,125,126,147,152,153,159,160,167,175,176,
177,186,187,188, 189,207208,209,210,214,215,219,245,250,267,268,269,270,271,272,273,274,27
5,276,277,278,279,280,281,282, 283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297
,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308, 309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,3
20,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334

335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,366,373,374,375,376,37
7,378,379,380,381

382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392; perfazendo um valor total do lote de R$ 958.426,64 
(Novecentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos); 
MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA CNPJ:10.806.118/0001-65 nos seguintes itens: 03,05,14,16,1
7,24,25,26,29,36,50,51,52,57,58,60,61,64,65,66 103,109,112,113,116,120,121,128,132,133,139,14
1,144,148,156,158,161,162,178,179,180,184,185,191,192,193,195,196,197,199,200,201,213,229,
233,234,237,238,239,240,242,246,251,256,257,263,265,357,359,363;perfazendo um valor total do 
lote de R$ 2.871.091,30 ( Dois milhões oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos) para que 
a adjudicação nele procedida produza seus efeitos legais.

Monteiro - PB, 09 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.029/2014 - SRP
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de 

acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 052/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº: 1.6.029/2014 - OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, de forma parcelada, para suprir as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINA-
TURA: 11/02/2015. EMPRESA COM OS PREÇOS REGISTRADOS: LARMED DISTRIB. DE MED. 
E MATERIAL M. HOSPITALAR - CNPJ: 10.831.701/0001-26 – Valor: R$ R$ 5.723.453,60 (Cinco 
milhões setecentos e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos); 
CIRUFARMA COMERCIO LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09 – Valor: R$ 958.426,64 (Novecentos e 
cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos); MEDFARMACY 
HOSPITALAR LTDA CNPJ: 10.806.118/0001-65 – Valor R$ 2.871.091,30 (Dois milhões oitocentos e 
noventa e um reais e trinta centavos)

Monteiro - PB, 10 de Fevereiro de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº 2.9.001/2015
Torna público que fará realizar a 01.º PRIMEIRA CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA 

FAMILIAR, através da Prefeitura Municipal de Monteiro/Fundo Municipal de Educação – PB, em sua 
sede na Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro - Monteiro - PB, que os Interessados 
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 09 de Março de 
2015, as 09:30 horas, na sede da Comissão Setorial de Licitação deste município, para: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/
CD n.º 026/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3351-1544.

Monteiro - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.006/2015 - SRP 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.006/2015, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MADEIRA EM GERAL, de forma parcelada. Data da abertura: 06 de Março de 2015, às 10h30min 
(horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, 
Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 12:00, devendo a empresa 
licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 19 de Fevereiro de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.005/2015 - SRP 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.005/2015, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, de forma parcelada. Data da abertura: 06 de Março de 2015, 
às 13h30min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação 
da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Jua-
zeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 12:00, devendo 
a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 19 de Fevereiro de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.007/2015 - SRP 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 0.6.007/2015, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL 
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, de forma parcelada. Data da abertura: 06 de Março 
de 2015, às 09h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor 
de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, 
Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 12:00, 
devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 19 de Fevereiro de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.003/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.003/2015, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÁS DE COZINHA (GLP – 13 KG), de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho. Realizado 29 de Janeiro de 2015, às 14h00min (horário local). Foi de-
clarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Juazeirinho-PB, 30 de Janeiro de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.003/2015
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0.6.003/2015, do tipo Menor Preço por item, Objeto REGISTRO DE PREÇOS 
EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP – 13 KG), de forma parcelada, 
para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data de Abertura: 06/03/2015 
às 11h30min. O Edital pode ser obtido na sala da CPL, situada à Praça Pres. João Pessoa, nº 05, 
Centro – Juazeirinho - PB, maiores informações através do tel: (83) 3382-1050, no horário das 
07h30min às 12h00min.

Juazeirinho - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de materiais elétricos, para iluminação pública e exe-
cução de serviços diversos através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Alagoa Grande, 
no dia 05/03/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino 
Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 04/03/2015.

Alagoa Grande(PB), 19 de fevereiro de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de fardamento, para os alunos das Creches 
Municipais: Peregrina Maria de Miranda Montenegro, Maria de Lourdes Mesquita de Paiva, Maria 
Jurema de Paiva e Lídia Mesquita ramalho, do Município de Alagoa Grande, no dia 09/03/2015 às 
8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 06/03/2015.

Alagoa Grande(PB), 19 de fevereiro de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas diversas, destinados a 
Merenda Escolar e Outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2015 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material, Bem 
ou Serviço P/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015.PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00102/2015 - 11.02.15 - MAISON 
DE MEL LTDA - R$ 232.750,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas diversas, destinados a Merenda Escolar e Outros; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAISON DE MEL LTDA - R$ 232.750,00.

Guarabira - PB, 10 de Fevereiro de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO 
DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:30 horas do dia 11 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG E ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES 
DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICI-
PAL - RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, com fulcro no art. 49, da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 

e Parecer Jurídico, TORNA PÚBLICO A REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, modalidade TOMADA DE 
PREÇOS n.º 00003/2014, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PRO-
VIMENTO DE CARGO EFETIVO DE CARGOS DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, 
ESTADO DA PARAÍBA, haja vista as razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
nos termos da decisão inserta no referido procedimento licitatório.  Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:(083)3639-1002. Email: 
riachao.licitacao@hotmail.com.

Riachão - PB, 19 de Fevereiro de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00015/2015 

  
Aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 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, Decreto 
Municipal nº 66/2014, de 29 de Dezembro de 2014, 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 00015/2015 que objetiva o registro de preços para: Aquisições 
parceladas de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas diversas, destinados a Merenda Escolar 
dos Alunos do Ensino Fundamental, Creches Municipais, Secretaria de Urbanismo, Meio 
Ambiente e Saneamento, Gabinete do Prefeito e demais setores da Administração 
Municipal até o fim do exercício de 2015; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20. 
  
VENCEDOR: MAISON DE MEL LTDA 
CNPJ: 04.670.050/0001-37 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 Pão de sal, tipo francês, 50g depois 
de assado, fresco do dia da entrega, 
elaborado com farinha de trigo 
especial, isento de impurezas e 
corpos estranhos. 

Maison 
de Mel 

KG 20000 5,60 112.000,00 

2 Pão de cachorro quente, tamanho 
normal, fresco do dia da entrega, 
elaborado com farinha de trigo 
especial, isento de impurezas e 
corpos estranhos. 

Maison 
de Mel 

KG 4000 6,00 24.000,00 

3 Bolo de ovos, simples, tamanho 
médio 1 kg. 

Maison 
de Mel 

KG 5000 11,00 55.000,00 

4 Bolacha tipo Areinha, de primeira 
qualidade, sem impurezas e 
manchas, acondicionada em saco 
plástico transparente, com validade 
mínima de 15 dias. 

Maison 
de Mel 

KG 1000 8,00 8.000,00 

5 Bolacha tipo Queijadinha, de primeira 
qualidade, sem impurezas e 
manchas, acondicionada em saco 
plástico transparente, com validade 
mínima de 15 dias. 

Maison 
de Mel 

KG 1000 8,00 8.000,00 

6 Bolacha tipo Sete Capas, de primeira 
qualidade, sem impurezas e 
manchas, acondicionada em saco 
plástico transparente, com validade 
mínima de 15 dias. 

Maison 
de Mel 

KG 1000 8,00 8.000,00 

7 Bolacha tipo Tentação, de primeira 
qualidade, sem impurezas e 
manchas, acondicionada em saco 
plástico transparente, com validade 
mínima de 15 dias. 

Maison 
de Mel 

KG 1000 9,45 9.450,00 

8 Bolacha doce, sem recheio, tipo 
Tareco, de primeira qualidade, sem 
impurezas e manchas, 
acondicionada em saco plástico 
transparente, com validade mínima 
de 15 dias. 

Maison 
de Mel 

KG 1000 8,30 8.300,00 

TOTAL  232.750,00 
  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de 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 00015/2015, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 
Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00015/2015

Aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal 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, Decreto Municipal nº 66/2014, de 29 de Dezembro 
de 2014, 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 00015/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisições parceladas de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas diversas, destinados a Merenda Escolar 
dos Alunos do Ensino Fundamental, Creches Municipais, Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente 
e Saneamento, Gabinete do Prefeito e demais setores da Administração Municipal até o fim do 
exercício de 2015; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações 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 00015/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de 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 00015/2015, 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 00015/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- MAISON DE MEL LTDA.
Itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
Valor: R$ 232.750,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
Guarabira - PB, 11 de Fevereiro de 2015

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014

A Prefeitura Municipal de Desterro/PB, através da sua Prefeita Constitucional, tendo em vista o 
Parecer Jurídico do Dr. Sebastião Agripino C. de Oliveira Advogado Nº OAB/PB 9447, assessor jurí-
dico desta Prefeitura, datado de 19 de fevereiro de 2015, e tudo que consta do processo de licitação 
Tomada de Preços nº 003/2014, respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições 
do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência pública, torna público 
a REVOGAÇÃO do certame na modalidade Tomada de Preços em epígrafe com Objeto: Contra-
tação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia na Construção de uma Unidade 
de Saúde - Padrão 1, na Rua José Alexandre Bezerra, no Bairro do Cruzeiro, localizado na sede 
do municipio de Desterro/PB, conforme proposta PAC Nº 10493355000110006 e projeto executivo.

Desterro/PB, 19 de fevereiro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 14:00 horas do dia 05 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
medicamentos diversos, de Acordo com a tabela da abc Farma destinado ao fundo municipal de 
saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 20 de Fevereiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N001/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Registro de preços para 4contratação de serviços de confecção de certificados e adesivos 
plásticos, destinado ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba, 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 - 15-00064-0
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N018/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material odontológico, destinado ao Hospital da Policia  
Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00059-2
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

 CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N029/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha e deposito para lixo, destinado a 
Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, 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 - 15-00068-3
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N480/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de hospedagem, destinado aos Órgãos e 
Entidades da Rede Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00070-6
 João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N009/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

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

Registro de preços para aquisição de equipamentos para salas de aula e atividades finalisticas das 
escolas Estaduais da Rede Estadual de Educação da Paraíba, GRES E SEE, destinado a Secretaria 
de Estado da Educação - SEE, 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 - 15-00069-1
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de materiais médicos, hospitalares e laboratoriais diversos, destinados a Secretaria de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 20 de Fevereiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE CHAVES SOUSA – CPF Nº 840.288.904-20, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – COMERCIO 
VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) = IT: 50MIL = AC: 300M² = NE: 01 = L/ATV: RUA PROJE-
TADA S/N CENTRO – CAMALAU – PB. Processo: 2015-000886/TEC/LO-9439.

ROSALIA FERNANDES DE MEDEIROS ME – CNPJ Nº 09.163.825/0001-00, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO 
LICENÇA OPERAÇÃO = FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS (MALHA DE ALGODÃO E 
TINTURARIA) = PROCESSO Nº 2012-003433/LO Nº 4849/2012 = AC: 694m² = SÃO BENTO/PB 
(NRPATOS) = Processo: 2015-000826/TEC/LO-9417.

DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ Nº 05.302.544/0001-21, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, CORREÇÃO 
DA L.O Nº 4549/2014, PROC. Nº 2014-004774, NA ATIVIDADE LICENCIADA: FALTOU INCLUIR 
NA ATIV. LICENCIADA O SERVIÇO DE LAVA JATO E LOJA DE CONVENIENCIA. Processo: 
2015-000551/TEC/LO-9336.

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA – CNPJ Nº 05.326.045/0001-74, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 147/13, 
REF. PROC. Nº 7080/1 = COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, 
TROCA DE ÓLEO E CONVENIENCIA = IT: 100MIL = AC: 600M² = NE: 13 = L/ATV: RUA HERONI-
DES MEIRA DE VASCONCELOS Nº 84, CRISTO-JP/PB. Processo: 2015-000767/TEC/LO-9407.

URODINAMICA – CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGIA LTDA – CNPJ/
CPF Nº 70.115.027/0001-05, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 213/2015 em João Pessoa, 22 de janeiro de 
2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: CLÍNICA MÉDICA EM UROLOGIA Na(o) – RUA: DR. 
OSÓRIO ABATH, Nº 56 – EXPEDICIONÁRIOS Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2014-009028/TEC/LO-9156.

AUTO POSTO GLOBAL REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
06.137.380/0001-97, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 289/2015 em João Pessoa, 9 de fevereiro de 2015 – 
Prazo: 400 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO PISO, CANALETAS, TANQUE E AMPLIAÇÃO 
DA ALVENARIA. Na(o) -  RUA PROFESSOR BURITY, Nº 30 – LOJA 101 E 102 – CIDADE DOS 
COLIBRIS  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-003932/TEC/LA-0456.

FRANCISCO VELOSO DE ASSIS, portador do CPF nº 005.810.624-34, informa que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, através 
do processo nº 2014-008344/TEC/LI-3649, para a atividade de loteamento urbano localizado em 
Caapora – Paraíba.

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA – CNPJ Nº 46.395.687/0043-61, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLO = LOA – Nº 
2270/13 = PROC. 3364/13 = ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GLP = IT: 200MIL = AC: 
800M² = NE: 15 = L/ATV: RODOVIA BR 101, KM 101, KM 98, LT 6, QD 7 – DISTRITO INDUSTRIAL 
– CONDE/PB. Processo: 2015-000866/TEC/LO-9429.

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA – CNPJ Nº 46.395.687/0043-61, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL – TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) = PLACAS: FKY-3392/
SP = FKY-3388/SP = IT: 200MIL = AC: 126M² = NE: 15 = PERCURSO EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA. Processo: 2015-000863/TEC/AA-3365.

MOTOGÁS IND. DE COMPRESSÃO E COMERCIO DE GÁS NATURAL LTDA – CNPJ Nº 
01.420.327/0001-85, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LICENÇA DE ALTERAÇÃO – IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E CA-
NALETAS E ILHAS – AC: 1759m² - INV. 100.000 – EMP. 25 – LOC. ATV. BR 230 KM 31 – BAYEUX 
– PB. Processo: 2015-000554/TEC/LA-0512.

L2A CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.385.502/0001-31 TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SUA LICENÇA DE OPERAÇÃO JUNTO À SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, DE EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR, COM 08 UNIDADES, 
LOCALIZADA À RUA ALICE MENDES DA NÓBREGA, QD. 150, LT. 58, GRAMAME, ATRAVÉS DO 
PROCESSO Nº 2015-000197/TEC/LO-9259.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamen-
tos diversos, destinado ao fundo municipal de saúde deste de Município.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 20 de Fevereiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
limpeza diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 20 de Fevereiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde desta Prefeitura.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 20 de Fevereiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 13:00 horas do dia 05 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peças de 
Veículos diversos, destinado ao fundo de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 20 de Fevereiro de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
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