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31o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 2,884  (compra) R$ 2,885  (venda)

DÓLAR TURISMO  R$ 2,830  (compra) R$ 3,000  (venda)

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

ALTA

ALTA

17h08

04h15

0.8m

0.8m

baixa

baixa

23h19

10h36 

1.8m

1.9m

l Comissão Nacional de Anistia tem 8 mil casos pendentes. Página 10

l Pagamento do IPVA de placa terminada em 4 é adiado. Página 13 

l Aumento do desemprego no país foi de 5,3% em janeiro. Página 19
  
l Indonésia inclui outro brasileiro em lista de execuções. Página 20

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

FoTo: Secom-PB

A emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) bateu recorde na Paraíba no mês de janeiro, crescimento de 12,81% sobre 
o mesmo período do ano passado. Um resultado que indica um bom começo de ano para a economia.  PÁGInA 10

Paraíba emite mais
e bate novo recorde

NoTA FISCAL ELETRÔNICA

Consumo
Procon multa 
postos, mas não
vê falsificação

 

Informações erradas 
em placas sobre preço dos 
combustíveis causaram as 
multas aos postos durante 
fiscalização ontem. Mas 
não houve casos de qual-
quer forma de adulteração  
dos produtos.  PÁGInA 13

Inclusão Atenção Exclusão

LGBT Deputada Estela Bezerra (PSB) discute 
criação do Conselho Estadual.  PÁGInA 17

PRAÇAS População pede limpeza mais regular 
e equipamentos de ginástica.  PÁGInA  14

ARMAS, FoRA Polícia faz apreensão de es-
pingardas e munição no Sertão.  PÁGInA 15

Parto natural 

20Caderno
PORQUE É MELHOR

Menor risco 
de infecção.

Maior produção 
do leite materno.

Maior afetividade
entre mãe e bebê.

Útero normal 
mais rápido.

Esportes

Glauberto Bezerra, do Ministério Público-Procon e Helton Renê, do Procon-JP, na inspeção de ontem

O parto natural foi o tema da III Semana do 
Bebê que termina hoje em Pombal, no Sertão. À 
tarde, haverá a marcha dos bebês.  PÁGInA 9

Exposição começa hoje em JP
ARTE E CoNSCIÊNCIA PÁGInA 5 

FoTo: Edson MatosFoTo: Divulgação

GoLEIRo No CSA PÁGInA 21 

FoTo: Divulgação/Quadro de Juliê Catarina

FoTo: Arquivo  

Últimas

Reunião em Brasília foi ontem.  O 
secretário de Segurança Cláudio Lima 
apresentou sugestões.  PÁGInA 3

Estado integra grupo 
para reduzir homicídios 

oPERAÇÃo ESBULHo PÁGInA 15 

Gangue que expulsava
moradores é capturada  

FoTo: Edson Matos  

Belo empresta Remerson

 



Houve um tempo em que atletas jo-
vens e veteranos nadavam ou saltavam 
nas piscinas da hoje denominada Vila 
Olímpica Parahyba, no Bairro dos Esta-
dos, em João Pessoa, com a água verde-
-escura. A cor, estranha ao azul caracte-
rístico das piscinas, devia-se à presença 
de materiais orgânicos e não orgânicos.

O antigo Dede/Cief viveu momentos 
gloriosos ao longo de sua história, eviden-
temente, no entanto, em anos mais recen-
tes, ressentia-se da falta de manutenção 
adequada, além de novos investimentos. 
Em função disso, o conjunto de sua estru-
tura física tornou-se obsoleto, anulando 
seus objetivos.

Inumeráveis atletas, de variadas fai-
xas etárias, são apaixonados pela Vila 
Olímpica. Há quem pratique esportes 
por ali - a natação, para ficar em um só 
exemplo - há mais de uma década. São 
verdadeiros heróis que enfrentam, com 
coragem e determinação, o risco de se 
acidentar ou contrair doenças. 

Do mesmo modo, existem professo-
res e técnicos que doaram parte de suas 
vidas, treinando alunos nas piscinas, qua-
dras, campos e pistas da Vila Olímpica. 
Muitos envelheceram ou aposentaram-se 
sem verem atendidas as reivindicações 
que fizeram, para melhorar aquele equi-
pamento público.

Felizmente, o tempo do descaso pas-
sou. A Vila Olímpica, que de olímpico só 
tinha o abandono, ameaçando transfor-
mar-se, pela voz sábia e soberana do povo, 

em “Vila Fantasma”, entrou para a pauta 
de prioridades do Governo do Estado, que 
protagonizou a mais radical revitalização 
de sua história.

Quando tudo estiver pronto – e, pelo 
andamento das obras, não vai demorar 
muito -, a Vila Olímpica Parahyba será um 
dos mais modernos centros esportivos 
do Brasil, capaz de sediar competições 
- nacionais e internacionais - em várias 
modalidades, notadamente os de quadra, 
pista e piscina.

Há informações de que vários profes-
sores e técnicos de natação, ligados à Vila 
Olímpica, pretendiam solicitar aposenta-
doria, descrentes de que algo de positivo 
acontecesse, em relação ao equipamento. 
Hoje, motivados, fazem planos de conti-
nuarem trabalhando, para desfrutar das 
melhorias implantadas.

É que o novo parque aquático da Vila 
Olímpica é show. São duas piscinas se-
miolímpicas (25 metros), uma olímpica 
(50 metros), uma para saltos e a única do 
país exclusivamente para nado sincroni-
zado. Ou seja, cinco piscinas em um único 
lugar, todas devidamente equipadas para 
atender as suas finalidades.

O mais importante nesta história 
rara – por ter um final feliz -, é que a Vila 
Olímpica manterá suas portas abertas 
não apenas para sediar competições in-
dividuais e coletivas, sejam estaduais, 
nacionais ou internacionais, mas para 
educar, pelo esporte, crianças, jovens e 
adultos das comunidades carentes.

Editorial

Educar pelo esporte
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Artigo Lau Siqueira - lausiqueira@gmail.com

O legislativo e a cultura

Uma publicação nas redes sociais acer-
ca das emendas destinadas para a cultura 
pela Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba me motivaram uma reflexão so-
bre o papel do legislativo na composição 
dos orçamentos das Secretarias de Cultu-
ra. A publicação do meu amigo Pedro San-
tos nos faz refletir sobre o que a cultura 
representa para o legislativo paraibano. 
Os fatos são escandalosamente revelado-
res. Apenas três emendas foram aprova-
das. De um montante de R$ 110 milhões, 
apenas R$ 550 mil foram destinados para 
a cultura da seguinte forma: R$ 300 mil 
para o Festival de Inverno de Campina 
Grande, R$ 200 mil para o Espaço Cultu-
ral e R$ 50 mil para a Associação Balaio 
Nordeste. Ficaram de fora projetos impor-
tantes desenvolvidos na capital e no inte-
rior do Estado. Isso é revelador do quanto 
a Assembleia precisa ainda ser provocada 
para pautar a cultura.

Para se ter uma ideia, o último parla-
mentar a pensar a cultura foi o hoje go-
vernador Ricardo Coutinho. Enquanto 
vereador, criou e aprovou a Lei Viva Cultu-
ra, posteriormente transformada em Fun-
do Municipal de Cultura. Depois, no seu 
primeiro mandato de deputado Ricardo 
apresentou o projeto de lei “Cultura Viva” 
que foi derrotado pela bancada governis-
ta, mas pressionou o governo a apresentar 
algo em troca e hoje temos o Fundo de In-
centivo à Cultura - FIC Augusto dos Anjos 
cujo último edital encerrou-se esta sema-

na. Afora isso, não temos mais ações de 
relevância nos parlamentos que envolvam 
a cultura. No máximo, em alguns casos, 
temos questões pontuais e segmentadas 
que não representam muito para a grande 
massa de artistas, produtores e pensado-
res da cultura na Paraíba.

Temos missões imensas pela frente, 
por exemplo, a criação do Museu Armorial 
dos Sertões na Fazenda Acauã, em Apare-
cida. Afinal, a memória da Paraíba precisa 
de afeto. A mesma quantia destinada ao 
Festival de Inverno de Campina Grande, 
por exemplo, seria suficiente para ter-
mos mais um equipamento cultural de 
referência no Estado. A restauração da 
Casa da Cultura de Pombal necessitaria, 
basicamente, de quantia semelhante. 
São inúmeras as demandas em diferen-
tes regiões e que acabam nem entrando 
na pauta dos deputados e deputadas. 
Muitos deles mais preocupados com as 
disputas eleitorais que com as possibi-
lidades do Estado. Mas, as poucas con-
quistas se deram a partir da mobiliza-
ção dos artistas e produtores. Está na 
hora de acordarmos novamente para 
este fato. Os que esperneiam sempre al-
cançam mais do que aqueles que apenas 
esperam. “Quem sabe faz a hora”. Num 
tempo em que só se fala em crise, saben-
do que a cultura é o setor que mais sofre 
com isso, nos cabe buscar alternativas. 
Pautar a cultura no legislativo estadual 
e municipais é um bom começo.

Está na hora de acordarmos novamente para este fato. Os que esperneiam 
sempre alcançam mais do que aqueles que apenas esperam.” 

UNInforme
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águA pOLuíDA nA RIO 2016

O ex-presidente Lula as-
sumiu ontem a tarefa de 
“apagar” o fogo amigo que 
vem infringindo derrotas ao 
governo, devido a articula-
ções “desastrosas” com o 
Congresso. Reuniu-se com 
parlamentares do PT e do 
PMDB e visitou o presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), em quem deixou 
a impressão de que o PMDB 
terá mais participação nas 
decisões políticas do país.   

A “farra” da criação de parti-
dos de aluguel deverá acabar 
no país. A Câmara dos Depu-
tados aprovou o Projeto de 
Lei 23/15, de Mendonça Filho 
(DEM-PE), que restringe a fusão 
de partidos. A prática era co-
mum: “espertalhões” criavam 
legendas apenas para ter poder 
de barganha na hora de nego-
ciar uma fusão. Pelo projeto, o 
partido precisa ter registro de 
cinco anos para adotar tal pro-
cedimento.

“O projeto em nenhum mo-
mento visa censurar o ato 
do repórter em entrevistar o 
detido”. Palavras do deputado 
federal Luiz Couto (PT), a res-
peito do teor de projeto de lei 
de sua autoria, que “visa coibir 
o abuso de autoridade sobre 
aquele que, por lei, detém a 
custódia provisória do detido 
por meio da prisão preventi-
va”. Porém, não impede que o 
preso conceda entrevista, se 
for de sua vontade.  

Desde dezembro de 
2014, o alerta foi 
dado por pesquisa-
dores do Instituto 
Oswaldo Cruz  (IOC) 
e do Instituto de 
Microbiologia Paulo 
de Góes (IMPG), 
da Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro: a super-
bactéria Klebsiella 
pneumoniae car-
bapenemase, uma 
das mais perigosas, devido à sua capacidade de resistência aos antibióticos, foi encontrada numa das 
raias olímpicas da Marina da Glória (foto), sede da competição de vela dos Jogos Olímpicos de 2016, e 
no Rio Carioca, que desemboca na Praia do Flamengo. Porém, mesmo com a proximidade da competição 
internacional, nenhuma medida concreta foi tomada. Acredita-se que o problema ocorre por causa do 
despejo ilegal do esgoto hospitalar nos locais. O medalhista olímpico da modalidade e ex-secretário 
Nacional de Esportes, Lars Grael, resumiu o descaso das autoridades brasileiras para com o problema: 
“O Rio de Janeiro não será despoluído para 2016. É um problema de ordem ambiental que poderia 
ter sido solucionado se tivéssemos dado prioridade ao tema”. Seu irmão, Torben, bicampeão olímpi-
co, disse que a notícia teve repercussão muita negativa no exterior: “Para uma cidade que está se 
preparando para os Jogos Olímpicos é uma péssima publicidade”. Não bastassem as críticas sobre a 
desorganização da Copa do Mundo, o Brasil, agora, se expõe a um outro vexame internacional. 

As 22 empresas de publicidade que atuam com outdoors e painéis de LED têm até hoje para compro-
var a regularidade dos equipamentos. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Hildevânio Macedo, 
já avisou: aqueles que estiverem irregulares terão de ser removidos pelas empresas e, se for o caso, 
pela própria secretaria. A maioria dos equipamentos está instalada nas Avenidas Epitácio Pessoa, Ruy 
Carneiro, Edson Ramalho, Josefa Taveira, Sérgio Guerra e Retão de Manaíra.

O recurso de Valente, lançado candidato 
a presidente da CPI pelo Psol, respinga no 
presidente da CPI. É que o PMDB repassou 
a Hugo Motta dinheiro doado legalmente 
pela Odebrecht, construtora investigada 
por desvio de verbas da Petrobras. Para 
o líder do Psol, Chico Alencar, “quem rece-
beu financiamento tende a ficar tolhido 
na sua independência”.

Ao deputado Hugo Motta (PMDB-PB), empossado 
presidente da CPI da Petrobras, ontem, foi dado 
o primeiro recurso para análise. O deputado Ivan 
Valente (Psol-SP) pede o afastamento de todos os 
parlamentares que tiveram campanhas financiadas 
por dinheiro oriundo de doações legais de emprei-
teiras investigadas pela Operação Lava Jato, da PF.
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Paraíba participa da criação do Pacto 
Nacional para Redução de Homicídios
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Encontro discutiu mudanças 
na lei para enfrentamento 
ao crime organizado no país

Últimas

O secretário de Seguran-
ça Pública e Defesa Social da 
Paraíba, Cláudio Lima, e os 
demais secretários de Segu-
rança do país participaram 
ontem, em Brasília, de reu-
nião com o ministro da Jus-
tiça, Eduardo Cardozo, a fim 
de elaborar mudanças na lei 
para enfrentamento ao crime 
organizado. 

Segundo Cláudio Lima, 
um dos pontos de consenso 
da reunião foi a criação de 
um Pacto Nacional para Re-
dução de Homicídios. “Esta-
mos elaborando uma série 
de sugestões de mudanças 
na lei e este  projeto deverá 
ser enviado para votação no 
Congresso”, afirmou. Além de 
discutir mudanças na lei para 
enfrentamento ao crime or-
ganizado, o encontro com o 
ministro da Justiça acontece  
durante  a  reunião  ordinária  
do  Colégio  Nacional  de  Se-
cretários  de  Segurança  Pú-
blica (Consesp). 

O secretário Cláudio 
Lima informou ainda que foi 
realizada eleição para novo 
presidente do Colégio, que 
passa a ser o secretário de Se-
gurança e Defesa Social de Mi-
nas Gerais, Bernardo Santana 
de Vasconcelos, após concor-
rer com o secretário José 
Mariano Benincá Beltrame, 
do Rio de Janeiro. A reunião 

teve ainda a participação da 
secretária Nacional de  Segu-
rança  Pública,  Regina  Miki,  
e  do  secretário  de  Assuntos  
Legislativos  do Ministério da 
Justiça, Gabriel Sampaio.

Para o ministro da Justi-
ça, Eduardo Cardozo, é preci-
so que haja uma política de 
integração entre as polícias 
para que se chegue ao pacto 
nacional contra homicídios. 
“Nós temos organizado com 
os governos estaduais opera-
ções conjuntas, num modelo 
semelhante ao adotado na 
Copa do Mundo. Estamos ar-
ticulando ainda um pacto que 
seja firmado por todos os go-
vernadores, pela presidente 
da República, com o apoio de 
todos os nossos órgãos, para 
que nós tenhamos o desafio 
claro nesse período, com me-
tas estabelecidas, com parce-
rias também pactuadas para 
que nós possamos reduzir a 
violência no país”, destacou. 

O ministro Eduardo Car-
dozo adiantou ainda que já 
articulou com o Poder Legis-
lativo o encaminhamento das 
propostas contra o crime. 
“Nossa ideia é, agora, reto-
mar essa discussão para que 
num curto espaço de tempo 
possamos encaminhar ao  
Congresso Nacional esses  
projetos  de  lei. Já  há  uma  
boa  vontade do presidente 
da Câmara, deputado Eduar-
do Cunha, que diz que assim 
que nós chegarmos a um 
consenso ele pautará essas 
matérias”, afirmou.

Caminhoneiro tem 
multa até R$ 10 mil

O ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, disse ontem que 
os líderes do movimento dos ca-
minhoneiros que vieram conversar 
com o governo aceitaram as pro-
postas do Executivo. A partir de 
agora, segundo ele, os caminho-
neiros que continuarem obstruindo 
as estradas serão multados com 
valores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil 
por hora. Os caminhões parados na 
pista serão identificados pela Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) e, com 
base nos dados obtidos pelos poli-
ciais, as multas serão emitidas. “A 
decisão do valor da multa não é do 
governo, é da Justiça, e a punição 
não está sendo imposta por mim, 
e sim por magistrados. Eu tenho o 
dever de fazer cumprir a lei”, disse 
o ministro.

Novo ataque mata 18 
pessoas na Nigéria

O ataque de um homem-bomba 
em um ponto de ônibus no Nordeste da 
Nigéria deixou pelo menos 18 pessoas 
mortas. Um segundo homem-bomba 
foi morto pela polícia antes de conse-
guir detonar os explosivos. Babagana 
Kyari, testemunha dos fatos, disse à 
Agência France Press que, além dos 18 
mortos, entre eles três mulheres, há 
vários feridos. O ataque ocorreu quan-
do os dois homens com explosivos es-
tacionaram o veículo que conduziam no 
parque de uma estação de ônibus em 
Kano, na província de Borno. Eles se po-
sicionaram entre os passageiros e ven-
dedores e um deles conseguiu detonar 
o explosivo. Poucas horas antes, uma 
outra explosão resultou em 17 mortos 
na zona comercial da cidade de Politskum, 
na região de Yobe. Não foram divulgadas 
mais informações sobre o atentado.

“MenteInovadora” 
capacita professor

Professores de Matemática do 
Ensino Fundamental II, diretores, su-
pervisores e coordenadores de escolas 
da Rede Municipal de Ensino de João 
Pessoa participaram de uma formação 
inicial ontem. O encontro, no Hotel Xê-
nius, no Cabo Branco, teve como foco 
a aplicação nas escolas do Programa 
MenteInovadora. O curso aconteceu até 
às 17h. Na capacitação, os educadores 
aprenderam o que é o programa, quais 
os fundamentos teóricos, a forma de se 
trabalhar na sala de aula e as metodo-
logias que são apoiadas em três pilares 
como sendo os métodos cognitivos, o 
professor em si e os jogos de raciocínio. 
A partir do programa, os professores 
irão desenvolver com os alunos ativida-
des como gerenciamento de recursos, a 
cooperação, o trabalho em equipe, ge-
renciamento de tempo, além de outras.

Mutirão de revisão 
beneficia internos

Alguns jovens que cumpriam 
medida socioeducativa em unidade de 
João Pessoa foram beneficiados após 
inspeções e um mutirão de revisão 
de internação realizada pela Justiça. 
As fiscalizações foram efetivadas, no 
Centro Socioeducativo Edson Motta 
(CSE) – unidade de internação perten-
cente à Fundação Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente “Alice de 
Almeida” (Fundac). Uma lista com 50 
nomes de adolescentes foi ordenada 
para o Judiciário. Das 24 audiências 
realizadas, 12 adolescentes receberam 
progressão, seja de semiliberdade e de 
liberdade assistida. Os que não tiveram 
a oportunidade de ser sentenciados 
vão ter a oportunidade em outra data, 
no próximo dia 18 de março, quando 
serão realizadas mais 23 audiências.

Proporcionar melhoria na quali-
dade de vida para aos desabrigados. 
Esse é o principal propósito do Progra-
ma Consultório na Rua realizado atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS). Na manhã de ontem, dando 
continuidade ao cronograma da ope-
ração verão, dez profissionais divi-
didos entre enfermeiros, psicólogos, 
assistentes sociais e agentes sociais 
estiveram no Largo da Gameleira, no 
bairro de Tambaú, realizando diversas 
atividades com moradores de rua da-
quela localidade. “Nós realizamos ati-
vidades durante todo o ano. No verão, 
nós estamos intensificando essas visi-
tas”, informou Andressa Cavalcante, 
coordenadora do programa.

As visitas são realizadas a partir 
de um mapeamento das áreas da ca-
pital que permite saber em que lo-
calidade os desabrigados costumam 
habitar. Através da música e outras 
artes, os profissionais conseguem se 
aproximar dessas pessoas e levar até 
eles serviços de saúde e assistência so-
cial. Dentre eles estão a triagem de 
doenças, distribuição de insumos e 
abordagem educativa.

Caso um usuário esteja precisando 
de um serviço especializado, a equipe 

pode encaminhá-lo para o serviço de 
referência. “Nós trabalhamos arti-
culando todos os serviços da rede de 
acordo com o aparecimento das de-
mandas”, ressaltou Andressa.

A moradora de rua conhecida 
como “Ninoca” recebe os atendi-
mentos da equipe do Consultório na 
Rua e percebe melhorias no seu co-
tidiano. “Eu vivo na rua há 40 anos 
e já tive muitos problemas de saúde. 
Essas pessoas me ajudaram muito”, 
disse a cidadã.

Ela conta que conheceu o progra-
ma numa noite enquanto conversava 
com os amigos. “Eu estava junto de 
outros moradores, quando eles vieram 
e falaram com a gente. Desde aquele 
dia, essa equipe continua vindo aqui”.

Atualmente diagnosticada com 
psoríase, ela realiza tratamento na 
Unidade de Saúde da Família do bair-
ro Padre Zé.

Além de Tambaú, outros dois 
bairros foram visitados pela equi-
pe. São eles o Centro e o Oitizeiro. 
A ação contou com a participação 
de representantes da área de saúde 
mental do Município e da Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas 
(SENAD).

Atividades são realizadas
em bairros de João Pessoa

CoNsultóRIo Na Rua

O Governo do Estado, por 
meio da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), firmou par-
ceria com a Decolar.com, site 
especializado na venda de pa-
cotes turísticos pela internet, 
para divulgação dos principais 
atrativos turísticos da Paraíba 
visando os públicos do Brasil e 
do exterior. A parceria foi arti-
culada pelos representantes da 
administradora de hotéis Best 
Western na Paraíba. 

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explicou que não 
haverá nenhum custo para o 
Governo do Estado. “Iremos 
disponibilizar nosso banco de 
imagens para a empresa, que 
vai produzir banners e flyers 
sobre o destino. Essa parceria 

é importante, pois também te-
remos divulgação no exterior”, 
disse. Esta é a segunda ação 
da PBTur junto às operadoras 
e empresas que vendem paco-
tes turísticos pela internet. Em 
2014, a PBTur realizou uma ca-
pacitação de operadores de te-
lemarketing de uma agência de 
Turismo em São Paulo. Foram 
480 colaboradores da Subma-
rino Viagens, Americanas.com 
Viagens e ShopTime Viagens. 

O diferencial desta nova 
parceria é que a Decolar.com 
não possui call center, co-
mercializando seus pacotes 
exclusivamente pela internet 
por intermédio do site de 
aplicativos de smartphones e 
celulares.

Destino Paraíba será 
divulgado na internet

paRCeRIa CoM DeColaR.CoM

As empresas com inscri-
ção estadual que solicitaram 
opção pelo Simples Nacional 
até janeiro deste ano, mas que 
tiveram pedido indeferido no 
regime, terão até o dia 9 de 
março para regularização das 
pendências e migrarem para o 
Simples Nacional. As empresas 
haviam apresentado pendên-
cias fiscal ou cadastral junto à 
Secretaria de Estado da Receita 
no período permitido para rea-
lizar a opção do regime.

A Receita Estadual pu-
blicou no Diário Oficial do 
Estado de ontem a Portaria 
37, que traz a alteração do § 

5º do art. 4º da Portaria nº 
123/GSER, que permite a re-
gularização das pendências 
impeditivas da opção pelo 
Simples Nacional até o prazo 
final para interposição do pe-
dido de reconsideração. 

O edital com a lista das 
empresas indeferidas para a 
opção do Simples havia sido 
publicado no DOE no dia 21 
de fevereiro deste ano. O nú-
mero de indeferimentos este 
ano foi de 977 estabelecimen-
tos com inscrição estadual. As 
empresas têm, agora, até o 
dia 9 de março para regulari-
zarem as pendências.

Empresa com pendência 
ganha um novo prazo

opção pelo sIMples

FOTO: Secom-JP

‘Consultório na Rua’ melhora a vida de desabrigados com serviços de saúde e assistência social

A Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Sedes) lança 
hoje o Programa de Formação 
2015, que consiste na oferta à 
população de 1.290 vagas em 
cursos de diferentes áreas. O 
lançamento acontece às 14h 
no auditório do Centro Ad-
ministrativo Municipal, em 
Água Fria.

Os cursos serão realizados 
nos 11 Centros de Referência 
da Cidadania e no Centro In-
tergeracional Sinhá Bandeira, 
ambos ligados à Diretoria de 
Organização Comunitária e Par-
ticipação Popular (Dipop).

“O Formação 2015 será 
desenvolvido na perspecti-
va de trabalhar as metas do 
projeto de trabalho técnico 
social, vinculado à política de 
habitação, além de estimular 
a promoção de outros even-
tos, a exemplo da organização 
produtiva, do fortalecimento 
de vínculos comunitários e a 
promoção de ações de mobi-
lização e organização comuni-
tária”, explicou Sandro Gomes, 
diretor da Dipop. 

O programa trabalhará 
com trinta e três cursos nas 
áreas de artes, artesanato, ad-

ministração, embelezamento, 
prestação de serviços e organi-
zação produtiva. Durante o ano 
serão abertas 66 turmas nas 
comunidades com maiores ín-
dices de vulnerabilidade social.

Para o primeiro semestre 
estão previstas turmas de cor-
te de cabelo, colorimetria, me-
gahair, manicure e pedicuro, 
organização de um pequeno 
negócio, artesanato, secreta-
riado, operador de call center, 
serviços domésticos, corte e cos-
tura, décopage, violão básico, 
horticultura e jardinagem, pin-
tura, customização, entre outros.

População tem oferta de quase 
1.300 vagas em vários cursos

‘pRogRaMa De FoRMação 2015’
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Nunes relata aspectos e 
consequências da seca em 
algumas regiões do Estado
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A

Projeto apresenta 
clássicos do jazz 
na Vila do Porto

Espetáculo Henrique IV 
está em cartaz no 
Teatro Lima Penante 
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MÚSICA ARTES CÊNICAS

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de fevereiro  de 2015

Seis artistas dão sua visão, por meio de pinturas e esculturas, sobre 
transtornos da mente em coletiva cuja abertura acontece hoje, na capital  

Arte provocativa

No limiar entre o normal e o 
transtorno mental é o título da 
exposição coletiva reunindo pin-
turas e esculturas que será aberta 
hoje, a partir das 19h, na Galeria 

Louro & Canela, localizada em João Pessoa. 
Dos seis artistas que integram a mostra - que 
permanecerá à visitação do público até 7 de 
março - três são paraibanos: Eulâmpio, Fran 
Lima e Juliê Caroline. Os demais são a gaúcha 
Maria Paula, o paulista Mazé Leite e o mineiro 
Anderson Bolcato. Na ocasião, o Catálogo - 
cuja tiragem é de 300 exemplares, contém 
imagens das obras, além de comentários dos 
seus criadores e um artigo da psicóloga clínica 
e educacional Lenita Faissal, cujo tema é “No 
limite do normal” - estará disponível gratuita-
mente para quem se interessar pelo material.

Na exposição, cada artista participa com 
quatro obras. “Teremos trabalhos em pintura 
e escultura de artistas que apresentarão sua 
visão na retração de alguns dos transtornos 
da mente. São trabalhos provocantes e que 
estimulam a reflexão sobre o tema e seus 
aspectos e influências no cotidiano das pes-
soas”, disse para o jornal A União o curador 
da mostra, Ítalo Córdula, gestor cultural que 
idealizou a coletiva, patrocinada pelo portal 
brazilianarte.com.br. “Essas pinturas e escul-
turas estimulam a reflexão sobre o tema da 
mostra e seus aspectos, aproximando o públi-
co das artes plásticas através do tema familiar 
e provocante, despertando-lhe a curiosidade, 
pela abordagem e linguagem diferente”, acres-
centou ele, que recebeu, no total, as inscrições 
de 10 artistas, mas selecionou seis. 

“Será a minha primeira exposição em 
coletiva neste ano de 2015”, disse Fran Lima, 
uma das participantes da coletiva, para A 
União. São inéditas as quatro pinturas - todas 
produzidas na técnica acrílica sobre tela - des-
sa artista plástica paraibana, que também é 
fisioterapeuta, nasceu no município de Sousa, 
no Alto Sertão do Estado, mas foi criada na 
cidade de Patos, localizada na mesma região, 
onde hoje reside. 

Em uma das obras, Fran Lima retrata o 
Pai da Psicanálise, Sigmund Freud (1856 - 
1939), atendendo um paciente. “Quis mostrar, 
com isso, que as pessoas, mesmo aparen-
temente parecendo normais, têm algum 
transtorno mental, algum grau de loucura, por 
causa da vida agitada, do estresse e, às vezes, 
por causa de traumas ocorridos na infância 
e que deixaram marcas. E Freud está ali para 
tentar decifrar o que atormenta a mente da-
quele paciente no divã”, disse ela, para quem 
as pinturas e esculturas integrantes da coleti-
va “são trabalhos provocantes, que estimulam 
a reflexão sobre o tema e seus aspectos e 
influências no cotidiano das pessoas”. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Exposição: O limiar entre o normal e o trans-
torno mental  
Artistas: Eulâmpio, Fran Lima, Juliê, Maria 
Paula, Mazé Leite e Anderson  Bolcato
Abertura: Hoje 
Hora: 19h
Local: Galeria Louro e Canela - João Pessoa
Endereço: Av. João Maurício, nº 1443, bairro 
de Manaíra 
Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 
20h
Período: Até 7 de março  

SERVIÇO

Em sentido 
horário: Telas 
“Toc Lúdico”, do 
mineiro Anderson 
Bolcato; “Você”, de 
Fran Lima e “Eles 
riram e ninguém 
acreditou”, da 
também 
paraibana Juliê 
Caroline 
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Diácono, Jornalista e do IHGP

José
Nunes

A seca nossa 
de cada dia

Se Cabaceiras é conhecida pelo curto 
período chuvoso, exuberante produção 
caprina e pelo artesanato de couro, Arara 
também é vista como o lugar onde a chuva 
pouco chega.

A chuva tem o péssimo costume de che-
gar até Serraria, cortar a serra em debanda 
de Areia, descambar até chegar a Remígio 
ou segue pelo outro lado para umedecer 
Solânea, respingando em Casserengue. Ara-
ra fica no meio sem um pingo d’água.

Mas a seca em Arara, como de resto em 
todo o Nordeste, já não é problema porque 
convivemos com esse fenômeno há séculos. 
O homem nordestino preparado para as 
intempéries climáticas, improvisa cisternas 
ou faz fresta nos lajedos, aprendeu a perfu-
rar poços e construir açudes para armaze-
nar água. Afora isso, guarda alimentos em 
grandes caixões para o consumo durante 
anos seguidos.

Essas lembranças acodem-me quando 
assistimos a falta de água na região Centro-
Sul do país e, entre nós, se repetindo em 
refletor aquilo que se tornou natural du-
rante séculos. 

Problemas repetindo-se e pouco discu-
tidos, a menos no aperto que corda aperta. 
Quando a chuva chega, esquece-se tudo. 
No mais, em períodos eleitorais os debates 
acontecem recheados de promessas mira-
bolantes. Depois as ideias adormecem.

A grande literatura do Nordeste é de-
nunciadora deste quadro desolador, o pen-
samento construtivo nem sempre surtiram 
os efeitos desejados.

O problema do Nordeste é político, mais 
de cercas do que das secas. O arame farpa-
do substituiu os roçados, com a Sudene que 
patrocinou tudo.

Vez por outra surge voz solitária denun-
ciando a calamidade, sem nenhuma reper-
cussão.

Há 33 anos o deputado federal Tarci-
sio Burity, saído do governo do Estado, 
levantava sua voz na Câmara Federal o em 
favor de políticas públicas para o Nordeste. 
Queria que não fosse transferência de do-
nativos com repercussão nas urnas. Repeti-
das vezes proclamava que “as verdadeiras 
causas da pobreza existente são de nature-
za política”.

Não podemos negar os avanços que 
trouxeram alento ao povo, mas não é ape-
nas isso o que transforma as pessoas. A 
barriga vazia continuará vazia se não tiver 
o alimento produzido no campo. As maze-
las continuarão se não houver educação, 
base de tudo.

Se há três décadas a condição de vida 
da grande maior da população era quadro 
aterrador, como denunciava o parlamentar, 
surgia pouca coisa como avanço. Criou-se a 
ilusão de contentar-se com tão pouco. Pão e 
circo. O trabalho traz decência. Quando não 
se quer trabalhar, acomoda-se macunaina-
mente mesmo sabendo-se escravizado. A 
educação garante a instabilidade da digni-
dade. Mesmo que não tenha chuva, sobrevi-
veremos.  

Bandas de rock se apresentam hoje e amanhã no maior 
festival integrado de expressões culturais do planeta

Grito global
A banda Abrad’Os Zóio, que se apresenta na noite de hoje já conquistou o público paraibano com a sua sonoridade 

Os músicos Gustavo 
Pinheiro, Fabrizio Soares, 
Rafael Luiz e Anderson 
Oliveira formam a banda 

Lucas Duarte 
Especial para A União

O Grito Rock começou ontem e vai 
até amanhã com muita música boa e 
promete muito Rock. Na capital parai-
bana, o Grito Rock acontece pelo oitavo 
ano consecutivo, levando música e ou-
tras linguagens e formas de expressão 
ao Centro Histórico da cidade. Toda a 
programação é gratuita. A organização 
do festival havia divulgado o patrocínio 
da Funesc, no entanto informou que te-
ria sido um equívoco, com isso os únicos 
apoios do evento é do TNB - Toque no 
Brasil, Pogo Pub, Varadouro Cultural e 
ANID - Associação Nacional para Inclu-

são Digital com realização do Coletivo 
Mundo e Fora do Eixo.

O evento terá três palcos para as 
apresentações musicais na Praça Anthe-
nor Navarro, Pogo Pub e Espaço Mun-
do a partir das 20h, as apresentações 
musicais que se apresentam hoje são: 
Truck Driver Killer (JP), Terrible Force 
(JP), Rotten Flies (JP), Autopse (AL), Ne-
crohunter (JP), Mamulengo eletronico, 
Abrad’Os Zóio (JP), Dubbem (JP), Raja 
(MA), DJ Alf (JP), Vieira (PB), Boombox 
(CG), Menestreis (JP), Os Fuzziveis (CG) 
e Zefirina Bomba (JP), já amanhã se 
apresentam Meiofree (JP), Camarones 
Orquestra Guitarristica (RN), Rieg (JP), 
Camburé Carimbó Club (JP), Macumbia 

(JP), Hard Trio (GBA), Leaving The Pla-
net (JP), Augustine Azul (JP), Incessan-
te (JP), Metacrose (JP), Mutretas (JP), 
Deuszebul (RN), Rabujos (PE), Dropped 
Out (CE), Eu o Declaro Meu Inimigo 
(PE), todos os shows têm início às 20h.

O Grito Rock é um evento interati-
vo que contempla diferentes estilos, do 
metal à cumbia, do alternativo ao blues, 
comprovando que o festival é muito 
mais que um estilo musical levando o 
público a um gritante cenário autênti-
co. Ao todo, se apresentarão 30 bandas, 
sendo 23 paraibanas e sete de outros 
estados, como Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Alagoas e Maceió, Maranhão, 
Recife e Ceará.

  

Incessante lança “Ponto de vista”
A banda Paraibana ‘Inces-

sante’ lança seu primeiro CD 
intitulado de ‘Ponto de Vista’ 
em um show hoje no Grito Rock 
João Pessoa, evento da cena 
local independente da cidade 
organizado pelo Coletivo Mundo 
que acontece na Praça Anthenor 
Navarro, no Varadouro. No show, 
o grupo canta o estilo adotado 
pela banda para o trabalho de 
estreia, um som contundente 
com letras reflexivas que falam 
sobre o cotidiano e o estar no 
mundo nos tempos atuais. Com 
seis faixas rock’n’roll, a banda 
concentrou no disco a expe-
riência de músicos que está há 
tempos na labuta e o resultado 
do amadurecimento do traba-
lho que começou em 2007 com 
outras parcerias, e se consoli-
dou em 2010 com a formação 
atual: Gustavo Pinheiro na voz, 
Fabrizio Soares na guitarra, 
Rafael Luiz no baixo e Anderson 
Oliveira na bateria. As letras são 
de Gustavo Pinheiro, Anderson 
Oliveira, Aurino Nascimento e 
Ilberto Canuto. 
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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

Tinker Bell e o Monstro 
da Terra do Nunca

Animação aborda universo de mostros e fadas

A fada Fawn sempre teve um bom coração e se recusou a ver 
maldade nas pessoas. Por isso, ela torna-se amiga de um gigantesco 
monstro. Tinker Bell e suas amigas temem que essa relação possa ser 
nociva para todas as moradoras da cidade, e decide combater o vilão 
antes que seja tarde.

Evento

Projeto apresenta clássicos do jazz, além de repertório com 
bossa nova e chorinho durante pôr do sol no Centro Histórico

FOTOS: Divulgação Jornalista Adolfo Sá lança seu 

primeiro livro amanhã, na capital

Uma compilação de 
textos produzidos e publi-
cados pelo próprio autor, 
durante a última década de 
exercício de sua profissão. 
É o que reúne o livro - uma 
publicação independente, 
com 280 páginas e preço de 
R$ 39,90 - intitulado Viva 
la Brasa, que o jornalista e 
blogueiro baiano, radicado 
em Aracaju (SE), Adolfo Sá 
lançará amanhã, a partir 
das 19h, no Café da Usi-
na, instalada na Usina 
Cultural Energisa, em 
João Pessoa. A entrada é gratuita ao público. “É a pri-
meira vez que estou indo para a capital paraibana fazer 
o lançamento desta que também é minha primeira 
obra, escrita com a colaboração de amigos, já que estive 
na cidade em 1998 para participar de um evento de 
fanzines”, disse o autor, durante entrevista para o jornal 
A União. A propósito, antes de chegar, ele ainda fará o 
lançamento hoje, no Café Castro Alves, em Recife (PE).

Na mesma noite de amanhã, depois de cumprir a 
agenda no Café da Usina Cultural Energisa, localizada 
na Rua João Bernardo de Albuquerque, nº 243, no bair-
ro da Torre, Adolfo Sá acrescentou que ainda lançará o 
livro Viva la Brasa durante a programação do último dia 
da 8ª edição do Grito Rock, que se realiza desde ontem, 
no Centro Histórico de João Pessoa. A obra reúne, por 
exemplo, reportagens, crônicas, entrevistas, ilustrações 
e histórias em quadrinhos publicadas ao longo de duas 
décadas de exercício profissional como jornalista e de 
10 anos como blogueiro. “Juntei o melhor da produção”, 
comentou ele, admitindo que, dependendo da reper-
cussão a ser obtida, poderá prosseguir, também, com a 
carreira de escritor. “Estou sem pressa, pois levei uns 
dois anos para fazer esse”, admitiu o autor, que é natu-
ral da cidade de Salvador, capital da Bahia. 

 “Adolfo Sá é jornalista de palavras rápidas, com 
a rara virtude de ir sempre direto ao ponto. Sempre. Vai 
ver, por isso precisa tanto de brisa. Quem se dedicar às 
quase 300 páginas de seu primeiro livro, uma compila-
ção do melhor da produção jornalística do Homem-Bra-
sa, vai tragar a essência de um tempo cada vez mais 
presente, sob a perspectiva de um jovem no exercício 
de sua vocação e ofício marinado pela maresia da praia. 
Embora fincado em seu próprio umbigo, primeiro man-
damento de um gonzo de sua estirpe, diz muito a res-
peito do resto do mundo. Somente o crème de la creme 
pinçado de uma década inteira de postagens no blog 
homônimo. Pegada de zine. HQ, surf, ativismo, bagulho 
e barulho, não necessariamente nessa ordem. Uma pá 
de gente boa. Eu tô no bolo, e vejo muita vantagem”, 
escreveu Rian Santos, editor do livro Viva la Brasa.

Livros em destaque

     Humor 

ÁRVORES Val Fonseca

Instrumentista americano Dave Kane forma duo com o paraibano Rodrigo Marques

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

A capa da obra do autor baiano

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. Manaíra2: 13h20 e 
17h45 Manaíra6: 14h30, 17h15 e 19h40 
CinEspaço 3: 14h, 15h50 e 17h40  Tambiá 
6/3D:  14h20 , 16h20 e 18h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). 
Gênero: Drama. Duração: 125 min. Clas-
sificação: 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 
descoberta amorosa e sexual, Anastasia 

conhece os prazeres do sadomasoquismo, 
tornando-se o objeto de submissão do 
sádico Grey. Manaíra 5: 12h20, 15h, 18h e 
21h15  Manaíra7:  20h45  Manaíra 8: 12h50 
e 15h30 Manaíra9/3D:  13h15, 16h,   19h  
e 22h Manaíra 11:  17h e 22h30  CinEspa-
ço1: 14h, 16h30, 19h e 21h30  Tambiá 5: 
14h20, 16h20, 18h40 e 21h 

UM SANTO VIZINHO (EUA 2014). Gênero: 
Comédia . Duração: 102 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Theodore Melfi. Com Bill 
Murray, Melissa McCarthy, Jaeden Lie-
berher. 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 cuidar 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.. Tambiá 1:  14h45, 16h45, 18h45 
e 20h45 CinEspaço 2: 17h e 21h40

O DESTINO DE JUPITER (EUA, 2014). Gênero: 
Biografia. Duração: 115 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Andy Wachowski, Lana 
Wachowski Com: Channing Tatum, Mila 
Kunis,  Sean Bean Jupiter Jones (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. Manaíra6 
:21h45 Tambiá6/3D:  20h40

TINKER BELL E O MOSTRO DA TERRA DO NUNCA 
(EUA 2014). Gênero: Animação. Duração: 
76 min. Classificação: livre. Direção: Steve 
Loter. Com Mae Whitman, Ginnifer Goo-
dwin, Lucy Liu . NA fada Fawn sempre teve 
um bom coração e se recusou a ver mal-
dade nas pessoas. Por isso, ela torna-se 
amiga de um gigantesco monstros. Tinker 
Bell e suas amigas temem que essa relação 
possa ser nociva para todas as moradoras 
da cidade, e decide combater o vilão antes 
que seja tarde. Manaíra7: 12h45, 14h45, 
16h45 e 18h45 CinEspaço 3: 14h, 15h40 e 
19h30 Tambiá1: 14h20 e 16h20

BIRDMAN (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 118min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Alejandro González Iñárritu. Com 
Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward 
Norton . No passado, Riggan Thomson 
(Michael Keaton) fez muito sucesso inter-
pretando o Birdman, um super-herói que se 
tornou um ícone cultural. Entretanto, desde 
que se recusou a estrelar o quarto filme 
com o personagem sua carreira começou a 
decair. Em busca da fama perdida e também 
do reconhecimento como ator, ele decide 
dirigir, roteirizar e estrelar a adaptação de 
um texto consagrado para a Broadway. En-
tretanto, em meio aos ensaios com o elenco 
formado por Mike Shiner (Edward Norton), 
Lesley (Naomi Watts) e Laura (Andrea 
Riseborough), Riggan precisa lidar com seu 
agente Brandon (Zach Galifianakis) e ainda 
uma estranha voz que insiste em perma-
necer em sua mente. Manaíra 4: 14h15, 
16h50, 19h30 e 22h20 Manaíra10: 15h50 
e 21h30  CinEspaço 3: 17h10 e 21h30

SUPER PAI (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração:  123 min.  C lassif icação:  14 
anos. Direção: Pedro Amorim. Com Danton 
Mello, Dani Calabresa, Giselle Itié  .Diogo 
(Danton Mello) era o garoto mais popular 
da escola, rei das festas e da bagunça. 
As meninas queriam estar com ele e os 
meninos queriam sê-lo. Agora, vinte anos 
mais tarde, é apenas um homem comum, 
pai, marido, trabalhador. Uma reunião da 
turma de colégio é sua chance de sair da 
rotina e a festa acaba levando a rumos 
inesperados. Manaíra1: 13h45, 16h10, 
18h20 e 20h30  CinEspaço 4: 14h, 16h, 
18h, 20h e 22h Tambiá 4: 14h45, 16h45, 
18h45   e 20h45

 O JOGO DA IMITAÇÃO (EUA 2014). Gênero: 
Biografia, Dramao. Duração: 115 min. Clas-
sificação: 12 anos. Direção: Morten Tyldum. 
Com Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, 
Matthew Goode. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, o governo britânico monta uma 
equipe que tem por objetivo quebrar o Enig-
ma, o famoso código que os alemães usam 
para enviar mensagens aos submarinos. Um 
de seus integrantes é Alan Turing (Benedict 
Cumberbatch), um matemático de 27 anos 
estritamente lógico e focado no trabalho, 
que tem problemas de relacionamento com 
praticamente todos à sua volta. Não demora 
muito para que Turing, apesar de sua intran-
sigência, lidere a equipe. Seu grande projeto 
é construir uma máquina que permita anali-
sar todas as possibilidades de codificação do 
Enigma em apenas 18 horas, de forma que os 
ingleses conheçam as ordens enviadas antes 
que elas sejam executadas. Entretanto, para 
que o projeto dê certo, Turing terá que apren-
der a trabalhar em equipe e tem Joan Clarke 
(Keira Knightley) sua grande incentivadora. 
Manaíra2: 15h20 e 20h

Apreciar o belo pôr do sol 
que a vista para o Rio Sanhauá 
que o Restaurante e Bar Vila 
do Porto proporciona, ao mes-
mo tempo em que clássicos do 
jazz, bossa nova e chorinho são 
executados. Esta é a proposta 
do Jazz DaVila acontece todas 
as sextas-feiras, das 17h às 19h, 
durante o happy hour. Os in-
gressos custam R$ 5.

O projeto é iniciativa de 
dois músicos da cena paraiba-
na, Rodrigo Marques (saxofone, 
clarinete e flauta) e Dave Kane 
(trompete e fliscorne). Rodrigo 
é integrante das bandas Pede-
coco, Parahyba Ska Jazz Foun-
dation, Pink Floyd Cover e Ma-
cumbia. Já Dave é americano e 
atualmente toca na banda de 
Escurinho, na Prensoul, Nação 
Maracahyba e Macumbia. No 
repertório do JazzDaVila, tocam 
clássicos do jazz, como ‘Satin 
Doll’ e ‘Caravan’, de Duke Ellin-
gton, ‘Take the “A” Train’, de Billy 
Strayhorn, e ‘Autumn Leaves’ 
de Joseph Kosma, assim como 
clássicos da bossa nova, como 
‘Dindi’ e a ‘Garota de Ipanema’, 
de Tom Jobim.

O Restaurante e Bar Vila do 
Porto situa-se na Praça São Frei 
Pedro Gonçalves, parte do tradi-
cional Centro Histórico de João 
Pessoa. Com amplo espaço (co-
berto e de ar aberto) a Vila pro-
duz comida de qualidade com 
preços razoáveis, para o cliente 
ficar à vontade. A Vila do Porto é 
um grande apoiador de artistas 
locais e regularmente tem sho-
ws com uma grande variedade 
de estilos musicais.

Os artistas
Rodrigo Marques (saxofo-

nes, clarinet e flauta) é um jovem 
artista local com muita experien-
cia musical, tocando uma varieda-
de de estilos de músicas. Além do 
Jazz na Vila, Rodrigo toca com va-
rias bandas locais como o Pedeco-
co, Parahyba Ska Jazz Foundation, 
Pink Floyd Cover, e Macumbia.

Dave Kane (trumpet, fluge-
lhorn) é um nativo dos Estados 
Unidos com uma longa história 
na música, tocando em orques-
tras sinfônicas, igrejas, bandas 
de salsa e combos de jazz. Dave 
tambem toca em outros grupos 
locais como o Prensoul, Nação 
Maracahyba e junto com Rodrigo 
na Macumbia.

Jazz : a música soa nos ou-
vidos

O jazz se desenvolveu com 
a mistura de várias tradições reli-
giosas, em particular a afro-ameri-
cana. Esta nova forma de se fazer 
música incorporava blues notes, 
chamada e resposta, forma sinco-
pada, polirritmia, improvisação e 
notas com swing do ragtime. Os 
instrumentos musicais básicos 
para o jazz são aqueles usados em 
bandas marciais e bandas de dan-
ça: metais, palhetas e baterias. No 
entanto, o jazz, em suas várias for-
mas, aceita praticamente todo tipo 
de instrumento.

Enquanto o jazz pode ser 
de difícil definição, improvisação 
é claramente um dos elementos 

essenciais. O blues mais antigo 
era habitualmente estruturado 
sob o repetitivo padrão pergunta 
e resposta, elemento comum em 
músicas tradicionais. Uma forma 
de música tradicional que au-
mentou em parte devido as can-
ções de trabalho e field hollers. 
No blues mais antigo a impro-
visação era usada com bastante 
propriedade.

Essas características são fun-
damentais para a natureza do jazz. 
Enquanto na música clássica euro-
peia elementos de interpretação, 
ornamento e acompanhamento 
são, às vezes, deixados a critério 
do intérprete, o objetivo elemen-
tar do intérprete é executar a com-
posição como está escrita. 

Lucas Duarte
Especial para A União

n Jazz na Villa
Local: Vila do Porto
Data: Todas as sextas
Horas: 17h às 19h

Preço: R$ 5

Serviço



Formandos de Teatro da UFPB encenam ícone da dramaturgia, até amanhã

Henrique IV em Cena
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015

Teatro

Adaptação do clássico do teatro moderno estrangeiro mistura ficção, realidade e delírio e tem ponto de partida uma festa carnavalesca

FoToS:  Wênio Pinheiro

Está em cartaz até o dia 1º de 
março no Teatro Lima Penan-
te o espetáculo Henrique IV. 
Adaptação do texto clássico 
do teatro moderno, escrito 
pelo consagrado dramatur-
go italiano Luigi Pirandello, a 
peça é parte das atividades de 

estágio dos formandos do curso de Bacha-
relado em Teatro da UFPB. As apresenta-
ções são às 20h e a entrada é franca.

Ficção e realidade, delírio ou projeção 
amplificada de si mesmo face ao meio? 
Conspirações políticas, reviravoltas, trai-
ções, a condição humana e suas ambiva-
lências são esses os principais elementos 
dramáticos que se entrelaçam no enredo 
do espetáculo, que impactou de forma ex-
pressiva o circuito de teatro no mundo, se 
tornando um ícone.

O espetáculo é livremente baseado 
nos eventos históricos relacionados a 
Henrique IV. Durante a Idade Média, Hen-
rique IV, com apenas seis anos de idade, 
foi rei da Alemanha e, posteriormente, im-
perador do Sacro Império Romano-Ger-
mânico, o qual se compunha dos territó-
rios dos modernos Estados da Alemanha, 
Áustria, Suíça, Bélgica, grande parte da 
Polônia, França e Itália entre outros. Seu 
reinado foi historicamente marcado por 
disputas contra a Igreja, que o levaram a 
excomunhão, por rebeliões, uma delas li-
derada por sua própria rainha, acusando
-o de forçá-la a participar de orgias.

A criação de Luigi Pirandello ques-
tiona em que medida se pode atribuir à 
loucura as condutas humanas e procu-
ra nos fazer refletir sobre o que somos 
e o que aparentamos ser. “Pode-se ficar 
quieto sabendo que existe alguém ten-
tando convencer os outros de que você 
é como ele o vê, que tenta, conforme o 
juízo que faz de você, enquadrá-lo num 
conceito que não é o seu?” A tensão en-
tre realidade e fantasia nega uma verda-
de absoluta.

O enredo da peça mostra um perso-
nagem que é consequência das normas 
de uma sociedade que exige do homem 
uma imagem condizente com suas con-

Espetáculo “Divina Luz” é selecionado para a Paixão de Cristo

venções. O ponto de partida é uma festa 
carnavalesca, em que um jovem, fantasia-
do de Henrique IV, sofre um acidente e, 
perdendo a noção da realidade, passa a 
acreditar ser de verdade o imperador que 
representava.

Sobre a escolha do texto para a mon-
tagem, o diretor do espetáculo e profes-
sor do curso de teatro da UFPB, Osvaldo 
Anzolin, revela que foram lidos e analisa-
dos mais de 15 textos de obras teatrais 
até chegar a Henrique IV. “A escolha foi 
unânime entre nós. O tema da loucura 
perpassa a profissão do ator. Um artista 
sempre é comparado a um louco e acredi-
to que é por isso que o tema chama tanto a 
atenção dos artistas. Essa peça questiona 
o que é ser louco. Quem são os verdadei-

ros loucos? E é esta a questão que, apesar 
de não ter uma resposta fácil, os atores 
querem fazer ao público”, conclui ele.

Adaptar um clássico, estrangeiro ain-
da por cima, é sempre um desafio.  Inar-
redavelmente adaptações e ajustes tem 
de ser feitos para tornar o espetáculo algo 
concebível e compreensível à realidade 
local, sem modificar a essência do texto. 
Sobre esse desafio, o diretor explica que 
“Pirandello é um autor muito importante 
na história do teatro. Suas peças são mon-
tadas e estudadas em todo o mundo e não 
deixam de mostrar mais possibilidades. A 
nossa adaptação não foi profunda. As mu-
danças foram apenas cortes para deixar 
o texto mais ágil, o que é mais aceitável 
pelo público na atualidade, e também no 

modo de interpretar, considerando uma 
interpretação não realista que joga com a 
ideia do personagem fora do corpo do ator, 
como se fosse um objeto animado por ele”, 
esclarece.

Sobre o elenco, Anzolin diz não ser 
uma tarefa fácil encenar com alunos, pois 
é necessário oferecer oportunidade para 
que todos possam desenvolver seu tra-
balho à medida em que mostram que são 
capazes, que estão preparados para o de-
safio. “Esses atores e atrizes surpreendem. 
Foram capazes de fugir do convencional e 
fazer uma peça difícil pela sua complexi-
dade e pelo volume de texto com pouquís-
simo tempo, dentro do prazo da institui-
ção”, pondera ele.

do Departamento de Artes Cênicas da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Sandro Alves de França 
Especial para A União

Dramaturgo Paulo 
Vieira é reconhecido 
por dirigir importantes 
espetáculos na cena 
cultural paraibana, a 
exemplo de Mercedes

“Divina Luz”, da Galharufas 
Companhia de Teatro, é o nome 
do novo espetáculo selecionado 
para a Paixão de Cristo deste ano. 
A obra vai ser encenada por uma 
temporada de oito apresentações 
durante a Semana Santa, nos dias 
2, 3, 4 e 5 de abril, às 18h e 20h, no 
Ponto de Cem Réis, com entrada 
gratuita.

Com texto e direção de Pau-
lo Vieira, o espetáculo toma por 
base o Evangelho segundo São 
João, por ser de forte poder evo-
cativo e profundamente simbólico, 
segundo aponta o dramaturgo. “A 
escolha de João se deu não apenas 
pela originalidade: João era judeu 
e tinha convivido com Jesus. o 
Evangelho, portanto, não se con-
tenta com meros acontecimentos 
históricos, pois tem como objeto a 
fé na pessoa e na obra salvadora 
do Messias”, justifica Vieira, que 
também acredita que esta leitura 
pelos olhos do apóstolo tende a 
acentuar o potencial dramático da 
história santa. 

os relatos de João, o “discípu-
lo amado”, irmão de Tiago, datam 
de 95 a 100 d.C. Cronologicamente, 
foi o último a ser escrito. Mais da 
metade dos relatos é dedicada a 
eventos da vida de Cristo, como 
suas palavras durante os últimos 
dias.

Uma novidade do projeto que 

conferirá empenho extra do corpo 
técnico e cênico e capacidade para 
improviso diante das interferên-
cias da arena gigante montada no 
Ponto de Cem Réis é que não have-
rá falas pré-gravadas, ao contrário 
dos anos anteriores. “Como temos 
praticamente um mês até o início 
da temporada, vamos dar segui-
mento às etapas de composição 
do elenco, com testes ainda esta 
semana e ensaios diários a partir 
da próxima segunda-feira”, anuncia 
a atriz Suzy Lopes, assistente de 
direção. os testes para formação 
do elenco, que consistirão na rea-
lização de audições, foram feitos 
ontem, às 18h, na Sala Linduarte 
Noronha da Funjope. Já as avalia-
ções para os bailarinos serão hoje, 
no mesmo horário, no Teatro Lima 
Penante, na Avenida João Machado, 
no Centro.

“A história da Paixão é bas-
tante conhecida. Mas, por atingir 
os mistérios da nossa consciência 
que lembram os nossos mitos fun-
damentais, ela emociona e é espe-
rada ano a ano como uma aliança 
entre a cristandade, um ritual em 
que se reafirmam os preceitos do 
amor, da fé, da paz, da cordiali-
dade e do sacrifício tantas vezes 
necessários para conviver”, res-
salta Vieira, que é mestre, doutor 
e tem pós-doutorado em Teatro e 
é coordenador da pós-graduação 
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Emissões recorde de Nota 
Fiscal Eletrônica indicam 
economia aquecida na PB

Parto natural
Pombal tem hoje Marcha das Mães com Bebês 

A Comissão Nacional de 
Povos e Comunidades Tradi-
cionais (CNCTP), integrada 
por representantes da so-
ciedade civil e do governo, 
reuniu-se na última quar-
ta-feira (25) em Brasília-DF 
para discutir, entre outros 
assuntos, o Projeto de Lei 
7735, que dispõe sobre o 
acesso ao patrimônio gené-
tico, a proteção e o acesso 
ao conhecimento tradicio-
nal associado e a repartição 
de benefícios para conser-
vação e uso sustentável da 
biodiversidade.

“Nos reunimos com os 
indígenas e vamos encon-
trar os agricultores fami-
liares ainda esta semana 
para levantar as principais 
demandas e chegarmos a 
um denominador comum”, 
afirmou o secretário de Ex-
trativismo e Desenvolvimen-
to Rural Sustentável do Mi-
nistério do Meio Ambiente 
(MMA), Paulo Guilherme 
Cabral.

No momento, o PL tra-
mita no Senado, em caráter 
de urgência, e tem até terça-
feira (3) para receber emen-
das. Segundo a representan-
te da Rede de Comunidades 
Tradicionais Pantaneira, 
Claudia de Pinho, o impor-
tante agora é acompanhar 
como serão definidos o regi-
mento e a resolução do pro-
jeto. A CNPCT formou, para 
este fim, um Grupo de Tra-
balho (GT) misto, composto 
por membros do governo e 
da sociedade civil.

Comunidades 
tradicionais se
reúnem no DF

MOBILIZAÇÃO

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), em parceria com o 
Hospital Regional Senador Ruy 
Carneiro, de Pombal (distante 
371km da capital), e com a Secre-
taria de Saúde daquele município, 
deu início desde a última terça-fei-
ra (24) a III Semana do Bebê com o 
tema Parto Natural: minha escolha 
de nascer!.

 O evento oferece palestras 
sobre a gestante e a importân-
cia do parto natural em seis das 
12 Unidades de Saúde da Família 
(USF) da cidade. E, ainda, promo-
ve uma ampla divulgação nas rá-
dios locais. A programação segue 
até hoje com mesa-redonda, assi-
naturas de projetos de lei referen-
tes ao tema; círculo de vivência e 
marcha dos bebês.

“O evento tem como objeti-
vo principal a sensibilização, não 
apenas das gestantes, como tam-

bém dos profissionais de saúde, 
buscando, desta forma, mudar 
este modelo cesarista. Temos que 
somar esforços para consolidar o 
parto natural e humanizado”, disse 
a secretária de Saúde de Pombal, 
Rosilene Freitas.

“O Hospital Regional de Pom-
bal abraça a causa do parto natu-
ral e humanizado por entender 
que é mais saudável para a mulher 
e para o bebê”, observou a diretora 
do hospital, Kevia Werton.

De acordo com a programa-
ção, na última quarta-feira (25) 
pela manhã,  no auditório do Cen-
tro de Educação, houve palestra 
sobre Parto Humanizado Baseado 
em Evidências, com a médica gi-
necologista obstetra e professora 
universitária Melânia Amorim, 
para profissionais de saúde e a po-
pulação em geral.

Em seguida, a prefeita Pollyan-
na Dutra assinou dois projetos de 

lei: um que torna a Semana do Bebê  
um evento oficial, e o segundo que 
cria a comissão de investigação de 
mortalidade maternoinfantil. Ain-
da houve a assinatura de protocolo 
de pactuação entre o município e o 
Hospital Regional para a redução 
dos partos cesarianos.

“Por meio desse Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), 
nos comprometemos em reduzir, 
de forma segura, o índice de par-
tos cesarianos, de cerca de 80%, 
registrado em 2014, para 60%, em 
2015 e 40% em 2016”, afirmou a 
diretora do hospital, Kevia Wer-
ton, que complementou: “É essen-
cial que todos compreendam que 
hospital e profissionais de saúde 
têm como dever zelar pela segu-
rança dos pacientes e pelo melhor 
atendimento”, concluiu. 

Programação 
Ontem, quinta-feira (26), fo-

ram realizadas mais palestras nas 
outras seis Unidades de Saúde da 
Família de Pombal. Hoje (27), às 
8h, no Centro Pastoral, terá um 
círculo de vivência com gestantes. 
A facilitadora será a fisioterapeu-
ta Neiruska Mariz Meira. Às 14h, a 
mesma profissional comandará a 
mesa-redonda, no Hospital Regio-
nal, para os profissionais de saúde 
da cidade, sobre humanização do 
parto hospitalar.

O encerramento da III Semana 
do Bebê será às 16h, com a Marcha 
dos Bebês. Serão realizadas ativi-
dades lúdicas, exercícios físicos, 
alongamento e recreação e, a se-
guir, acontece a Marcha das Mães 
com os Bebês nos slings (suporte 
para carregar o bebê no torax, dei-
xando as mãos livres). Estão sen-
do convidadas todas as mães com 
bebês da cidade. A marcha será da 
sede da prefeitura ao Centro His-
tórico de Pombal.

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil 

A Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) publicou no dia 7 de janei-
ro deste ano, no Diário Oficial da União, 
a Resolução Normativa no 368, que esta-
belece normas para o estímulo ao parto 
normal e a consequente diminuição das 
cesarianas desnecessárias na saúde su-
plementar. As operadoras terão 156 dias 
para se adaptar às mudanças.

De acordo com o texto, as usuárias 
de planos de saúde poderão solicitar aos 
planos os percentuais de cirurgias cesa-
rianas e de partos normais por estabele-
cimento de saúde e por médico obstetra. 
As informações deverão estar disponí-
veis no prazo máximo de 15 dias, conta-
dos a partir da data de solicitação. Outra 
mudança prevê a obrigatoriedade de as 
operadoras fornecerem o cartão da ges-

tante, no qual deve constar o registro de 
todo o pré-natal. Dessa forma, de pos-
se do documento, qualquer profissional 
de saúde terá conhecimento de como se 
deu a gestação, facilitando o atendimen-
to à mulher quando ela entrar em traba-
lho de parto.

Ainda de acordo com a resolução, ca-
berá às operadoras orientar os obstetras 
para que usem o partograma, documen-
to gráfico em que são feitos registros de 
tudo o que ocorre durante o trabalho de 
parto. De acordo com as novas regras, 
o partograma passa a ser considerado 
parte integrante do processo para paga-
mento do procedimento.

Atualmente, 23,7 milhões de mulhe-
res são beneficiárias de planos de assis-
tência médica com atendimento obsté-
trico no país, público-alvo das medidas. 
Dados do Governo Federal mostram tam-
bém que, no Brasil, o índice de cesaria-

nas chega a 84% na saúde suplementar.
O Ministério da Saúde alertou que a 

cesariana, quando não há indicação mé-
dica, causa riscos desnecessários à saúde 
da mulher e do bebê: aumenta em 120 
vezes a probabilidade de problemas res-
piratórios para o recém-nascido e triplica 
o risco de morte da mãe. Cerca de 25% 
dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos 
infantis no Brasil estão relacionados à 
prematuridade.

Regras incentivam procedimento normal 

Cesariana, quando não 
há indicação médica, causa 
riscos desnecessários 
à saúde da mulher 
e do bebê

Saúde da gestante é um dos assuntos da pauta da III Semana do Bebê que acontece em Pombal desde a última terça-feira e se encerra hoje com várias atividades

FOtO: Reprodução/Internet

Outro assunto 
que teve destaque na 
reunião foi o Portal 
Ypadê, que reúne in-
formações sobre gru-
pos organizados de 
povos e comunidades 
tradicionais. Os par-
ticipantes foram con-
vocados a enviarem 
colaborações para o 
portal, com a finali-
dade de se reconhe-
cerem no ambiente 
virtual.

O prazo para en-
vio da revisão dos tex-
tos à Secretaria Execu-
tiva da CNPCT vai até  
março. O calendário 
das próximas reuniões 
da CNPCT ficou defini-
do da seguinte forma: 
13 e 14 de maio, 11 e 
12 de agosto e 10 e 11 
de novembro. 

São povos e comu-
nidades tradicionais: 
indígenas, quilombo-
las, extrativistas, pes-
cadores, seringueiros, 
castanheiros, quebra-
deiras de coco-de-ba-
baçu, fundo e fecho 
de pasto, povos de 
terreiro, ciganos, faxi-
nalenses, ribeirinhos, 
caiçaras, praieiros, ser-
tanejos, jangadeiros, 
açorianos, campeiros, 
varjeiros, pantaneiros, 
geraizeiros, veredei-
ros, caatingueiros e 
barranqueiros.

Divulgação 
no Ypadê



Emissões batem novo recorde na PB
Volume chegou a 1.956 
milhão e indicam economia 
aquecida neste início de ano

A atividade econômica na 
Paraíba iniciou o ano aqueci-
do. A emissão da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e), um dos ter-
mômetros da economia, bateu 
novo recorde no mês de janei-
ro. Dados consolidados pelo 
Núcleo de Análise e Planeja-
mento de Documentos Fiscais 
da Receita Estadual mostram 
que as emissões eletrônicas 
somaram 1.956 milhão de 
unidades autorizadas, o maior 
volume da série histórica da 
NF-e, que começou a ser emi-
tida desde o ano de 2008. O 
último recorde havia sido no 
mês de outubro de 2014. 

As emissões do NF-e de 
janeiro deste ano registra-
ram alta de 12,81% sobre o 
mesmo mês do ano passado 
(1,734 milhão de notas).  Nos 
12 meses do ano passado, a 
emissão da Nota Fiscal Eletrô-
nica apresentou crescimento 
de 6,79% sobre o ano anterior. 

O secretário de Estado da 
Receita, Marialvo Laureano, 
disse que o indicador da NFC
-e cresceu no mesmo patamar 
da arrecadação do ICMS em 
janeiro (12,20%), mostran-
do aquecimento na economia 
paraibana, mesmo em cenário 
econômico nacional difícil. 

Para o chefe do Núcleo 
de Análise e Planejamento de 
Documentos Fiscais da Re-
ceita Estadual, Fábio Roberto 
Silva Melo, além da atividade 
econômica aquecida, o cresci-
mento das NF-e vem também 
por meio da medida iniciada 
em janeiro de 2014, quan-
do a Secretaria de Estado da 
Receita credenciou todos os 
contribuintes paraibanos para 
emitir NF-e, independente da 
atividade exercida. A medi-
da pôs fim os talões de Notas 
Fiscais modelo 1 ou 1-A  (de 
papel) em dezembro de 2013. 

Apesar de os Microem-
preendedores Individuais 
(MEI) serem facultativos para 
emitir NF-e, também foram 
credenciados e podem fazer 
uso da NF-e. Outra categoria 
são os produtores rurais sem 
CNPJ, além das operações de 
remessa à venda, sem desti-
no prévio, poderão continuar 
emitindo notas tradicionais, 
mas em caso de venda para ór-
gão público ou para empresas 
de outros Estados deverão ser 
por NF-e.

Nova versão para  NF-e: 
O Núcleo de Análise e 

Planejamento de Documen-
tos Fiscais da Receita Estadual 
informa que a partir de 31 de 
março de 2015 não será mais 
aceita a versão 2.0 da Nota Fis-
cal Eletrônica, sendo obrigató-
ria a utilização da versão 3.10 
do XML da Nota Fiscal Ele-
trônica. Os contribuintes que 
emitem pelo emissor gratuito 
de NF-e devem baixar na nova 
versão no link:http://www.
emissornfe.fazenda.sp.gov.br/
download_v310.html

Empresários veem
piora na economia

Richthofen dá nova 
versão sobre crime

Força Nacional 
prossegue no RN

Madonna leva 
tombo em show

Brasília (AE) - A deterioração 
dos indicadores de produção da in-
dústria continua minando o otimismo 
dos empresários com o setor no curto 
prazo, revela a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Todos os índices de 
expectativas para os próximos seis 
meses pioraram em fevereiro na com-
paração com os dados da de janeiro. 
Agora, todas as avaliações passaram 
a ser negativas. Em uma escala na 
qual valores abaixo dos 50 pontos 
representam uma perspectiva de 
queda, o indicador de demanda para 
os próximos seis meses se inverteu 
de um otimismo moderado de 50,9 
pontos em janeiro para um pessi-
mismo de 48,9 pontos em fevereiro. 
Com isso, as estimativas de compra 
de matérias-primas pioraram de 49,6 
pontos para 46,9 pontos no mês. 

São Paulo  (AE) - Em entrevista 
ao novo programa do apresentador 
Gugu Liberato, na noite de quarta-fei-
ra, 25, Suzane von Richthofen afirmou 
que os irmãos Christian e Daniel Cra-
vinhos não foram os únicos culpados 
pelo assassinato dos pais dela, em ou-
tubro de 2002, e confessou sua parti-
cipação no crime, informou o jornal O 
Estado de S. Paulo, ontem. Manfred e 
Marísia foram assassinados com gol-
pes de barras de ferro pelos irmãos 
durante a madrugada, enquanto Su-
zane permanecia em outro cômodo 
da casa, no Campo Belo, Zona Sul de 
São Paulo. “Eles (irmãos Cravinhos) e 
eu junto não é uma boa combinação 
(sic). Não foi bom, de forma nenhuma. 
Não foi nada legal tudo aquilo que 
aconteceu. Não foi na véspera que 
tudo foi resolvido. Eu fiz parte? Eu fiz 
parte. Nós três bolamos aquilo”, disse 
Suzane.

O Ministério da Justiça prorro-
gou a atuação da Força Nacional nos 
Estados do Rio Grande do Norte e em 
Alagoas por mais 180 dias. A decisão, 
publicada no Diário Oficial da União 
(DOU) desta quinta-feira (26), tem 
como objetivo prestar apoio técni-
co-operacional em aviação policial.A 
operação terá o apoio logístico e a 
supervisão dos órgãos de segurança 
pública dos locais, bem como per-
missão de acesso aos sistemas de 
informações e ocorrências, no âmbito 
da Segurança Pública.  O número de 
profissionais disponibilizados obede-
cerá ao planejamento definido pelos 
entes. O prazo pode ser prorrogado 
novamente, se necessário.

Londres - A cantora Madonna 
levou um tombo cinematográfico no 
palco, na quarta-feira, 25, quando 
fazia o show de encerramento do 
Brit Awards 2015, na 02 Arena, em 
Londres. No momento em que ela can-
tava Living for Love, houve o acidente 
e ela caiu de costas no chão, sendo 
logo amparada pelos seus bailarinos 
e ajudantes de palco. Ao que parece, 
a capa de seu figurino Armani não 
se soltou do pescoço, como deveria 
acontecer, e a estrela foi puxada por 
um de seus dançarinos escada abaixo.
Rapidamente, a cena já virava meme e 
vídeos com a queda tomavam as re-
des sociais. Em alguns deles, se pode 
ouvir a reação de susto do público. Em 
algumas imagens, fica bem nítido o 
instante em que Madonna, que ves-
tia figurino com uma enorme capa e 
inspirado em toureiros espanhóis, é 
puxada para trás, se desequilibra e 
rola pelos degraus da escada que in-
tegrava cenário de sua apresentação.

Valéria e Honorina assinaram o termo de posse ontem; administração vai priorizar ações sociais 

Foto: Divulgação/TJPB

Tributos
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Nota Fiscal ElEtRÔNica

Um público significativo 
marcou presença ontem no 
auditório da Associação das 
Esposas dos Magistrados da 
Paraiba (Aemp), localizado 
no andar térreo do Tribunal 
de Justiça da Paraiba, duran-
te a solenidade de posse da 
nova presidente e a vice, a 
fisioterapeuta Valéria Lúcia 
Winkeler Beltrão e Honorina 
Fernandes Nogueira, que ora 
conclui o curso de Medici-
na.  O desembargador Carlos 
Martins Beltrão representou 
o presidente do TJPB, desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque. Segundo 
disse a presidente Valeria 
Beltrão, a prioridade é dar 
continuidade às ações so-
ciais e de filantropia que vêm 
sendo desenvolvidas du-
rante as gestões anteriores 
e formalizar parcerias para 
ampliar esse trabalho com 
empresários e segmentos da 
sociedade.

“É um novo desafio em 
minha gestão, uma determi-
nação divina. Na próxima ter-
ça-feira já teremos a primeira 
reunião para definir o pro-
grama inicial da nossa ges-
tão. Daremos continuidade 
ao excelente trabalho que foi 
desenvolvido nas gestões an-

Novas gestoras são empossadas 
em solenidade no auditório do TJ 

Comissão tem 8 mil casos pendentes

associaÇÃo Das EsPosas Dos MaGistRaDos

cRiMEs E toRtURas Na DitaDURa MilitaR

A Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça iniciou 
ontem as atividades de 2015 
com cerca de 8 mil casos de 
anistia à espera de análise. A 
comissão foi criada em 2001 
para examinar os requeri-
mentos de anistia política.

 “Temos em torno de 8 
mil casos pendentes de de-
cisão, e esses casos rema-
nescentes são justamente 
os mais complexos”, disse o 
presidente da Comissão de 
Anistia, Paulo Abrão. Segun-
do Abrão, a comissão busca-
rá com muita atenção e rigor 

legal a solução desses casos, 
de modo que seja compatível 
com o que a legislação prevê.

Esses processos pen-
dentes de análise apresen-
tam dificuldades como, por 
exemplo, a busca e acesso a 
documentos, encontro de re-
gistros em órgãos públicos e 
de compreensão a respeito de 
qual legislação é aplicável.

Ao longo do ano, a comis-
são continuará com projetos 
como o Marcas da Memória, 
que tem iniciativas de estí-
mulo e fomento à memoria-
lização de fatos relacionados 

a perseguições políticas, bem 
como o Clínicas de Testemu-
nho, que dá apoio psicológico 
às vítimas e parentes. O cole-
giado também acompanha as 
obras do Memorial da Anistia 
que, segundo Paulo Abraão, 
será o primeiro museu fede-
ral dedicado à história da di-
tadura.

A Comissão de Anistia 
analisa os pedidos de indeni-
zação feitos por pessoas que 
foram impedidas de exercer 
atividades econômicas por 
motivação exclusivamente 
política, no período de 18 

de setembro de 1946 a 5 de 
outubro de 1988. De acor-
do com o previsto em lei, a 
reparação econômica pode 
ser concedida em prestação 
única correspondente a 30 
salários mínimos por ano 
de perseguição política até o 
limite de R$ 100 mil. Outra 
possibilidade é a prestação 
mensal que corresponderá 
ao posto, cargo, graduação 
ou emprego que o anistiado 
ocuparia se estivesse na ativa, 
observado o limite do teto da 
remuneração do servidor pú-
blico federal.

Paulo Abrão, presidente da comissão, ressalta que o Memorial da Anistia será o primeiro museu dedicado à história da ditadura

Foto: Reprodução/Internet

Procedimentos 
de janeiro deste 
ano registraram 
alta de 12,81% 
sobre o mesmo 
mês do ano 
passado

teriores. Vamos abrir espaços 
para ouvir as sócias e estudar 
a possibilidade de convênio 
e parcerias para ampliar os 
nossos serviços. Nosso traba-
lho já começou”, adiantou.

Meta
A ex-presidente, Rosa-

ne Gomes, ao lado da vice, 
Elizabete da Nobrega Couti-
nho, fez um discurso focado 

nas metas realizadas em sua 
gestão e agradeceu o traba-
lho da equipe. ”Agradeço a 
Deus pelo trabalho que rea-
lizamos aqui em prol de en-
tidades carentes e estamos 
felizes com a chegada da 
doutora Valéria, que vai dar 
continuidade a esse projeto 
de atender aos mais neces-
sitados”, comentou Rosane, 
que teve maior mandato 

da Aemp, tendo ficado três 
anos e três meses à frente 
do cargo.

Durante a solenidade a 
presidente Valéria Beltrão 
deu posse as novas coorde-
nadoras da Aemp, cuja elei-
ção foi presidida pelo juiz 
Carlos da Franca Neves.         A 
Aemp foi fundada em 29 de 
abril de 1988 pela advogada 
Olga da Cunha Ramos.



PMJP oferece consultas gratuitas 
Oftalmologista e óculos

Saúde e inclusão social

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de fevereiro de 2015

Por meio do Centro de 
Atenção Integral à Saúde 
(Cais) de Jaguaribe, a Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
(PMJP) dispõe de cuidados of-
talmológicos para a população 
da capital. A rede municipal 
de saúde oferta aos usuários 
consulta com médicos oftal-
mologistas e encaminha os 
pacientes de forma regulada 
para o recebimento dos ócu-
los, gratuitamente.

A porta de entrada do 
serviço é a atenção básica, por 
meio das Unidades de Saúde 
da Família (USF). Desta forma, 
o usuário do Sistema Único de 
Saúde (SUS) deve se dirigir à 
unidade mais próxima de sua 
casa ou de referência para ser 
encaminhado à atenção espe-
cializada. 

Ao ser atendido pelo clí-
nico geral da unidade, o mé-
dico avalia o usuário e, se for 
detectado algum problema 
oftalmológico, o paciente é en-
caminhado para aos Centros 
de Atenção Especializada ou 
serviços conveniados que fa-
zem parte da rede municipal 
de saúde.  Para ser atendido, 
o paciente precisa apresentar 
os seguintes documentos: RG, 
CPF, comprovante de residên-
cia atualizado e cartão do SUS.

A dona de casa, Sandra 
Lúcia, moradora do bairro da 
Torre, é uma das usuárias do 
serviço e descobriu um pro-
blema de saúde após se con-
sultar no Cais. 

“Eu estava tendo dificul-
dade de enxergar e ler coisas 
simples. Ao ser atendida na 
Unidade de Saúde da Família, 
fui encaminhada para uma 
consulta com um médico es-
pecializado aqui no Cais de 
Jaguaribe, e foi quando desco-
bri que tenho glaucoma”, disse 
a usuária. Já a usuária Maria 

Eunice Medeiros procurou o 
serviço após ser alertada que 
o desempenho escolar da sua 
filha Ketellin, de 11 anos, não 
estava bom. “As professoras 
disseram que ela demora mui-
to para copiar as tarefas do 
quadro e isso dificultando o 
aprendizado da minha filha, 
então resolvi levá-la à USF do 
meu bairro que me encami-
nhou para o Cais”, contou a 
dona de casa. 

Após receber atendimen-
to oftalmológico no Centro 
de Atenção Integral à Saúde 
(Cais), Maria Eunice foi enca-
minhada ao setor de Órtese e 
Prótese para fazer os exames 
da filha e escolher seus ócu-
los. “Isso vai ajudar bastante, 
tanto nos estudos quanto na 
qualidade de vida dela”, co-
mentou. 

Segundo Isadora Guedes, 
diretora administrativa, o Cais 
Jaguaribe recebe pacientes 
de João Pessoa e de vários 
municípios do Estado, com 
ofertas de consultas, exames e 
acompanhamento. “No que se 
refere ao acompanhamento, 
quando um paciente de ou-
tra cidade sai da sua primeira 
consulta ele já recebe do mé-
dico que o atendeu, uma guia 
de retorno, que será marcado 
pela equipe de Saúde da Famí-
lia da sua região de cobertura, 
proporcionando a assistência 
necessária ao usuário”, expli-
cou. 

Já os usuários residentes 
no município de João Pessoa 
que necessitarem de uma 
nova consulta não precisam 
voltar à USF. Ao sair do cen-
tro e percebida a necessidade 
de retorno, o médico fornece 
a guia de atendimento para 
marcação de uma nova con-
sulta agendada pela equipe 
do Cais.

Agricultores familiares foram beneficiados com uma séria de ações promovidas pela Gestão Unificada Emater, Emepa e a Interpa

Com o acompanha-
mento da Gestão Unificada 
Emater/Emepa/Interpa, 
por intermédio da Coorde-
nadoria Regional da Emater 
em João Pessoa, foi lançada 
campanha para o plantio de 
10 mil mudas de essenciais 
florestais da Mata Atlântica 
no município de Capim, Lito-
ral Norte. A ação conta com 
a parceria das usinas Miriri 
e Japungu, do Haras PFF e 
da Prefeitura Municipal. Já 

foram plantadas 3.500 es-
pécies. A campanha foi lan-
çada na última quarta-feira, 
quando também foi realiza-
do o Encontro de Agricul-
tores Familiares e Parceiros 
com Políticas Públicas na 
Comunidade Mangueira, no 
município de Capim. Na oca-
sião, foram entregues diplo-
mas a artesãos, seguido de 
palestra sobre crédito rural 
e a entrega de um veículo 
ao agricultor Severino José 

Ferreira (Nino) destinado 
ao transporte da produção 
agrícola da comunidade, ad-
quirido através da linha de 
crédito do Pronaf Mais Ali-
mento.

Lançamento
Ainda durante o evento, 

aconteceu o lançamento da 
Campanha de Projeto de Re-
florestamento, cujos órgãos 
envolvidos ficarão responsá-
veis pela produção e distribui-

ção em todo o município, com 
acompanhamento da Emater, 
por meio do escritório local. 
Também foi feita a entrega 
das carteiras de identificação 
aos 22 artesãos do município. 
Todos irão participar do Salão 
Paraibano de Artesanato que 
acontecerá no mês de junho 
em Campina Grande, durante 
os festejos juninos.  O artesão 
Severino dos Santos foi o pri-
meiro a receber sua carteira 
de identificação.

Emater orienta agricultores, em Capim
REFLORESTAMENTO, PALESTRA E CAPACITAÇÃO

FOTO: Divulgação/Emater

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: SELEÇÃO DE MELHOR 
PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES EM 
GERAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NCG COMBUSTÍVEIS 
LTDA - EPP - R$ 1.464.700,00.

Pedra Lavrada - PB, 26 de Fevereiro de 2015
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

Rafael Anderson de Farias Oliveira, Prefeito Municipal de Assunção - PB, no uso de suas atribui-
ções legais, convoca os candidatos abaixo relacionados, para, no prazo de 10 (dez) dias, podendo, 
a pedido ser prorrogado por igual período, apresentarem os documentos necessários para a posse 
conforme ANEXO I do presente Edital: 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CANDIDATOS CLASSIFICADOS DE NÍVEL SUPERIOR
ASSISTENTE SOCIAL    QUANTIDADE DE VAGAS:  1
NOME DO CANDIDATO RG PROVA OBJETIVA PROVA DE TÍTU-

LOS MÉDIA FINAL
RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS 3351389 77,50 23,07 50,28

ODONTÓLOGO    QUANTIDADE DE VAGAS: 1
NOME DO CANDIDATO RG PROVA OBJETIVA PROVA DE TÍTU-

LOS MÉDIA FINAL
ERNANI CANUTO FIGUEIRÊDO JÚNIOR    3360896 75,00 7,69 41,34
CANDIDATOS CLASSIFICADOS DA PROVA OBJETIVA ESCRITA
NÍVEIS: FUNDAMENTAL E MÉDIO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                           QUANTIDADE DE VAGAS: 1
NOME DO CANDIDATO RG PONTUAÇÃO 
MARIZETE DE JESUS SILVA 3781956 70,00 
O não comparecimento ou a falta de apresentação dos documentos ensejará a desclassificação 

do candidato. 
Assunção - PB, 25 de Fevereiro de 2015.

Rafael Anderson de Farias Oliveira
Prefeito Municipal de Assunção

ANEXO I
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CONCURSADOS:
CÓPIAS:
a) Cópia do Diploma ou Certificado Escolar; 
b) Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional; 
c) Cópia da Cédula de Identidade; 
d) Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação); 
e) Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral; 
f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
g) Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado); 
h) Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino); 
i) Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam; 
j) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso; 
k) Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura); 
l) Uma foto recente tamanho ¾; 
m) Laudo de Médico do Trabalho, atestando que o candidato está APTO ao exercício do cargo.

A Prefeitura Municipal de Assunção torna público querequereu a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação referente àConstrução de Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS, processo 2014- 003120/TEC/LI-3096, Rua Projetada -s/n 
- Conjunto José de Assis Pimenta - Centro - Assunção - PB - CEP: 58685000. –Rafael Anderson de 
Farias Oliveira, Prefeito Constitucional. Assunção - PB, 16 de Maio 2014.

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA, CNPJ/CPF 08.542.474/0001-77, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação para 
Pesquisa para a atividade de: LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA E ARGILA EM TABULEIRO 
(PESQUISA MINERAL) PROCESSO DNPM N° 846.117-2009, situado na ENGENHO TRIUNFO, 
ZONA RURAL, JOÃO PESSOA– PB. Processo nº 2015-001076/TEC/LOP-0239.

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA, CNPJ/CPF 08.542.474/0001-77, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação para 
Pesquisa para a atividade de: LAVRA DE AREIA E ARGILA EM TABULEIRO EXPERIMENTAL  
(PESQUISA MINERAL) REF. PROCESSO DNPM 846.153/2007, situado na ENGENHO TRIUNFO, 
ZONA RURAL, JOÃO PESSOA– PB. Processo nº 2015-001075/TEC/LOP-0238.

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA, CNPJ/CPF 08.542.474/0001-77, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação para 
Pesquisa para a atividade de: LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA E ARGILA EM TABULEIRO 
(PESQUISA MINERAL) REF. PROCESSO DNPM 846.255/2009, situado na ENGENHO TRIUNFO, 
ZONA RURAL, JOÃO PESSOA– PB. Processo nº 2015-001077/TEC/LOP-0240.

A MONTES CLAROS EMPREENDIMENTOS E INCORPORÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita sob CNPJ n° 13 460 560 0001 - 70, torna público que requereu a SUDEMA, a 
renovação para licença de instalação p a r a c o n s t r u ç ã o d o empreendimento MONTES CLA-
ROS, situado a Rua Valda Cruz Monteiro St 13 Qd 84 Lt 422 – João Agripino – João Pessoa/PB.

BEZERRA E LUCENA LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.863.475/0001-62, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 328/2015 
em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: COMERCIO 
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EM GERAL (GASOLINA ETANOL E DIESEL). (LAVA JATO, TROCA 
DE OLEO E CONVENIENCIA) Na(o) – AV. SANTA CATARINA, Nº 545 – BAIRRO DOS ESTADOS  
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-008417/TEC/LO-8981.

ECOGREEN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação – FABRICAÇÃO DE 
ARTEFATOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTEFATOS TEXTEIS E PEÇAS DE VESTUARIOS = 
IT: 300 MIL = AC: 1200M² = NE: 63 = RUA LIBERDADE, 3859 – GALPÃO 67 = CENTRO = BAYEUX 
– PB. Processo: 2014-007534/TEC/LO-8734.

PAULO ALBERTO VILAZA LASTA – CPF Nº 362.405.080-04, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO DA L.O Nº 4037/2012, REF. 
PROC Nº 6256/2012 = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 06 UNDS – IT: 200 MIL = AC: 357,28 
= NE: 04 = L/ATV: RUA PROJETADA, QD K, LT 07 – CAMBOINHA, CABEDELO – PB. Processo: 
2015-000972/TEC/LO-9471.

MARCONDES OLIVEIRA FREIRE – CPF Nº 646.703.094-04, torna público que requereu a SE-
MAM - Secretaria de Meio Ambiente, as Licenças de Operação (LO) para Condomínio Residencial 
Bifamiliar nº 37, casas 35 e 39 da Rua Severina Ramos de Azevedo, Bairro Gramame nesta Capital.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS  RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014-SEIE
Registro CGE nº 14.01906-8

ADIAMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação  da SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. Nº006/2015 
de 27 de Janeiro de 2015, TORNA PÚBLICO O ADIAMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS FINANCEIRAS DA TOMADA DE PREÇOS nº11/2014/SEIE, que tem como objeto 
a Reconstrução de 02 (duas) Passagens Molhadas, localizadas nos Sítios Milhã e Açudinho, no 
Município de Puxinanã, neste Estado, em face do recebimento de Recurso Administrativo interposto 
pela licitante CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. A nova data para abertura 
das propostas e o resultado do recurso administrativo serão publicadas posteriormente, de acordo 
coma Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

João Pessoa, 25 de Fevereiro de 2015.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente da CPL/SERHMACT
Publicado no D. O. E de 25/02/2015.

Republicado por incorrreção.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

**publicação por incorreção
Registro na CGE Nº 15-00076-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 10 de março de 2015, às 09:00 horas, na Sala 
de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 005/2015. Objeto: Aquisição de Tubos 
em Ferro Fundido para aplicação nas obras do Sistema Adutor de Cajazeiras no Estado da Para-
íba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: 
pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.
br. **Publicado no Diário Oficial do Estado, edição 26/02/2015.pág 29.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

CONCORRÊNCIA 03/2014/SERHMACT
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO SERHMACT Nº1982/2014
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para fornecimento de material 

(Tubos, válvulas, registros, bombas e outros), destinados à Ampliação do Sistema de Abastecimento 
do Município de Princesa Isabel/PB.

Nos termos do julgamento da licitação, torna-se público a Homologação do Certame em 
referência e a Adjudicação em favor da Empresa CMR4 Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ nº 
68.876.606/0001-29, com o preço cotado de R$ 2.804.311,00 (dois milhões, oitocentos e quatro 
mil, trezentos e onze reais).

João Pessoa, 25 de Fevereiro de 2015.
João Azevêdo Lins Filho
Secretário/SERHMACT



Engenheiro Roberto Bra-
ga, executivo Guilherme 
Cremonini, sras. Rovênia 
Maria Dunga Freitas 
Paixão, Sandra Bernar-
do, Tereza Toscano de 
Brito e Raquel de Araújo 
Santos, juíza Marília Leal 
Spinelli, jornalista Ma-
zinha Araújo, cordelista 
Beto Brito, colunista Ivo-
naldo Corrêa, empresário 
Roberto de Sá Lira Braga, 
designer Paulo Rosendo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos
  Dica de viagem da TAP: a 
École du Vin, em Bordeaux, na 
França, oferece aos turistas aulas 
e cursos de iniciação e degustação 
dos vinhos da região.
  A experiência acontece no 
Hotel Gobineau, belíssimo prédio-
paquete de 1786, com vitrais 
pós-Segunda Guerra e design de 
interiores do ano de 2006.

Zum Zum Zum
   A escola DeVry João Pessoa está oferecendo descontos de até 15% nas 
mensalidades para os alunos matriculados até amanhã nos cursos de MBA. As inscrições 
podem ser feitas no endereço http://tiny.cc/962ztx.

   O executivo Fernando Souza, gerente geral do Tropical Hotel Tambaú, segue 
neste domingo para Berlim, onde participa da Feira Internacional de Turismo, tida como 
uma das maiores do mundo com a participação de 180 países. Nela, o nosso Tropical 
Tambaú terá espaço dentro do estande do Brasil coordenado pela Embratur.

Imortal
O RENOMA-

DO médico Marcelo 
Cartaxo Queiroga 
tomará posse hoje 
como membro da 
Academia Paraibana 
de Medicina, na ca-
deira 28 cujo patro-
no foi Manoel Arruda 
de Câmara, na vaga 
do saudoso José 
Alberto Gonçalves 
da Silva.

A sessão solene 
será presidida por 
Ricardo Rosado Maia 
às 20h no auditório 
do CRM/PB.

FOTO: Dalva Rocha

Estimada Tereza Toscano de Brito é a aniversariante de hoje

“O azeite não se mistura 
à água, nem minha mágoa 
com seu deleite”

“Água do poço:
o menino baixa o balde,
sobre uma estrela”

ROGÉRIO VIANA MARIA SANTAMARINA

   O restaurante Appetito Trattoria esteve bastante concorrido nesta última 
quarta-feira. Anotamos presenças, em mesas distintas, Roberta Aquino, Zilma Navar-
rete, Martha Lins e sua filha Alice, a reitora do Unipê, Ana Flávia Pereira, entre outras.

FOTO: Dalva Rocha

Presenças de Jorge Reis e Cecília Miranda

A jovem juíza de Direito Marília Leal Spinelli, que aniversaria hoje, ao lado de seu pai, médico José 
Nonato Spinelli

Foto: Goretti Zenaide

Sempre bonita e simpática, Sandra Bernardo está aniversariando 
hoje

Foto Goretti Zenaide

Handebol de Areia
ENTRE OS DIAS 12 e 15 de março a capital paraibana 

vai sediar a final do Circuito Brasileiro de Handebol de Areia, 
com as partidas sendo realizadas na Praia do Cabo Branco.

O evento terá caráter solidário pois o jogo da Seleção 
Feminina Brasileira, campeã mundial de Handebol será em 
prol dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio com apoio 
do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento, 
da Fundação Solidariedade “Nós Podemos Paraíba” e da 
ONG Protegelus, além do Banco do Brasil e Correios.

Inverno
A C&A vai lançar no 

dia 10 de março a marca 
paulistana NK Store, de 
Natalie Klein. Na coleção 
estão couro, franjas, 
metal, renda e bordados 
aplicados em peças de 
alfaiataria e camisas. 

Para este outono-in-
verno, a estampa oncinha  
virá com força total.

Consultoria
HOJE E AMANHÃ 

a revista Voilá, de Alex 
Cavalcanti vai promover 
consultoria de moda e 
estilo na loja Maison 
Farias, da empresária 
Aparecida Farias na Av. 
João Câncio.

Na ocasião, a loja 
promoverá um bazar 
para dar oportunida-
de a suas clientes a 
renovarem o guarda
-roupa com descontos 
especiais. Haverá ainda 
dicas de maquiagem e 
beleza, além de sorteio 
de brindes exclusivos 
para quem aparecer. 
O evento é aberto ao 
público.

Mais simples

O SUPERINTEN-
DENTE do Sebrae 
Paraíba, Walter Aguiar, 
participou esta sema-
na em Brasília, DF, do 
lançamento do progra-
ma “Bem mais Simples 
Brasil”, que tem por 
objetivo colocar em 
discussão a melhoria 
do ambiene de negó-
cios para as micro e 
pequenas empresas.

O lançamento foi 
no Palácio do Planal-
to com a presença da 
presidente Dilma Rou-
sseff.

Fórum de cooperativismo
JÁ À NOITE de hoje e durante o dia de amanhã, no 

Hotel Cabo Branco Atlântico, será realizado segundo Fórum 
Unimed PB de Cooperativismo, promovido pela Unimed 
Federação Paraíba.

A abertura do evento será feita pelo presidente da 
Unimed Brasil, Eudes de Freitas Aquino e pelo diretor de 
Integração Cooperativista e Mercado, Valdmário Rodrigues. 

SERÁ LANÇADO na manhã de hoje pela Unimed João 
Pessoa, na Gracejos Recepções, o Planejamento Estratégi-
co 2015 da cooperativa, com presenças de colaboradores, 
fornecedores, clientes corporativos e representantes de 
entidades médicas da Paraíba.

Sob o comando do presidente da cooperativa, médico 
Alexandre Magno Pimentel de Oliveira, o evento terá a 
palestra “Conquistando o seu Everest”, ministrada pelo 
alpinista Waldemar Niclevicz, primeiro brasileiro a escalar 
por duas vezes o Monte Everest, o mais alto do mundo. 
Haverá, ainda, uma apresentação do Coral Jovem da Unimed 
e uma sessão de autógrafos do livro “Everest, o diário de 
uma vitória”, do referido alpinista.

Planejamento estratégico

SERÁ REALIZADA hoje a eleição para preenchimento 
da vaga do escritor Ariano Vilar Suassuna na Academia 
Paraibana de Letras, com votação acontecendo das 8 às 
12h, informa o presidente Damião Ramos Cavalcanti.

Em disputa acirrada estão os candidatos o crítico 
literário José Mário da Silva, o jornalista Nelson Coelho e 
o programador visual Chico Pereira Jr.

Eleições na APL
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Polícia prende quadrilha 
que expulsava famílias 
de casas populares 
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Diferença de preço entre 
gasolina e álcool tem que 
estar exposta em cartazes

Procon multa 10 postos na capital
FORÇA tAReFA

FOtO: Ortilo Antônio

Dez postos de combustí-
vel de João Pessoa foram no-
tificados e multados ontem 
durante operação de fiscali-
zação realizada pelo Progra-
ma de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Ministério 
Público da Paraíba, por não 
exporem cartazes mostrando 
a diferença da porcentagem 
de preços entre a gasolina e o 
álcool. A força tarefa forma-
da por diversos órgãos públi-
cos fiscalizaram a qualidade, 
se o litro do combustível ven-
dido pelos postos realmente 
corresponde a esse volume e 
se os postos possuíam para-
-raios e suspiros nos tanques 
para evitar explosões. Em ne-
nhum dos postos fiscalizados 
foi encontrada alguma adul-
teração nos combustíveis.

Os postos em que esses 
itens não foram encontra-
dos terão um prazo de 10 
dias para se regularizarem, 
segundo o diretor-geral do 
MP-Procon, Francisco Glau-

berto Bezerra. Ele informou 
também que os postos não 
vinham armazenando bem a 
água mineral e mandou reti-
rar todas que estavam sendo 
vendidas junto às bombas 
de combustível. “Nossa mis-
são é proteger a população 
de qualquer irregularidade 
existente no comércio”, disse 
Glauberto Bezerra.

A operação também 
teve a finalidade de alertar 
os donos de postos sobre a 
proibição de aumentos abu-
sivos no preço dos combus-
tíveis e sobre a obrigação 
dos estabelecimentos de 
informar ao consumidor o 
percentual do preço do litro 
do etanol em relação ao pre-
ço da gasolina, entre outras 
obrigações.

De acordo com o dire-
tor-geral do MP-Procon, que 
também é o promotor de 
Justiça de Defesa do Consu-
midor da capital, a fiscaliza-
ção também verificou aspec-
tos como questões fiscais 
e sanitárias (inclusive nos 
postos de conveniência), a 
existência da documentação 
exigida pelos órgãos am-
bientais e Corpo de Bombei-
ros e a avaliação das bom-
bas, que foi feita pela equipe 

do Instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial da Pa-
raíba (Imeq).

As equipes de fiscali-
zação foram compostas por 
profissionais do MP-Procon, 
Imeq, Corpo de Bombeiros, 
Polícias Militar e Civil, Re-
ceita Estadual, Vigilâncias 
Sanitárias do Município de 

João Pessoa e do Estado e 
Procon Municipal. Elas fis-
calizaram 10 postos de com-
bustíveis localizados nos 
bairros de Mangabeira, Bes-
sa, Varadouro, Geisel, Bairro 
dos Estados, Jardim Cidade 
Universitária, Cristo, João 
Paulo II, Valentina Figueire-
do e Tambauzinho. 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Sthéfani Alves
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

Os postos fiscalizados foram os seguintes:

1. Posto Santa Maria (R. Coronel Benevenuto Gonçalves Costa, 
20 – Mangabeira)
2. Posto Texaco (Av. Presidente Afonso Pena. 2230 – Bessa)
3. Posto American (R. Des. Trindade, 248 – Varadouro)
4. Posto Estrela do Geisel (R. Valdemar Galdino Naziazeno – 
Geisel)
5. Petroservice (Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1935 – Bairro dos Es-
tados)
6. Posto DPN  (R. Walfredo Macedo Brandão, 1187 – Jd. Cidade 
Universitária)
7. Posto Raniere Mazilli (Av. Raniere Mazilli, 1807 – Cristo)
8. Auto Posto Geisel (R. Valdemar Galdino Nazirazeno, 952 – 
João Paulo II)
9. Auto Posto Valentina (R. Flodoaldo Peixoto, 2610 – Valentina 
Figueiredo)
10. A.B Cavalcanti (Av. Epitácio Pessoa, 2690 – Tambauzinho)

Durante a operação, 
não foi encontrada 
adulteração nos 
combustíveis em 
nenhum dos postos 
fiscalizados

Mais de 270 mil paraibanos devem declarar Imposto de Renda

Na Paraíba, 275 mil pa-
raibanos devem declarar o Im-
posto de Renda de Pessoa Físi-
ca (IRPF) a partir da próxima 
segunda-feira, 2 de março. Os 
contribuintes têm até o dia 30 
de abril para enviar a declara-
ção. Têm que declarar o IRPF 
as pessoas que receberam ren-

dimentos tributáveis superio-
res a R$ 26.816,55 em 2014. 

O delegado da Receita Fe-
deral em João Pessoa, José Ho-
norato de Souza, informou que 
os contribuintes que perderem 
o prazo ou não entregarem o 
documento podem sofrer con-
sequências. “Eles vão estar su-
jeitos a uma multa por atraso 
na entrega de 1% ao mês sobre 
o Imposto de Renda, que pode-

rá chegar a 20%, sendo que o 
valor mínimo é de R$ 165,74”, 
completou. De acordo com o 
delegado, até fevereiro deste 
ano havia mais de 9 mil contri-
buintes na malha fina. 

Formas de entrega 
Há três formas de apre-

sentar a declaração. A primeira 
é baixar o programa da Receita 
Federal, preencher as informa-

ções e enviar pelo “receitanet”. 
Pode ser realizada também 
online na página do próprio 
Fisco ou através do aplicativo 
para dispositivos móveis. 

Para facilitar, a Receita 
Federal possibilita que o con-
tribuinte possa iniciar sua de-
claração em um computador 
e concluí-la em outro equipa-
mento, como tablets ou celu-
lares. O contribuinte vai poder 

usar também, pela primeira 
vez, o “rascunho” da declara-
ção para preencher anteci-
padamente as informações a 
serem apresentadas neste ano. 

O contador Artur Gade-
lha destacou que os contri-
buintes têm que ficar atentos 
ao preenchimento correto. “É 
necessário que se atente para 
os dados que constem em seu 
informe de rendimentos; ob-

servar o enquadramento dos 
dependentes e ter todos os 
dados para os pagamentos, 
principalmente aqueles que se 
referirem a deduções legais”.

Algumas situações podem 
não reter a declaração na malha 
fina, mas resultar em procedi-
mento de fiscalização, a exem-
plo da ausência de declaração 
de aquisições de bens e direitos 
e recebimento de aluguéis. 

Devido ao atraso de en-
trega do boleto às residências 
dos contribuintes paraibanos 
pelos Correios, o Governo da 
Paraíba prorrogou o prazo 
para efetuar o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) da placa com 
final 4 até o dia 6 de março. 
Mesmo com adiamento, o go-
verno vai garantir o desconto 
de 10% na opção da cota úni-
ca ou no parcelamento em até 
três vezes aos proprietários 
que efetuarem o pagamento 
nessa nova data, sem acrés-
cimos de multas ou juros. Se-
gundo o Detran-PB, mais de 
86,925 mil veículos têm placa 
final 4 na Paraíba.

Já o prazo de pagamento 
para os veículos de placa com 
final 3, que teve entrega do 
boleto normalizado pelos Cor-
reios, termina hoje. O proprie-
tário tem a opção do desconto 
de 10% em cota única ou então 
parcelada em três vezes sem 
redução, sendo que a primeira 
tem que ser paga até hoje. Cer-
ca de 50 mil veículos têm placa 
final 3 na Paraíba. 

A Secretaria de Estado 
da Receita lembra que os pro-
prietários que parcelaram em 
três vezes o pagamento do 
IPVA das placas 1 e 2 deverão 
efetuar também hoje a segun-

da parcela do tributo. 
Caso o boleto da placa 4 

não tenha chegado às residên-
cias via Correios até o dia 6 de 
março, o proprietário pode-
rá imprimir pela internet no 
portal do Detran-PB, no link 
http://www.detran.pb.gov.
br/index.php/ipva.html

De acordo com a pesqui-
sa da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
os proprietários de veículos 
usados na Paraíba terão uma 
redução média de 3,8% no 
pagamento do IPVA em 2015, 
quando comparado ao valor 
pago neste ano. 

Além do IPVA, é preciso 
pagar a Renovação Anual de 
Licenciamento do veículo ao 
Detran-PB (R$ 117), da Taxa 
de Bombeiro (R$ 17,55) e 
do  Seguro Dpvat. O valor do 
Dpvat este ano será novamen-
te de R$ 292,01 para motoci-
cletas, motonetas, ciclomoto-
res e similares, enquanto para 
automóveis e camionetas par-
ticulares, missão diplomática, 
corpo consular e órgão inter-
nacional é de R$ 105,65. Já o 
Dpvat de micro-ônibus com 
cobrança de frete com lotação 
não superior a 10 passageiros 
e ônibus, micro-ônibus e lo-
tações sem cobrança de frete 
continua também R$ 247,42.

Prazo para pagamento 
do IPVA é prorrogado 

PLACA FINAL 4
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Traumatismo craniano corresponde 
a 25% dos atendimentos no Trauma 
No ano passado, foram 
311 cirurgias referentes 
ao TCE no hospital

Traumatismo-craniano
-encefálico (TCE) é um dos 
motivos de atendimento mais 
recorrentes no Hospital Esta-
dual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, que é referên-
cia neste tipo de ocorrência. 
Em 2014, 311 cirurgias refe-
rentes ao TCE foram registra-
das no hospital, representan-
do 25% dos procedimentos 
na área de neurologia. Geral-
mente, os pacientes com este 
perfil são vítimas de acidente 
de moto e, em menor propor-
ção, de automóvel e queda. Em 
muitos casos, é necessária a 
realização de cirurgia.

Segundo o coordenador 
da neurocirurgia da institui-
ção de saúde, Gustavo Cartaxo 
Patriota, há uma ideia equi-
vocada de que toda vítima de 
traumatismo-craniano-ence-
fálico inevitavelmente vai a 
óbito ou fica sequelada. “Há 
inúmeros casos de pacientes 
graves, diagnosticados com 
TCE, que se recuperam. Os 
que passam por procedimen-
to cirúrgico têm a recuperação 
mais demorada, claro, no en-
tanto, muitos são reversíveis”.

Existem também regis-
tros do hospital que apontam 
para a indicação de tratamen-
to conservador (aquele que 
não necessita de intervenção 
cirúrgica). De acordo com 
dados do bloco cirúrgico, são 
realizadas mensalmente uma 
média de 26 cirurgias em de-
corrência do problema. Em 
ambos os casos, o processo de 
recuperação é lento e requer 

Célia Rangel 
Especial para A União

uma assistência multiprofis-
sional em que participam pro-
fissionais da fisioterapia, psi-
cologia e até fonoaudiologia.

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma conta com uma 
assistência voltada para o 
atendimento inicial na Área 
Vermelha. Diagnosticada a 
necessidade de cirurgia, o pa-
ciente é encaminhado para 
o bloco cirúrgico. Vencido o 
período em que ele precisa 
ficar na unidade de recupera-
ção pós anestésica (URPA), é 
transferido para a Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), que 
apresenta perfil de UTI neuro-
lógica.  Foi criado também um 
ambulatório de neurotrauma-
tologia para melhor assistir os 
pacientes após alta hospitalar. 

“Ficamos muito felizes 
com a aprovação da popu-
lação ao nosso trabalho. O 
serviço de neurotraumato-
logia do Hospital de Trauma 
encontra-se nos moldes da 
neurotraumatologia de ponta, 
não somente a nível nacional 
como também internacional”, 
ressaltou Gustavo Patriota.

Por ser um hospital de 
alta complexidade, o Trauma 
recebe casos muito difíceis e, 
alguns deles, marcaram sig-
nificativamente as equipes 
da assistência, dentre eles 
destaca-se o da jovem Larissa 
de Carvalho Costa, 14 anos, 
vítima de um acidente de au-
tomóvel no município de São 
José dos Ramos, interior da 
Paraíba. Após atendimento 
de urgência feito pelo Samu, a 
adolescente foi levada em es-
tado grave para o Hospital de 
Trauma de João Pessoa.

A vítima chegou em 
coma, entubada,  e, após exa-
mes realizados, o diagnóstico 
caiu como uma bomba  sobre a 
família: a garota teve trauma-

tismo-crânio-encefálico. Ficou 
internada durante 54 dias na 
unidade de pacientes graves 
(UPG) da instituição de saú-
de. “Foi um período de muito 
sofrimento para mim e todos 
os familiares. Ver a minha fi-
lha naquele quadro bastante 
difícil foi doloroso demais. O 
que me confortava era a mi-
nha fé em Deus e o fato de ver 
como ela estava sendo bem 
assistida pela equipe médica 
e corpo de enfermagem do 
Hospital de Trauma”, contou 
Maria José, mãe da vítima.

Com o passar dos dias, 
a adolescente passou a de-
monstrar sinais de reação. 
Foi um processo lento, mas, 
em 24 de setembro, recebeu 
alta médica. 

“Hoje, dois anos depois 
do acidente, totalmente recu-
perada, resolvi dar o meu tes-
temunho sobre todo o proces-
so pelo qual passei no Trauma 
e quero agradecer a todos que 
cuidaram tão bem de mim. 
Agradeço à equipe médica nas 
pessoas dos neurocirurgiões 
Gustavo Patriota e Mauro-
Gerra. A minha gratidão vai 
também para os enfermeiros 
e técnicos de enfermagem e 
o pessoal da fisioterapia e fo-
noaudiologia. Enfim, sou grata 
a todos que fazem o Hospital 
de Emergência e Trauma”, en-
fatizou a adolescente.

A vida da jovem hoje
A adolescente, agora 

com 16 anos, leva uma vida 
normal, não apresentando se-
quelas. Consegue desenvolver 
atividades como toda jovem 
de sua idade e tem uma vida 
social ativa. Neste momento, 
comemora seu ingresso em 
uma universidade conquis-
tando o segundo lugar para o 
curso de Fonoaudiologia.

Como disse o poeta baiano Castro 
Alves, “A praça é do povo como o céu 
é do condor”. Em João Pessoa existem 
180 praças, mas atualmente, a popula-
ção de João Pessoa não quer apenas o 
espaço, ou seja, a praça em si. Os mora-
dores exigem praças verdes com mui-
tas plantas e árvores, brinquedos para 
as crianças e, principalmente, equipa-
mentos de ginástica. Segundo Sérgio 
Chaves, responsável pelo projeto de 
resgate e paisagem urbana das 180 
praças existentes na capital, apenas 44 
possuem equipamentos de ginástica. 

Ele afirmou que já existem proje-
tos para estender os equipamentos de 
ginásticas para outras praças. E revelou 
que em parceria com a Emlur e Secre-
taria do Meio Ambiente está sendo 
executado em praças e logradouros o 
projeto em que o foco é o replantio do 
gramado e plantas ornamentais. Esse 
projeto já foi executado em mais de 
dez avenidas da cidade, a exemplo da 
João Machado, Raniere Mazile e Arge-
miro de Figueiredo.

O projeto de manutenção de pra-
ças, segundo Sérgio Chaves, também 
vem sendo realizado nas praças do 
bairro dos Ipês, Praça das Muriçocas 
(Tito Silva) e Praça Bela Vista, no bairro 
de Jaguaribe. Ele afirmou que a parte 
de paisagismo nas praças vem sendo 
bem executado, mas ainda faltam ser 
feitas intervenções e manutenção dos 
parques, equipamentos de ginástica e 
bancos. “Esse trabalho deverá ser feito 
em outra etapa com recursos oriundos 
da Secretaria de Planejamento”, disse.

Ontem, o trabalho de paisagismo 
e limpeza estava sendo realizado na 

Praça da Independência e na praça do 
bairro dos Ipês. Sérgio enfatizou que o 
trabalho de paisagismo inclui gramas, 
plantas, adubo e vem sendo realizado 
por 80 trabalhadores.

Para as pessoas que possuem 
quiosques ou moram perto, a exem-
plo de Antônio Ferreira que reside 
no bairro dos Ipês, as praças da ci-
dade precisam ser melhor cuidadas. 
“Atualmente o que a gente presencia 
são praças com brinquedos de crian-
ças (balanços e gangorras) quebrados, 
algumas mal iluminadas e precisando 
de mais limpeza”. 

Carlos Carvalho, que é proprietá-
rio de um quiosque na praça do bairro 
dos Ipês, solicitou mais limpeza, prin-
cipalmente nos pés de coco da praça. 
Ele disse que já presenciou um coco 
caindo e machucando um morador da 
área, enquanto ele fazia sua caminha-
da matinal. “Acho que a prefeitura da 
cidade precisa dar mais atenção a esse 
problema e fazer poda nos coqueiros 
da praça. A limpeza vem sendo feita, 
mas é necessário fazer poda nas árvo-
res, principalmente nos coqueiros”. 

A comerciante Zuleide Pereira da 
Silva, que vende cachorro quente em 
um carrinho na praça em frente à sede 
da Companhia Brasileira de Trens, 
disse que aquela praça já foi muito 
mais acabada quando existia a feiri-
nha de troca, porque os participantes 
destruíam as plantas. “A praça ficou 
melhor depois que a feira de troca foi 
retirada do local. Ela vem sendo res-
taurada e está mais bonita, mas ainda 
tem muito lixo acumulado e a prefei-
tura precisa realizar mais limpeza no 
local. Eu mesma faço minha parte fa-
zendo a limpeza ao redor do meu car-
rinho de cachorro quente”.

Falta de manutenção de praças 
é alvo de críticas de moradores

ÁREA DE LAZER

FOTO: Edson Matos

Capital possui 180 praças; apenas 44 têm equipamentos de ginástica, uma das reivindicações

A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb) notificou as 22 
empresas de publicidade 
que atuam na cidade com 
instalação de outdoors e 
painéis luminosos. O obje-
tivo é que os empresários 
compareçam à Sedurb no 
prazo de até 48 horas para 
apresentarem as autoriza-
ções de publicidade e os 
comprovantes de pagamen-
to das taxas.

O secretário de Desen-
volvimento Urbano, Hilde-
vânio Macedo, explicou os 
próximos passos a partir de 
agora. “Todas elas devem 
trazer os documentos de 
autorização até a próxima 
sexta-feira. A partir daí, va-
mos analisar todos os casos 
separadamente para saber 
se é possível a permanência 
dos outdoors e dos painéis 
de LED nos locais afixados”, 
afirmou.

Ainda segundo o se-
cretário, esse processo de 
análise deve durar cerca de 
20 dias. Durante esse pe-
ríodo, terá início o processo 
de retirada dos outdoors e 
painéis luminosos. “Caso as 
propagandas estejam irre-
gulares, vamos novamente 

notificar essas empresas. 
Dessa vez, para a retirada 
dos outdoors e painéis. Se 
elas não obedecerem, a Se-
durb irá retirá-los”, explicou.

No dia 9 de fevereiro 
deste ano, houve uma reu-
nião entre representantes 
da PMJP e das empresas de 
publicidade, com o objeti-
vo de esclarecer as normas 
do Código de Posturas do 
Município sobre o assunto. 
“Todos os responsáveis es-
tão cientes da situação. Ti-
vemos uma reunião com as 
empresas e explicamos que 
elas precisam dar entrada 
no pedido para se regula-
rizarem junto à Prefeitura”, 
disse Macedo.

O que diz a lei
A propaganda pratica-

da pelas empresas através 
de outdoors e painéis lu-
minosos e não luminosos é 
regulamentada pela PMJP, 
com regulamentação espe-
cífica no Código de Posturas 
do Município, na Lei Com-
plementar nº 07, de agosto 
de 1995. 

O Código de Posturas 
de João Pessoa ainda proí-
be que sejam instaladas 
publicidades com disposi-

tivo luminoso em período 
noturno que prejudiquem 
de qualquer maneira a vi-
zinhança e que os outdoors 
estejam instalados apenas 
em áreas não edificadas. 

Além disso, alguns out-
doors têm dimensões maio-
res do que a permitida pelo 
código, que é de 3,50m x 
9,50m com moldura, sendo 
sua maior dimensão no sen-
tido horizontal, e altura má-
xima de 6m acima do nível 
do solo. 

Principais pontos
Os painéis luminosos e 

outdoors estão localizados, 
principalmente, nos gran-
des corredores de João Pes-
soa, como as Avenidas Epi-
tácio Pessoa, Ruy Carneiro, 
Flávio Ribeiro Coutinho, 
Edson Ramalho, Josefa Ta-
veira e Sérgio Guerra.

Denúncias
A Secretaria de Desen-

volvimento Urbano possui 
um número de telefone de 
contato caso a população 
queira denunciar algum 
tipo de poluição visual. O 
número é o (83) 3218-9151 
e funciona das 8h às 12h e 
das 14h às 18h.

Empresas são notificadas para 
regularização de publicidade

OUTDOORS E PAINÉIS LUMINOSOS José Alves 
zavieira2@gmail.com
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Quadrilha que expulsava moradores 
de casas populares é presa na capital
Nove pessoas foram 
detidas ontem durante 
a Operação “Esbulho” Pela cidade

Programação II

Em abril, os shows são com Sound Preto (dia 1), 
Edvânia Aguiar (8), Thaíse Porto (15), Mundo Aves-
so (22) e Universo de Bolso (29). Maio terá, Lara 
Sales (6), Yure Nunes e Rodrigo Moreira (13), Adília 
Uchoa (dia 20) e Terceiro Verso, no dia 27.

l Seleção
 A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

estará realizando, de 2 a 6 de março, as inscrições para 
Processo Seletivo Simplificado visando a contratação de 
um professor de Matemática para o Centro de Ciência e 
Tecnologia (CCT), campus sede.

l InScrIçõeS
De acordo com o edital da UFCG, é exigido que o can-

didato possua apenas graduação em Matemática. A carga 
horária é de 40 horas semanais. As inscrições são na Se-
cretaria da Unidade Acadêmica de Matemática, e o valor 
da taxa de inscrição é de R$ 60.

língua estrangeira
 

Os alunos interessados em participar do 1º Encon-
tro de Formação Docente em Língua Estrangeira e da 6ª 
Mostra Científica de Produção Acadêmica de Letras têm 
até o dia 12 de março para realizar a inscrição. Os encon-
tros, que irão acontecer entre os dias 15 e 17 de abril, no 
Centro de Integração Acadêmica, no Campus da Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB), em Bodocongó, serão 
realizados pelo Departamento de Letras e Artes e pela 
Coordenação do curso de Letras da Instituição. 

Anúncio
A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de 

Campina Grande anunciou somente ontem a nomeação 
do bacharel em Direito Bernardo Pimentel para o cargo de 
coordenador de trânsito do município. Bernardo substitui 
o coronel Ronaldo Diniz.

lotação
O detalhe: Bernardo Pimentel é filho do presidente 

da Câmara Municipal de Campina Grande, Antônio 
Alves Pimentel Filho (PROS). O jovem, conforme a 
comunicação institucional da PMCG, era anteriormente 
lotado na Secretaria de Ciência e Tecnologia.

Fechamento
Pais de alunos da Escola Municipal Centenário, 

no Catolé, procuraram a imprensa para reclamar da 
decisão de Secretaria de Educação de Campina Grande 
de fechar a unidade escolar por número insuficiente de 
estudantes. A diretora da unidade, Marinalva Bezerra, 
se disse angustiada com o possível fechamento. 
Segundo ela, a unidade de ensino tem hoje 102 alunos 
e precisaria de pelo menos mais 45 para continuar em 
funcionamento.

reação
A possibilidade de fechamento da escola teve ampla 

repercussão na Câmara Municipal. Vereadores afirmaram 
que procurariam o Poder Executivo para evitar que a me-
dida venha a ser de fato implementada. Até vereadores da 
base governista se declararam veementemente contra. A 
secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa, 
tentou usar a tribuna do Legislativo para se pronunciar, 
mas não foi autorizada pelos vereadores.

Quartas Acústicas
Foi divulgada pelo Teatro Municipal Severino 

Cabral a programação do “Quartas Acústicas” 2015, que 
acontece nos meses de março, abril e maio na Sala Paulo 
Pontes. Todas as quartas as bandas se apresentam às 
20h, com ingressos a R$ 10, preço único.

Programação
Abre a segunda edição do projeto o quarteto parai-

bano A Troça Harmônica, formado por Regina Limeira, 
Chico Limeira, Gustavo Limeira e Lucas Dourado. O mês 
ainda terá Sócrates Gonçalves (dia 11), Serenata Subur-
bana (18) e Lucas Emanuel, no dia 25.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Nove pessoas acusadas 
de participarem de uma qua-
drilha que expulsava mora-
dores das casas do Programa 
de Aceleração do Crescimen-
to - PAC, localizada na Comu-
nidade Boa Esperança, no 
bairro do Cristo Redentor, 
foram presas ontem em uma 
operação denominada de 
“Esbulho” realizada conjun-
tamente entre a Polícia Civil 
com o Grupo de Atuação Es-
pecial Contra o Crime Orga-
nizado- Gaeco-, do Ministé-
rio Público. Um mandado de 
prisão foi cumprido dentro 
do PB 1, que seria o chefe 
dos bandidos que atuavam 
naquela área.

Segundo a Polícia Civil 
foram apreendidos com a 
quadrilha drogas, celulares 
e uma arma. O objetivo da 
operação foi desarticular 
uma organização criminosa 
que estava instalada naquela 
comunidade, entregue à po-
pulação carente beneficiada 
por um dos programas so-
ciais do Governo Federal.

Conforme informações 
levantadas junto as autorida-
des policiais, os traficantes 
expulsavam os moradores 
de suas casas e logo, em se-
guida, eles revendiam para 
comprar drogas e fortalecer 
o tráfico de drogas na Comu-
nidade Boa Esperança como 
em outros bairros da capital. 

A Polícia Civil já rece-
beu 30 denúncias de casos 
de expulsões de moradores 
daquela localidade, e quem 
tiver na mesma situação ou 
conhecer qualquer tipo de 
ação criminosa é só comu-
nicar ao Disque Denúncia no 
0800-2827969, que os ór-
gãos competentes tomarão 
as devidas medidas legais 
para sanar o problema.

O Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba (CBMPB) combateu um incên-
dio, na madrugada de ontem, que 
atingiu uma rádio comunitária no 
município de Alhandra, Litoral Sul do 
Estado. No total, sete bombeiros par-
ticiparam da ação, que durou cerca de 
meia hora e evitou que as chamas se 
alastrassem por todo o prédio e para a 
vizinhança.  Não houve feridos.

Conforme o comandante de so-
corro do 1º Batalhão de Bombeiro 
Militar, tenente Rafael Vicente, no 
local foram identificados dois pontos 
de incêndio. Um na sala de estúdio, 
onde o fogo destruiu o material de 
mobiliário e alguns equipamentos, e 

outro na garagem, na qual estava es-
tacionado um veículo do tipo Kombi. 
Assim que foi acionada, a primeira 
equipe com a viatura de combate a 
incêndio conteve as chamas e, em se-
guida, outro grupo chegou e realizou 
o isolamento dos materiais que pode-
riam entrar em combustão.

“Fizemos uma revista em todo o 
prédio para verificar se ainda havia fo-
cos de incêndio que pudessem reacen-
der as chamas. Mas verificamos que o 
fogo já estava totalmente contido e, 
em seguida, bombeiros da perícia co-
meçaram o trabalho de inspeção para 
descobrir as reais causas do incêndio”, 
contou o tenente Vicente.

Corpo de Bombeiros combate 
incêndio em rádio comunitária

eM AlHAnDrA
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As chamas atingiram a sala de estúdio e a garagem da rádio e ninguém ficou ferido

A Polícia Militar, por meio 
do 12º Batalhão, deflagrou 
uma operação, na madrugada 
de ontem, na Zona Rural de 
Bom Sucesso, Sertão, e pren-
deu dois suspeitos de atuar na 
criminalidade da região. Com 
os dois foram apreendidas 
três armas de fogo.

O primeiro deles foi 
identificado como Francisco 
Damião da Silva, de 28 anos.  
Ele é acusado de prestar au-

xílio a grupos envolvidos 
com roubos e furtos, nas ci-
dades de Bom Sucesso, La-
goa e Jericó. O acusado foi 
preso com uma espingarda, 
no Sítio Cajazeirinhas.

O segundo suspeito 
preso é Francisco das Cha-
gas Filho, de 52 anos, que já 
cumpriu pena no Presídio 
do Serrotão, em Campina 
Grande, por ter assassina-
do o próprio pai, no ano de 

1992. Ele é apontado como 
responsável por comerciali-
zar armas no município de 
Bom Sucesso. Francisco das 
Chagas foi localizado no Sítio 
Baixo, onde os policiais apre-
enderam uma espingarda e 
um revólver.

De acordo com o coman-
dante do 12º Batalhão, major 
Douglas Araújo, a Polícia Mi-
litar chegou até os suspeitos 
após denúncias anônimas. 

PM apreende armas e detém 
dois suspeitos no Sertão

Polícia prende 
filho de traficante 
com 1kg de 
maconha em JP

Policiais da Ronda Os-
tensiva Tática com Apoio de 
Motocicletas (Rotam) do 1º 
Batalhão prenderam, ontem, 
Wallace Esteves dos Santos, 
de 18 anos, na comunidade 
Renascer I, em João Pessoa. 
O suspeito foi flagrado com 
mais de 1kg de maconha, uma 
espingarda calibre 12 e mu-
nições de calibre restrito. Ele 
é filho do presidiário Esteves 
Williams da Silva, preso em 
setembro de 2012, durante a 
‘Operação Liberdade’.

A droga apreendida com o 
filho do traficante estava distri-
buída em tablete e 50 papelo-
tes prontos para a venda. Com 
o suspeito, ainda foi encontra-
do um carregador de pistola e 
munições de arma de calibre 
restrito às forças armadas.

O suspeito foi encami-
nhado para a 2ª Delegacia 
Distrital, no centro de João 
Pessoa, onde foi autuado por 
tráfico de drogas e porte ilegal 
de arma.

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Crimes con-
tra a Pessoa (homicídios) da 
capital, prendeu, por força de 
mandado de prisão, Severino 
do Ramo da Silva Bernardo, 
de 26 anos. Ele é acusado de 
assassinar a tiros Andson An-
drade Pereira no mês de mar-
ço de 2013, no bairro das In-

dústrias, em João Pessoa. 
De acordo com a delegada 

responsável pela prisão, Maria 
das Dores Coutinho, após o 
homicídio no bairro das In-
dústrias, Severino teria fugido 
para a cidade de Riacho dos 
Cavalos, no Sertão da Paraíba. 
“Recebemos informações que, 
após o assassinato, o acusado 

do crime saiu de João Pessoa e 
seguiu para cidades do Sertão. 
Começamos um processo de 
investigação, ele foi localiza-
do e na tarde da quarta-feira 
(25) o mandado de prisão foi 
cumprido na casa de parentes 
de Severino, no município de 
Riacho dos Cavalos”, disse a 
delegada. 

Acusado de homicídio no bairro 
das Indústrias é preso pela PC
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Nova CPI da Petrobras é 
instalada e Hugo Motta 
confirmado presidente
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Prefeitos discutem projetos em JP
deseNvolvIMeNto CoNjuNto

O prefeito Luciano Car-
taxo se reuniu, na manhã 
de ontem, com o prefeito da 
cidade de Campina Grande, 
Romero Rodrigues. O en-
contro aconteceu no Centro 
Administrativo Municipal 
(CAM), em Água Fria, e teve 
como pauta a discussão de 
projetos de desenvolvimen-
to para as duas cidades e as 
alternativas de ações para 
o enfrentamento da crise 
econômica no país.

“João Pessoa e Cam-
pina Grande são as duas 
maiores cidades do Estado 
e é importante que exista 
essa aproximação e essa 
afinidade entre as pre-
feituras, porque estamos 
enfrentando realidades 
semelhantes”, explicou o 
prefeito Luciano Cartaxo. 
“A intenção foi comparti-
lhar as medidas para su-
peração das dificuldades 
econômicas e também co-
nhecer quais projetos es-

Também estava na pauta 
ações para enfrentamento 
da crise econômica nacional Legislativo recebe 

projetos de lei do MP

Charliton defende 
reforma política

Lei amplia tempo 
de gratuidade 

Estela recebe 
movimento LGBT

O procurador-geral de Justiça do 
Ministério Público da Paraíba (MPPB), 
Bertrand de Araújo Asfora, entregou 
ao Poder Legislativo paraibano, na 
tarde de ontem, um pacote de projetos 
de lei que visam a modernização da 
instituição e dão continuidade às ações 
de reforma administrativa no MPPB. Os 
projetos foram recebidos pelo próprio 
presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado estadual Adriano Galdino 
(PSB). “Estamos propondo a criação 
de um núcleo de atuação no ambiente 
de mediação fiscal, estamos 
trazendo também modificações no 
ambiente de atuação do MP-Procon 
e do PCCR dos servidores”, explicou 
Bertrand Asfora.

No final da manhã de ontem, o 
presidente do Partido dos Trabalhadores da 
Paraíba, Charliton Machado, acompanhado 
dos demais membros da comissão que está 
coordenando a Frente Suprapartidária em 
Defesa da Reforma Política e da Democracia, 
PSB, PC do B e Consulta Popular, esteve 
reunido com o presidente da Câmara de 
Vereadores de João Pessoa, Durval Ferreira, e 
com os vereadores Fuba (PT), Benilton Lucena 
(PT), Chico do Sindicato (PP) e Eduardo 
Carneiro (PRTB). O objetivo do encontro 
foi conclamar a participação, não apenas 
dos vereadores, mas do Poder Legislativo, 
na Frente Suprapartidária em Defesa da 
Reforma Política e da Democracia. “Aa Câmara 
pode entrar neste debate abrindo espaços e 
dialogando com a sociedade.”, disse.

O vereador Lucas de Brito (DEM) 
informou ontem que já está em vigor a 
Lei n° 13.003, de janeiro de 2015, que 
garante tempo maior de gratuidade na 
permanência de idosos, gestantes e 
pessoas com necessidades especiais nos 
estacionamentos públicos e privados de 
João Pessoa. A lei foi sancionada pelo Poder 
Executivo e publicada no Semanário Oficial 
no último dia 14. Na  Câmara, o democrata 
destacou que os estabelecimentos estão 
obrigados a conceder aos veículos utilizados 
por esses cidadãos, período mínimo de 
gratuidade da tarifa cobrada correspondente 
ao dobro do tempo concedido aos demais 
veículos. “Essas pessoas precisam de mais 
tolerância no tempo de permanência de 
gratuidade”, explica.

A deputada estadual Estela 
Bezerra (PSB) participou na tarde da última 
quarta-feira, 25, de um encontro com 
representantes do segmento LGBT, onde foi 
discutida a criação do Conselho Estadual. 
A reunião foi intermediada por Luciel 
Araújo, articulador político para diálogo 
com os movimentos sociais do gabinete da 
deputada. O encontro também contou com 
a presença de Gilberta Soares, secretária 
Estadual da Mulher e da Diversidade 
Humana. De acordo com Estela, o mandato 
como deputada pode mediar ações de 
visibilidade junto ao Executivo. “Estamos 
em diálogo constante com o movimento, 
baseado em agilidade e controle social 
construtivo numa relação respeitosa, 
além disso, um mandato com um governo 
democrático qualifica a discussão”.

Curtas

tão sendo executados para 
melhorar a vida da popula-
ção”, completou.

Entre as ações deba-

tidas esteve a atração de 
empresas que invistam nas 
cidades, ampliando a ge-
ração de emprego e renda 

e diminuindo os efeitos da 
crise entre quem mais pre-
cisa. Além disso, os prefei-
tos demonstraram a inten-

ção de ampliar a integração 
entre aqueles que são os 
principais polos econômi-
cos do Estado.

Luciano Cartaxo e Romero Rodrigues se comprometeram em ampliar a integração entre as duas maiores cidades paraibanas

Frente da Água 
criada por Jeová 
será instaurada 
na ALPB

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou, 
na última quarta-feira, 25, 
o requerimento de número 
09/2015 de autoria do de-
putado Jeová Campos (PSB) 
solicitando a criação de uma 
Frente Parlamentar da Água. 

Na sessão de ontem, o 
deputado usou a tribuna para 
agradecer o apoio dos par-
lamentares e comunicar que 
na próxima terça-feira, 3, às 
15h, no Plenário José Mariz, 
acontecerá a instauração da 
Frente, sendo importante a 
presença de todos aqueles 
que tenham interesse em fa-
zer parte da mesma. 

Na oportunidade, Jeová 
informou que será constituí-
da a organização da Frente, 
bem como também serão de-
finidas a pauta e a agenda dos 
próximos 60 dias com datas 
de audiências públicas e visi-
tas a obras de cunho hídrico 
existentes na Paraíba. 

Junto ao requerimento de 
criação da Frente Parlamentar 
da Água, outras duas matérias 
correlatas foram aprovadas, 
encaminhando também as 
primeiras ações da Frente Par-
lamentar da Água. 

Além das sessões com os 
representantes dessas insti-
tuições, Jeová também quer 
realizar audiências itineran-
tes e conhecer obras em an-
damento na Paraíba, a exem-
plo da Transposição do Rio 
São Francisco. 

“Na terça-feira vamos 
definir uma pauta com uma 
agenda. Acredito que a primei-
ra já foi definida com a aprova-
ção ontem (quarta-feira, 25): a 
visita ao canal Acauã-Araçagi. 
Devemos ir ao Vale do Piancó, 
na região do Cariri, a partir de 
Monteiro para ver como estão 
as obras, em São José de Pira-
nhas, no canteiro de obras da 
entrada das águas para o Rio 
Grande do Norte”, revelou Jeo-
vá Campos. 

O Governo do Estado foi re-
presentado no lançamento da 
III Conferência Nacional de Ju-
ventude com o tema “As várias 
formas de mudar o Brasil”, reali-
zado ontem, em Brasília. O even-
to é organizado pela Secretaria 
Nacional da Juventude (SNJ), 
Conselho Nacional de Juventu-
de (Conjuve) e Secretaria Geral 
da Presidência da República e 
ocorreu no Salão Oeste do Palá-
cio do Planalto. No lançamento 
foram apresentadas as diretrizes 
da conferência, além das datas 
para a organização, mobilização 
e realização das etapas.

Durante o processo das con-
ferências, o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria Execu-
tiva da Juventude, se propôs a 

articular e dar suporte para a 
realização das conferências nos 
municípios e regiões. Na III Con-
ferência Estadual de Juventude 
serão eleitos os delegados para 
a etapa nacional.

O secretário de Juventude, 
Esporte e Lazer, Tibério Limei-
ra, ressalta a importância que 
as conferências têm tido na 
formatação das políticas públi-
cas de juventude no estado. Ele 
ainda afirma que com a criação 
da secretaria executiva, o gover-
no fortalece o seu compromisso 
com a juventude paraibana. “As 
conferências de juventude têm 
tido um papel fundamental na 
construção das políticas e ações 
governamentais tanto no âmbi-
to nacional como local. A nossa 

perspectiva para este ciclo é mui-
to positiva e com o reforço da 
Secretaria Executiva de Juventu-
de acredito que conseguiremos 
avançar ainda mais”, enfatizou.

De acordo com a secretária 
Executiva da Juventude, Priscila 
Gomes, as Conferências de Ju-
ventude são mecanismos funda-
mentais para a interlocução do 
poder público com a sociedade 
civil. “As Conferências de Juven-
tude são espaços extremamente 
importantes para o diálogo e 
construção das políticas públicas, 
gerando empoderamento e pro-
tagonismo juvenil. Será mais um 
passo importante no sentido de 
garantirmos os espaços e direitos 
das juventudes dentro da socie-
dade”, afirmou.

PB discute políticas para jovens
III CoNFeRÊNCIA NACIoNAl de juveNtude

Os deputados estaduais 
deixaram para a próxima se-
gunda-feira, 2, a instalação 
das nove comissões temá-
ticas e do Conselho de Ética 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB). De acor-
do com o presidente Adria-
no Galdino (PSB), depois de 
instaladas os membros irão 
se reunir para eleger os pre-
sidentes e vices de cada co-
missão através do voto aber-
to. Por falar em voto aberto, 
a Mesa Diretora da ALPB já 
está preparando uma emen-
da constitucional para que 
se tenha na Casa a realiza-
ção do voto aberto em todas 
as votações.

Ontem, o blocão com-
posto de 11 partidos que for-
mam a base da bancada do 
governo na Casa concluiu to-

das as indicações dos nomes 
que deverão presidir as co-
missões. Para a de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ), 
uma das mais importantes, 
a indicada foi a deputada 
Estala Bezerra (PSB), que es-
pera estar à altura do cargo. 
“Não tenho nenhum parente 
na política nem faço do meu 
mandato uma herança e por 
isso preciso demonstrar a 
importância deste mandato 
e valorizar os votos que ad-
quiri da sociedade”, declarou.

O indicado para presidir 
a Comissão Acompanhamen-
to e Controle da Execução 
Orçamentária foi o deputado 
Edmilson Soares (PEN), como 
já havia sido adiantado o líder 
do governo, Hervázio Bezer-
ra (PSB), que era o desejo da 
bancada governista. Quem 
deve ocupar a Comissão de 
Saúde, Saneamento, Assistên-
cia Social, Segurança Alimen-

Comissões serão definidas na segunda
AsseMbleIA legIslAtIvA

Satva Nélia Costa  
satva_nelia@yahoo.com.br

                         FoTo: Rafael Passos/Divulgação-PMJP

outros indicados

Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente: Jeová Campos (PSB)

Educação, Cultura e Desportos: Buba Germano (PSB)

Legislação Cidadã: Bosco Carneiro (PSL)

Direitos Humanos e Minorias: Frei Anastácio (PT)

Administração: Anísio Maia (PT)

Conselho de Ética: João Gonçalves: (PSD)

tar e Nutricional é o deputado 
Ricardo Barbosa (PSB).

A única comissão que 
teve indicação da oposição 
foi a das Mulheres, que será 
presidida por Camila Toscano 
(PSDB). Inicialmente, havia 
a dúvida entre ela e a depu-
tada Daniella Ribeiro (PP) a 
presidir, já que a outra mulher 
na Casa, Estela, que também 
pleiteava a Políticas para as 
Mulheres, foi para a CCJ.

E nesta composição, a 
socialista teve sua cota de 

participação. Ela lembrou 
que só existem três mulhe-
res no Parlamento e já que 
não poderia também presi-
dir a Comissão da Mulher, é 
de fundamental importância 
dar um protagonismo nessa 
comissão às mulheres. “Hou-
ve o bom senso e consenso 
de todos os deputados, mas 
foi defendida por mim. Eu 
gostaria de ter, inclusive, uma 
bancada maior de mulheres, 
independente de que partido 
fizessem parte”, disse.
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Deputado pede a destituição de 
parlamentares da CPI da Petrobras
CPI terá paraibano Hugo 
Motta como presidente e 
deve durar 120 dias

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes

Swiss Leaks 
“E” Petrolão

Neste exato momento, no mundo e no Brasil, dois 
acontecimentos parelhos envolvendo sujeitos endinheira-
dos do “andar de cima” - a expressão que os economistas 
da escola acadêmica do “capitalismo histórico” ou “ca-
pital-mundo”, Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein, 
criaram e o jornalista Élio Gaspari popularizou entre nós 
-, por assim dizer, eletrizam a opinião pública esclarecida. 

No primeiro, na Europa, um ex-funcionário franco
-italiano do HSBC - uma casa bancária que nasceu suja, 
dos capitais amealhados pelos comerciantes ingleses na 
venda de droga aos chineses, motivo da “guerra do Ópio” 
(1839-1842) -, de nome Hervé Falciani, revelou uma lista 
de 100 mil correntistas vips (entre os quais 8.667 brasi-
leiros) de contas secretas na agência Suíça do banco. As 
contas contêm, na maioria, certamente, dinheiro vindo 
das falcatruas da evasão de divisas, sonegação fiscal e 
de lavagem de dinheiro do crime organizado. Esta é, em 
resumo, a narrativa do “Swiss Leaks”, mais uma vez con-
firmando a ironia de Brecht - “pior que roubar um banco, 
é fundar um banco.”

Já no Brasil, uma empresa estatal histórica do ideário 
nacionalista, a Petrobras - tornada sociedade anônima de 
capital aberto em 1997 (governo FHC), é bom que diga 
-, acordou de repente, direto do berço esplêndido das 
glórias nacionais de exploração do Pré-Sal (o “bilhete pre-
miado”) e do mais audacioso plano de investimentos de 
sua trajetória para o inferno da corrupção, das compras 
superfaturadas e da formação de um “clube” (cartel) das 
maiores empreiteiras brasileiras, cujos principais empre-
sários estão presos há quase quatro meses em Curitiba.

Demoro mais do que deveria em repetir histórias 
sabidas pelo simples motivo de que, entre nós brasileiros, 
a recepção comum dos dois escândalos, em vez de recons-
truir as pontes analíticas entre ambos (que são eviden-
tes), optou, numa atitude esquizofrênica, por contrapor 
“escândalo A” a “escândalo B”, como se os delitos cometi-
dos, por exemplo, pelo Grupo Queiroz Galvão (Petrolão) 
fossem realmente qualitativamente distintos dos cometi-
dos pelo Banco Safra (Swiss Leaks). Não são. Swiss Leaks 
e Petrolão são as duas bandas apodrecidas de uma mesma 
moeda.

Dessa maneira, se cabe o argumento que os grupos 
da grande imprensa brasileira investem com estardalhaço 
na divulgação do Petrolão, em virtude das impressões 
digitais de pessoas ligadas ao PT e à base aliada dos 
governos Lula e Dilma, deixando numa zona de sombras 
o Swiss Leaks, certamente por envolver até no rol dos 
bandidos de colarinho branco até mesmo - quem sabe? - 
nomes dos grupos de mídia (o grupo El Clarín, argentino 
consta da lista), por outro lado, o verdadeiro debate não 
pode se resumir à guerra de torcidas organizadas em 
torno de quem da averiguação de quem detém a maior 
botija, ou de quem denunciou primeiro. Menos que even-
tuais diferenças de tática política, mais estão em causa, 
em ambos os casos, as afinidades eletivas do capitalismo 
de viés neoliberal, internacional e nacional.

Aqui e acolá, aparecem iniciativas parlamentares 
interessantes, a exemplo do senador Lindberg Farias 
(PT-RJ), propondo a regulamentação do imposto sobre as 
grandes fortunas. Em tese, um imposto sobre as grandes 
fortunas no Brasil é questão das mais prementes. Aqui, 
1% dos mais ricos apropriam-se - inclusive através da ile-
gal “renda corrupção” - de 25% das rendas nacionais, bem 
mais que os Estados Unidos, maior país capitalista do 
mundo, onde o 1% se apropria de 20% da renda. Temo, 
no entanto, que enquanto predominar no debate político 
brasileiro a cortina de fumaça da contraposição de defesa 
do “escândalo A” contra o “escândalo B” do adversário, 
não se irá muito longe.

É preciso desanuviar as torcidas organizadas, 
compor um novo time e uma nova torcida. Para tanto, 
ainda é preciso fazer um balanço das transformações da 
Era do Lulismo. Sem dúvida, houve em anos recentes no 
Brasil, e foi detectado pelas estatísticas de medição do 
consumo, um processo de aproximação dos rendimentos 
dos mais pobres em relação às demais classes que vivem 
do trabalho. Contudo, não se inverteu, rigorosamente 
jamais se afrontou, nos anos processamento da afluência 
social do lulismo, a relação de concentração das altas 
fortunas em detrimento dos rendimentos do trabalho. 
Não por acaso, a Receita Federal tem sido arredia em 
abrir os dados do imposto de renda aos pesquisadores 
brasileiros.

Parafraseando e adaptando livremente a tirada an-
tropofágica de Oswald de Andrade em torno do monólogo 
do Principe Hamlet, combater Swiss Leaks “E” Petrolão, 
em vez de optar torcer por Swiss Leaks “OU” Petrolão, eis 
a questão do Brasil.

Em meio às expectati-
vas sobre as denúncias de 
envolvimento de políticos 
na Operação Lava Jato, de-
putados instalaram ontem 
a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Petrobras 
na Câmara. Os trabalhos de-
vem ser presididos pelo pee-
medebista Hugo Motta (PB) 
e a relatoria deve ficar com 
o ex-ministro da Pesca e das 
Relações Institucionais Luiz 
Sérgio (PT-RJ).

Em plenário lotado, o de-
putado Ivan Valente (PSOL-SP) 
abriu a sessão questionando 
a participação na comissão 
de parlamentares que recebe-
ram financiamento eleitoral 
das empreiteiras implicadas 
na Operação Lava Jato. Ele 
pediu a destituição dos 
parlamentares que tenham 
recebido doações de OAS, 
Camargo Corrêa, Sanko, En-
gevix, Galvão Engenharia, 
Mendes Júnior, UTC e Toyo 
Setal, sob a alegação de que 
a permanência dos indica-
dos levantaria suspeitas so-

Daiene Cardoso e 
Daniel Carvalho
Da Agência Estado

Hugo Motta (E) foi questionado por supostamente ter recebido doações de empresas da Lava Jato

bre a isenção dos trabalhos. 
Entre os que receberam 
recursos das empreiteiras 
estão Hugo Motta e Luiz Sér-
gio. Valente aproveitou para 
registrar a candidatura à 
presidência da CPI.

Os parlamentares re-
bateram o questionamento, 
alegando que as doações são 
legais e que não se pode co-
locar em dúvida a postura 
dos deputados que as rece-
beram. “Não há doações que 

tenham sido feitas às escu-
ras”, disse o líder do PSC An-
dré Moura (SE). “A questão 
de ordem do deputado Ivan 
Valente tem toda razão de 
ser”, pontuou o líder do PPS 
Rubens Bueno (PR).

O foco da CPI é inves-
tigar as irregularidades na 
Petrobras entre 2005 e 2015, 
denúncias de superfatura-
mento e gestão temerária na 
construção de refinarias no 
Brasil, averiguar a constitui-

ção de empresas subsidiárias 
e sociedades com o objetivo 
de praticar atos ilícitos na es-
tatal, investigar o afretamen-
to de navios de transporte, 
plataformas e sondas e apu-
rar supostas irregularidades 
na operação da companhia 
Sete Brasil e venda de ativos 
da Petrobras na África. 

A CPI tem 27 deputados 
titulares e o mesmo número de 
suplentes. Os trabalhos devem 
ser realizados em 120 dias.

FOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil

(AE) Sob críticas de co-
legas depois de ter seu nome 
ligado a doações de emprei-
teiras investigadas pela Ope-
ração Lava Jato, o relator da 
Comissão Parlamentar de In-
quérito da Petrobras, Luiz Sér-
gio (PT-RJ), defendeu ontem 
que a CPI investigue também 
a atuação do ex-gerente exe-
cutivo de Engenharia da esta-
tal Pedro Barusco. 

Barusco afirmou, em dela-
ção premiada, que o esquema 
de propinas da estatal começou 
com o primeiro contrato de na-
vio-plataforma com a holan-
desa SBM Offshore, em 1997, 
durante o governo Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB). O 
delator admitiu que, naquela 

época, recebeu propinas men-
salmente em valores variavam 
entre US$ 25 e US$ 50 mil, e que 
teria recebido um total de US$ 
22 milhões em propinas da em-
presa holandesa até 2010.

“Ocorreram declarações 
como a do Barusco, que fez a 
delação premiada, que diz e 
afirma que, muito antes do go-
verno do presidente Lula, ele já 
cometia esses delitos. Como ele 
está no foco da investigação, 
seria de bom tamanho que ele 
pudesse, como ele é um delator, 
que ele pudesse explicar como 
se deu isso anterior ao governo 
atual”, afirmou Luiz Sérgio, em 
entrevista após a instalação da 
CPI. O deputado ressalvou ape-
nas que, “a dinâmica do dia a 

dia da CPI” é que determinará 
a real necessidade de investi-
gar também o governo FHC.

A ampliação do prazo da 
investigação será solicitada 
pelo PT.  A CPI passará a rece-
ber requerimentos dos mem-
bros da comissão e de seus 
partidos a partir de segunda-
feira, 2.

Luiz Sérgio vai apresen-
tar seu calendário de atuação 
na CPI somente na próxima 
quinta-feira, 5, quando ocorre-
rá a próxima sessão da comis-
são. Na primeira sessão, ele e 
outros colegas foram coloca-
dos em suspeição para atuar 
na CPI por terem recebido 
doações diretas e indiretadas 
de empreiteiras investigadas 

pela Operação Lava Jato, que 
apura o esquema de corrup-
ção na Petrobras.

O relator recebeu 39,6% 
da receita de sua campanha 
proveniente da doação dessas 
empresas, um total de R$ 962,5 
mil de Queiroz Galvão, OAS, 
Toyo Setal e UTC. O presidente 
da comissão, Hugo Motta (PM-
DB-PB), também recebeu doa-
ções de empresas investigadas. 
Foram R$ 451 mil da Andrade 
Gutierrez e da Odebrecht, o 
que representa 61% de tudo o 
que recebeu.

A assessoria de Motta in-
formou que as doações recebi-
das foram de forma indireta, 
por meio de repasses feitos 
pelo PMDB.

Relator quer apurar desde era FHC

(AE) O presidente do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES), Luciano Coutinho, 
visitou ontem senadores para 
dissuadi-los de criar uma CPI 
para investigar operações do 
banco de fomento. Após a ten-
tativa de fazer uma nova CPI 
mista da Petrobras não ter sido 
levada adiante, oposicionistas 

liderados no Senado pelo líder 
do DEM na Casa, Ronaldo Caia-
do (GO), começaram a centrar 
esforços para instalar uma CPI 
mista do BNDES.

A oposição defende uma 
investigação parlamentar do 
banco de fomento para apurar 
os bilionários empréstimos e 
operações de créditos subsi-
diados feitos pela instituição.

Presidente do BNDES 
luta para evitar CPMI

VISITA A SENADORES

O Congresso promulgou 
ontem a Emenda à Constitui-
ção 85, que objetiva integrar 
instituições de pesquisas tec-
nológicas e empresas para 
acelerar o desenvolvimento do 
país. Aprovada no Senado em 
dezembro do ano passado, a 
norma incentiva a pesquisa na-
cional e a criação de soluções 

tecnológicas que melhorem a 
atuação do setor produtivo. 

A norma altera dispo-
sitivos constitucionais para 
melhorar a articulação entre 
o Estado e as instituições de 
pesquisa públicas e privadas. 
Poderão ser apoiadas institui-
ções de educação profissional 
e tecnológica.

Emenda de incentivo à 
pesquisa é promulgada

(AE) A presidente Dil-
ma Rousseff considerou 
como “difícil” a execução 
de uma reforma tribu-
tária no país. Ela assinou 
ontem o decreto de lan-
çamento do programa 
Bem Mais Simples para 
desburocratizar a abertu-
ra de empresas. “Nós sa-
bemos que a reforma tri-
butária é difícil no Brasil, 
mas fizemos uma com o 
Simples Nacional”, disse.

A presidente desta-
cou a lei aprovada pelo 
Congresso no ano passa-
do, ampliando o número 
de setores que podem 
aderir ao modelo tribu-
tário que reúne oito im-
postos numa só guia de 
pagamento. O Bem Mais 
Simples vai reduzir o tem-
po médio de fechamento 
de uma empresa de 102 

dias para apenas algumas 
horas e promete, a partir 
de 5 de junho, tornar o 
processo de abertura rea-
lizável em até 5 dias.

Dilma classificou a 
facilitação como parte do 
momento de ajuste fiscal 
executado pelo Governo 
Federal. “Considero que 
esse processo de simpli-
ficação não é contradi-
tório com o processo de 
aumento da arrecadação 
que é necessário ao gover-
no brasileiro”, afirmou.

Ela ressaltou que o 
programa de simplifi-
cação ocorre “sem pre-
juízo à arrecadação” 
e indicou que ele seria 
parte da tentativa do 
governo de corrigir o 
“abismo tributário” en-
tre grandes e pequenas 
empresas. 

Reforma tributária é 
“difícil”, afirma Dilma

PROMESSA DE CAMPANHA
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Governo lança programa que vai
reduzir burocracia para empresas

O governo lançou hoje 
(26) o Programa Bem Mais 
Simples Brasil e o Sistema 
Nacional de Baixa Integrada 
de Empresas, com medidas 
para desburocratizar os pro-
cessos para abertura e fecha-
mento de pequenas e médias 
empresas.

O Bem Mais Simples pre-
vê medidas como redução da 
papelada necessária para 
abrir um negócio, unificação 
de cadastros, agrupamento 
de serviços públicos para os 
empreendedores em um só 
lugar e o fim de exigências 
que se tornaram dispensá-
veis com o uso de novas tec-
nologias, como a internet.

Com as mudanças, a ex-
pectativa é reduzir de 83 para 
até cinco dias, o tempo médio 
para abertura de uma empre-
sa, informou a Secretaria da 
Micro e Pequena Empresa. 

O Sistema Nacional de 
Baixa Integrada de Empresas 
permite aos donos de negó-
cios fechar as empresas mais 
rapidamente, sem exigência 
de certidões negativas para 
concluir a baixa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ). Pelas novas regras, 
em vigor desde o ano passa-
do, qualquer débito ligado ao 
CNPJ é transferido para o Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF) 
do responsável pela empre-
sa. Alguns Estados  oferecem 
o serviço, que terá abrangên-
cia nacional.

Com o novo sistema, o 
fechamento de empresas 
poderá ser feito pelo Portal 
Empresa Simples e na Junta 
Comercial dos Estados. Se-
gundo dados da Secretaria 
da Micro e Pequena Empre-
sa, o governo espera regula-
rizar a situação de cerca de 
1,2 milhão de empresas ina-
tivas no Brasil.

A redução da burocra-
cia para pequenas e médias 
empresas foi uma das pro-
messas de campanha à ree-
leição da presidente Dilma 
Rousseff.

O ‘Bem Mais Simples’ prevê  
redução da papelada para 
abrir um negócio no país

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

No ano passado, o rendimento 
nominal domiciliar per capita mé-
dio do brasileiro foi R$ 1.052 mil. As 
estimativas de rendimento nominal 
domiciliar per capita em 2014, com 
a média do país e de cada uma das 
27 unidades da federação, foram 
divulgadas hoje (26) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), tendo por base a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua.

Os maiores rendimentos nomi-
nais domiciliares estão todos locali-
zados nas regiões Centro-Oeste, Sul 
e Sudeste. Em São Paulo, que tem o 
maior parque industrial do país, o 
valor é R$ 1.432. Goiás, tem rendi-
mento nominal domiciliar, por pes-
soa, de R$ 1.031. O Distrito Federal 
tem o maior rendimento nominal 

domiciliar per capita entre as 27 uni-
dades da federação, com R$ 2.055. A 
menor renda por pessoa foi registra-
da em Alagoas (R$ 604).

Atrás do Distrito Federal e de 
São Paulo, estão os três Estados 
do Sul: Rio Grande do Sul, com R$ 
1.318; Santa Catarina, com R$ 1.245, 
e o Paraná, com R$ 1.210. Em segui-
da está o Rio de Janeiro (R$ 1.193).

Todos os Estados do Norte e 
Nordeste têm rendimento nominal 
familiar per capita abaixo dos R$ 1 
mil, como valores de R$ 604, em Ala-
goas, e R$ 758, em  Sergipe.   

As informações divulgadas pelo 
IBGE serão encaminhadas ao Tribu-
nal de Contas da União e as estima-
tivas de rendimento domiciliar per 
capita servirão de base para o ra-
teio do Fundo de Participação dos 

Estados (FPE), conforme definido 
pela Lei Complementar 143, de ju-
lho de 2013.

A Pnad Contínua é uma pesqui-
sa domiciliar que, a cada trimestre, 
busca informações socioeconômicas 
em mais de 200 mil domicílios, distri-
buídos em cerca de 3,5 mil cidades. 
Os rendimentos domiciliares são o 
resultado da soma dos rendimentos, 
do trabalho e de outras fontes, re-
cebidos por morador no mês de re-
ferência da entrevista, considerando 
todos os moradores do domicílio.

O rendimento domiciliar per 
capita é calculado com base no to-
tal dos rendimentos domiciliares e 
o número de moradores, para cada 
unidade da Federação e o Brasil, con-
siderando sempre os valores expan-
didos pelo peso anual da pesquisa.

Renda domiciliar per capita do brasileiro é R$ 1.052
PESQUISA DO IBGE

Rendimentos por Estado

Estados 
do Nordeste

Rendimento nominal 
mensal domiciliar per capita 
da população residente (R$)

Maranhão   461
Piauí    659
Ceará    616
Rio Grande do Norte  695
Paraíba   682
Pernambuco   802
Alagoas    604
Sergipe    758
Bahia    697

A taxa de desocupação 
iniciou o ano em alta, subin-
do 1 ponto percentual em 
janeiro em relação ao mês de 
dezembro do ano passado, ao 
passar de 4,3% para 5,3%. 
Taxa de desocupação se refe-
re às pessoas sem trabalho na 
semana da pesquisa, mas que 
estão em busca de emprego.

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME) divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Eles indicam que, quando 
comparado a janeiro do ano 
passado, a alta foi 0,5 ponto 
percentual.

O instituto mostra que a 
população desocupada ficou 
em 1,3 milhão de pessoas, 
aumentando 22,5% em rela-
ção a dezembro de 2014 – o 

equivalente a 237 mil pes-
soas. Quando comparado a 
janeiro do ano passado, a 
alta foi 10,7% – 125 mil pes-
soas a mais.

A população ocupada, 
em contrapartida, caiu 0,9%, 
ficando em 23 milhões de 
trabalhadores, comparativa-
mente a dezembro, menos 
220 mil pessoas, e ficou es-
tável na comparação com ja-
neiro de 2014.

A população não econo-
micamente ativa, ou seja, não 
inserida no mercado de tra-
balho, foi estimada em 19,3 
milhões de pessoas, manten-
do-se estável em relação a 
dezembro e crescendo 2,9% 
em relação a janeiro de 2014. 
Neste período, a população 
fora do mercado de trabalho 
aumentou em 551 mil pessoas

Desemprego no país
sobe 5,3% em janeiro 

MERCADO DE TRABALHO

O ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, disse ontem que acredita 
em uma tendência de substituição 
progressiva dos profissionais es-
trangeiros por brasileiros dentro 
do Programa Mais Médicos. Da-
dos divulgados pela pasta indicam 
que, das 4.146 vagas autorizadas 
na última edição, 98% já foram 
preenchidas - todas por médicos 
brasileiros.

O Mais Médicos veio para ficar 
e vai se consolidar dessa manei-
ra”, disse Chioro, ao destacar que 
o programa passa a ter uma com-
posição diferente, com mais de 5 
mil profissionais brasileiros - qua-
se 25% do total. “Vamos esperar 

terminar [a fase de apresentação 
dos médicos], mas é uma mudan-
ça importante. Acho que ela vai 
marcar uma tendência para os 
próximos anos”, completou.

Ainda de acordo com o balan-
ço divulgado pela pasta, restam 
85 vagas dentro do programa a 
serem preenchidas em 47 municí-
pios - a maioria, segundo Chioro, 
na região Norte. “Desta vez, não 
vai chegar à Opas [Organização 
Pan-Americana de Saúde, que in-
termedeia a participação de médi-
cos cubanos no programa]”, afir-
mou Chioro.

Para o ministro, o Mais Médicos 
não serve apenas para alocar médi-
cos nos municípios brasileiros, mas 
para fortalecer a atenção básica. A 
pasta garante que 94% da popula-

ção que utiliza os serviços ofereci-
dos avalia o programa como satis-
fatório. A iniciativa conta, ao todo, 
com 14.462 médicos que prestam 
assistência a 50 milhões de brasilei-
ros em 3.785 municípios.

Mais Médicos pode substituir 
os estrangeiros por brasileiros
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Das 4.146 vagas 
autorizadas na 
última edição, 98% já 
foram preenchidas, 
todas por médicos 
brasileiros, segundo 
dados da pasta
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O ministro da Saúde, Arthur Chioro, admitiu que futuramente a tendência é que aconteça a substituição dos profissionais



Justiça está concluindo 
os preparativos para que
os réus sejam executados

Indonésia anuncia execução de 
mais 10 e brasileiro está na lista

O procurador-geral da 
Indonésia, HM Prasetyo, anun-
ciou ontem que 10 presos 
enfrentarão o pelotão de fu-
zilamento na próxima rodada 
de execuções, informou o jor-
nal britânico “The Guardian”. 
“Quando os preparativos tive-
rem sido feitos, serão executa-
dos imediatamente”, afirmou. 

O brasileiro Rodrigo Gu-
larte, 42, que foi diagnostica-
do com esquizofrenia, está na 
lista. A Justiça do país havia 
concordado que ele deveria 
ser retirado da prisão de Nusa 
Kambangan e passar por um 
exame completo antes de uma 
eventual execução, mas, segun-
do seu advogado, Rico Akbar, 
isso ainda não aconteceu.

“As autoridades devem es-
tar atentas a isso”, disse Akbar. 
“Senão, eles serão acusados de 
violação de direitos humanos 
e o mundo verá  que a Indoné-
sia executou uma pessoa com 
doença mental”. Também estão 
na lista os australianos Andrew 
Chan and Myuran Sukumaran, 

condenados por narcotráfico.
O premiê australiano, 

Tony Abbott, fez um apelo di-
reto por clemência pelos dois, 
em telefonema direto ao pre-
miê indonésio, Joko Widodo, 
na última quarta-feira. Mas 
Widodo disse que nenhuma 
intervenção internacional vai 
barrar as execuções dos dois 
australianos nem de nenhum 
outro estrangeiro. Ele tem 
negado os insistentes apelos 
enviados por Austrália, Brasil 
e França, países com cidadãos 
inscritos na lista de próximos 
fuzilamentos.

Em 2005, Gularte foi jul-
gado e condenado à morte por 
entrar na Indonésia com 6kg 
de cocaína em pranchas de 
surfe. No mês passado, o go-
verno indonésio executou seis 
presos por tráfico de drogas, 
incluindo o brasileiro Marco 
Archer Cardoso Moreira, 53. 
Ele foi fuzilado após 10 anos 
no corredor da morte. Archer 
havia sido preso por tráfico de 
13 quilos de cocaína em 2003 e 
julgado em 2004.

Os pedidos de clemên-
cia feitos por Archer e pelo 
governo brasileiro foram ne-
gados, causando um grande 
mal-estar diplomático entre 
os dois países.
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Da AFP

O brasileiro Rodrigo Gularte foi diagnosticado com esquizofrenia e a Justiça concordou que ele deveria ser retirado da prisão
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A Ucrânia anunciou opn-
tem o início da retirada das 
armas pesadas da linha de 
frente do Leste ucraniano, 
controlado por separatis-
tas pró-Rússia. A medida faz 
parte dos últimos acordos de 
paz assinados na capital bie-
lorrussa Minsk.

“Em conformidade com 
os acordos de Minsk, de 12 
de fevereiro, a Ucrânia co-
meçou a retirada dos ca-
nhões de 100 milímetros da 
linha de frente”, informou, 
em nota, o Estado-Maior do 
Exército ucraniano.

Segundo a nota, este“é 
o primeiro passo da retira-
da do armamento pesado 
que estará sob a supervisão 
da Organização de Seguran-
ça e Cooperação na Europa 
[Osce]”.

O Exército ucraniano ad-

vertiu, no entanto, que estará 
pronto para “rever o calendá-
rio da retirada, caso haja ten-
tativas de ataque” por parte 
dos rebeldes pró-Rússia.

Em meados deste mês, 
a chanceler alemã, Angela 
Merkel, e os presidentes da 
França, François Hollande; 
da Rússia, Vladimir Putin, e 
do Ucrânia, Petro Poroshen-
ko, reuniram-se em Minsk 
para participar de reunião 
destinada a encontrar uma 
solução para o conflito na 
Ucrânia. Após 16 horas de 
negociações, as partes che-
garam a um acordo, que in-
cluía um cessar-fogo.

A trégua entrou em vi-
gor no dia 15 de fevereiro, 
com um início conturbado, 
com os dois lados trocando 
acusações de violação do 
acordo, além de registros 
de baixas entre os militares 
ucranianos. 

Ucrânia faz retirada de
armas pesadas no Leste

ConFLITo

O enfermeiro alemão 
Niels H., assassino confesso 
de pelo menos 30 pacientes, 
foi condenado ontem a pri-
são perpétua por um tribu-
nal de Oldenburg, no Estado 
da Baixa Saxônia.

Apesar da confissão, os 
promotores decidiram indi-
ciá-lo apenas pelos crimes 
dos quais tinham provas. As-
sim, Niels H. foi condenado 
por dois assassinatos, duas 
tentativas de homicídio e 
uma lesão corporal grave.

Os crimes ocorreram no 
hospital Delmenhorst, perto 
da cidade de Bremen, entre 
2003 e 2005. No período, 
Niels H. trabalhou na Unida-
de de Tratamento Intensivo 
(UTI) e injetava nos pacien-

tes altas doses de um medi-
camento para o coração que 
gerava distúrbios e outras 
complicações no sistema cir-
culatório.

Niels H., de 38 anos, ne-
gou inicialmente as acusa-
ções, até que surpreendente-
mente admitiu que injetava 
o medicamento porque se 
sentia entediado na clínica. 
Ele afirmou que fabricava os 
casos de emergência porque 
gostava da sensação de po-
der ressuscitar as pessoas.

Em janeiro, um psicólo-
go testemunhou perante um 
tribunal e disse que Niels H. 
admitiu a ele ter matado pelo 
menos outras 60 pessoas – o 
que elevaria o total de mor-
tes a mais de 90.

Enfermeiro alemão que 
matou 30 pega perpétua

Da Agência Lusa

Buenos Aires (AFP) - O juiz ar-
gentino Daniel Rafecas rejeitou a 
denúncia apresentada pelo faleci-
do promotor Alberto Nisman con-
tra a presidente Cristina Kirchner 
por supostamente acobertar ex-
governantes iranianos suspeitos 
de envolvimento em um atenta-
do antissemita em 1994, segundo 
uma fonte judicial.

“Resolvi rejeitar a denúncia 
por inexistência de delito”, afir-
mou na sentença de 63 páginas 
do juiz ao rejeitar a acusação con-
tra a presidente apresentada pelo 
promotor Gerardo Pollicita, a par-
tir da denúncia de Nisman.

Quatro dias antes de morrer 
com um tiro na cabeça em seu 
apartamento, Nisman acusou Kir-
chner, seu chanceler Héctor Timer-
man e pessoas próximas ao gover-
no de ter acobertado os acusados 
iranianos pelo atentado à AMIA. 

A morte de Nisman ocorreu 
um dia antes de ele explicar sua 
denúncia a uma comissão do Con-
gresso argertino.

“Para Rafecas, as provas 
acompanhadas até o momento da 
apresentação da denúncia inibem 
o início de um processo penal”, in-
formou a resolução do Centro de 
informação Judicial, dependente 
do Supremo Tribunal argentino.

O ex-presidente iraniano Ali 
Rafsanjani é um dos suspeitos 
pelo ataque à Associação Mutual 
Israelense Argentina (AMIA), que 
deixou 85 mortos e 300 feridos.

O juiz enfatizou que não 
são dadas as mínimas condições 
para iniciar uma investigação 
penal a partir do apresentado 
por Pollicita.

Após analisar “todas as pro-
vas ficou claro que nenhuma das 
duas hipóteses de delito sustenta-
da pelo promotor Pollicita em seu 
requerimento, sustentam minima-

mente, a primeira (‘Comissão da 
Verdade’), porque o suposto deli-
to nunca foi cometido”.

A respeito dos supostos pedi-
dos do governo para evitar as or-
dens de captura da Interpol contra 
os suspeitos iranianos, Rafecas in-
formou que “as provas reunidas, 
longe de sustentarem a versão da 
promotoria, a desmente de um 
modo preciso, levando também à 
mesma conclusão da inexistência 
de um delito”.

A denúncia Nisman-Pollicita 
acusou Kirchner de pedir à Inter-
pol que suspendesse os pedidos 
de captura contra os iranianos, 
mas o ex-secretário geral do or-
ganismo policial Ronald Noble a 
desmentiu.

Nisman escreveu que Kirchner 
queria conseguir petróleo do Irã 
em troca de encobrir os iranianos, 
embora o cru que Teerã exporta 
não seja compatível com o proces-
sado na Argentina.

Juiz rejeita denúncia contra Kirchner
ARGEnTInA

Da AFP
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A presidente Cristina Kirchner 
foi acusada de acobertar 
ex-governantes iranianos 
suspeitos de envolvimento 
em um atentado
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Kleber, o “gladiador” 
com os dias contados 
no Grêmio do RS

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Centro Sportivo 
Paraibano (CSP) terá 
apenas o desfalque 
do meia Emercino no 
confronto de amanhã, 
contra o Lucena, às 16h, 
no Estádio Almeidão. O 
atleta terá que cumprir 
suspensão automática 
na expulsão no empate 
contra o Treze (1 a 1), 
no Estádio Presidente 
Vargas, na Rainha da 
Borborema. O Azulão é 
segundo colocado, com 
12 pontos, dois a me-
nos que o Treze, líder 
isolado, com 14. Para o 
time da capital assumir 
a ponta da tabela pre-
cisa derrotar o Lucena 
e torcer por um tropeço 
do Galo da Borborema 
para o Campinense, no 
Clássico dos Maiorais, 
que acontecerá no do-
mingo (1), às 16h, no 
Estádio Amigão. 

Com o restante do 

grupo à disposição, o 
treinador Tazinho pre-
fere focar apenas em 
fazer o dever de casa 
para depois torcer por 
uma derrota do Alvine-
gro serrano. 

“Vamos esquecer o 
outro lado e tentar fa-
zer a nossa parte. Trata-
se de um jogo perigoso, 
contra um adversário 
que deseja sair das últi-
mas posições”, avaliou. 
Sobre o comportamen-
to da equipe na disputa, 
o comandante do Azu-
lão destaca a evolução 
da equipe que a cada 
jogo vem assimilando o 
trabalho nos treinamen-
tos. “O grupo está se 
entendendo e buscando 
um melhor entrosamen-
to a cada jogo. Espero 
que possamos melhorar 
ainda mais e confirmar 
presença no quadran-
gular final”, disse. 

Emercino desfalca o CSP 
amanhã contra o Lucena

VICE-LÍDER

O mais novo reforço do 
Campinense, o zagueiro Ga-
briel Velongo, está regulari-
zado e à disposição da comis-
são técnica para enfrentar o 
Treze, no próximo domingo, 
às 16h, no Estádio Amigão, 
pelo Estadual. Caso seja es-
calado formará a dupla de 
zaga com Rodrigão, que cum-
priu suspensão automática. 
O ex-jogador do São Caetano 
frisou que está em forma e 
pronto para colaborar com 
o time  para derrotar o rival. 
“Nada melhor que estrear no 
jogo importante que prome-
te casa cheia. Estou ansioso e 

pronto para colaborar com o 
grupo a obter a reabilitação”, 
avaliou. 

Além do zagueiro, a ou-
tra aquisição da Raposa para 
o Estadual, o goleiro Gléd-
son, espera ser utilizado no 
próximo compromisso. Ele 
está integrado ao grupo des-
de a segunda-feira e vai bri-
gar pela posição com Mar-
cão e Wendel. “Será uma boa 
disputa pela posição e joga 
quem estiver melhor. Claro 
que ninguém deseja ficar na 
reserva, mas o importante 
é a vitória do Campinense”, 
observou.  

Gabriel Velongo reforça 
Raposa contra o Treze

CLÁSSICO DOS MAIORAIS

 O Auto Esporte lança hoje, 
às 20h, o programa Sócio Tor-
cedor e faz uma homenagem ao 
ex-atacante Isaías, apelidado de 
“profeta”, no Restaurante Bessa 
Grill, na Praia do Bessa, em João 
Pessoa. O primeiro será a par-
ceria com a empresa Data Click, 
que tem como objetivo criar uma 
relação entre os torcedores e o 
Clube do Povo, que terá como 
slogan “Sou Automobilista”. 

O segundo será uma home-
nagem a Isaías, um dos maiores 
ídolos do clube, com o lança-
mento de uma camisa com sua 
assinatura. Por outro lado, a di-
retoria acertou a contratação do 

lateral-direito Maneco, que esta-
va no Ypiranga-PE. 

Morte de goleiro
O ex-goleiro do Auto Espor-

te, Fernando Fernandes Freire, 
morreu ontem, aos 79 anos, em 
Cascavel-PR. Conhecido como 
Freire, foi bicampeão pelo Clube 
do Povo de 56 e 58, atuando tam-
bém pelo Campinense, União e 
fez parte da seleção paraibana da 
década de 50. Após abandonar o 
futebol nos anos 70, Freire se 
mudou para a cidade de Casca-
vel-PR, onde foi trabalhar como 
delegado de trabalho até a apo-
sentadoria. 

Auto lança programa e 
homenageia “profeta”

HOJE À NOITE

A briga pelas duas va-
gas no ataque do Treze Fu-
tebol Clube vem deixando 
o treinador Everton Goiano 
em dúvidas para escalar 
o setor ofensivo da equi-
pe para o clássico contra o 
Campinense, no domingo, 
às 16h, no Amigão. Estão à 
disposição do comandante 
galista jogadores especializa-
dos na posição, como Araú-
jo, Conrado, Fabrício Ceará e 
Marcelo Maciel. Com carac-
terísticas diferentes, o quar-
teto ofensivo do Galo da Bor-
borema promete dar muito 

trabalho aos adversários. 
Para o Clássico dos 

Maiorais, o técnico trezeano, 
só definirá o time principal 
momentos antes do jogo, já 
que cada confronto é dife-
renciado. Segundo ele, são 
atletas com características 
de buscar a bola fora da área 
e outros que gostam de atu-
ar na área como “matador”. 
“Cada jogo é uma história e 
quem estiver melhor joga. 
São atletas capacitados que 
podem fazer a diferença e 
conseguir a vitória para o 
Treze”, avaliou. 

Everton Goiano com 
dúvidas  na escalação

GALO DA BORBOREMA

Para aproveitar a fol-
ga na tabela do Estadual, o 
Atlético de Cajazeiras joga 
amistosamente amanhã, às 
17h, contra o selecionado 
de Icó-CE, no Estádio Perpe-
tão. A equipe só retorna ao 
Estadual no dia 8 de março, 
diante do Treze, às 16h, no 
Presidente Vargas. O obje-
tivo é movimentar o elenco 
durante o período de folga 
na competição, na tentativa 
de corrigir e testar alguns jo-
gadores que estão com pou-
co tempo no clube. Com seis 
pontos e na 8ª colocação, o 

momento é de reagir na dis-
puta. A vitória de 3 a 1 contra 
o Miramar de Cabedelo, em 
seus domínios, trouxe uma 
confiança ao grupo. 

Para o treinador Tassia-
no Gadelha com a chegada 
de um meia e outro atacante 
a coisa deve melhorar, já que 
o grupo está se conhecendo 
melhor. “Queremos fortale-
cer o elenco com opções que 
pode nos ajudar a conquis-
tar as vitórias. Espero que 
até a próxima semana po-
deremos ter novidades no 
Atlético”. disse. 

Atlético faz amistoso 
contra time cearense

EM CAJAZEIRAS

O CSP segue treinando visando compromisso no Estadual
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GOLEIRO REMERSON

Do Belo 
para o CSA 
de Alagoas

O Botafogo emprestou até o final de maio o goleiro Remerson ao 
CSA de Alagoas para o Campeonato Estadual. O retorno do reserva de 
Genivaldo deve acontecer no início de junho, com a disputa da Série C do 
Brasileirão. Com a saída do atleta, o Belo contará com Andrezon e Édson 
em caso de substituir o “paredão”. Remerson passou mais de seis meses 
afastado dos gramados por conta de uma ruptura no ligamento do joe-
lho e voltou a ser relacionado no início deste mês no Estadual. 

   Durante o Brasileiro da Série C de 2013, o novo reforço do CSA-AL 
foi titular absoluto na disputa, aproveitando uma contusão de Genival-
do, que também não vinha numa boa fase no Alvinegro da capital. Para 
o presidente do clube, Guilherme Novinho, a torcida pode ficar tranquila 
que Remerson passará apenas um período no futebol alagoano, mas que 
retornará para o Brasileirão. “Trata-se de um excelente profissional que 
fará parte da nossa caminhada rumo à Série B de 2016”, disse. 

   Dentro de campo, o Belo encerra as atividades para o clássico con-
tra o Auto Esporte, às 17h, no Estádio Almeidão, pelo Estadual. A vitória 
contra o Santa Cruz de Santa Rita (2 a 0), na última quarta-feira,   aliviou 
o clima e reforçou a confiança em obter outro resultado positivo. Para 
um time que fez várias alterações no decorrer do jogo, provavelmente 
terá uma “nova cara” para o Botauto. 

    As boas exibições do lateral direito Lucas Mendes e do meia Túlio 
Souza - autor do primeiro gol, contra a Cobra Coral - nos lugares de Toty 
e Chapinha, respectivamente. “Prefiro observar melhor e decidir a esca-
lação momentos antes do clássico. São boas opções que podem entrar 
e dar conta do recado”, avaliou o treinador botafoguense, Marcelo Vilar. 



Duda espera que o handebol 
brasileiro ganhe visibilidade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de fevereiro de 2015

Brasileira que joga na 
Hungria curte o título de 
melhor jogadora do mundo

Os holofotes estavam 
voltados a Eduarda Amo-
rim na última quarta-fei-
ra. Campeã mundial e bi 
da Liga dos Campeões da 
Europa, a catarinense de 
Blumenau até está acos-
tumada com o assédio da 
imprensa, mas em um idio-
ma bem diferente do por-
tuguês. Duda é idolatrada 
na Hungria, onde defende o 
Gyor  desde 2009. Com o tí-
tulo de melhor jogadora do 
mundo, a armadora espera 
que o prestígio e a visibili-
dade cresçam também no 
Brasil, não apenas para si, 
mas também para o hande-
bol verde-amarelo.

“Ainda não sei direito 
o que vai mudar (após ga-
nhar o título de melhor do 
mundo). Acho que o pres-
tígio vai mudar, melhorar 
muito. Ter isso no currí-
culo é uma grandiosidade. 
É uma coisa muito boa. Só 
destaca nosso trabalho, 
do handebol brasileiro. O 
handebol nunca foi o auge 
aqui no Brasil como é na 
Hungria, mas quem sabe? 
Espero que sim, espero que 
as pessoas realmente co-
mecem a olhar o handebol 
com outros olhos. Acho que 
já temos muitos amantes e 
espero que tenhamos mais 
ainda” disse Duda.

Em Gyor, na Hungria, 
a brasileira já é uma estre-
la, reconhecida na rua por 
ser peça fundamental da 
principal equipe esportiva 
da cidade - o time da ci-
dade é o atual bicampeão 
europeu. Se vai a um res-
taurante, não raras vezes 
encontra torcedores que a 
elogiam e cobram bons re-
sultados. Muitos são fanáti-
cos, e investem muito para 
acompanhar o Gyor em jo-
gos Europa afora.

No Brasil, não lhe fal-
tam fãs, mas ela ainda pode, 
por exemplo, passear em 
shoppings nos fim de se-
mana sem ser parada para 
fotos ou autógrafos. A única 
exceção é em sua cidade na-

tal. Até sua família é famo-
sa em Blumenau por causa 
da Duda e da irmã Ana, que 
também foi jogadora da Se-
leção Brasileira de Hande-
bol. Em São Paulo para a re-
cuperação de uma cirurgia 
no joelho esquerdo, Duda 
aos poucos começa a colher 
os frutos de ser a melhor 
do mundo. A companheira 
de seleção Alexandra Nas-
cimento passou por essa 
experiência há dois anos 
e ganhou até um “fã per-
seguidor”, que vigiava sua 
casa em Vitória na época. 
As duas ainda não tiveram 
tempo para conversar so-
bre as mudanças que o prê-
mio traz fora de quadra.

“Não deu tempo de 
conversar com ela. Eu esta-
va em casa quando recebi 
a notícia, depois fui direto 
para a clínica para treinar 
e depois para a coletiva de 
imprensa. Recebi muitas 
mensagens, vou tentar res-
ponder a todo mundo, dar 
atenção “ disse Duda.

Por ora, a armadora 
celebra apenas com o ma-
rido, a família e os ami-
gos. A hora da festa em 
Blumenau, com direito a 
churrascada, vai chegar 
em março, mas o foco da 
jogadora é seu tratamento. 
Pouco mais de dois meses 
depois de passar por uma 
cirurgia de reconstrução 
do ligamento cruzado an-
terior do joelho esquerdo, 
ela se esforça para voltar 
bem às quadras. O prêmio 
de melhor do mundo é um 
incentivo para que ela seja 
mais uma vez fundamental 
em uma boa campanha do 
Brasil no Mundial da Di-
namarca, em dezembro - o 
técnico Morten Soubak não 
conta com a jogadora para 
o Pan de Toronto, em julho 
-, mais um passo rumo ao 
inédito pódio olímpico.

“Lógico que vai ser um 
campeonato muito mais di-
fícil (na Dinamarca). Elas 
querem tirar o nosso título. 
Para defender é mais difí-
cil, mas estamos prepara-
das, tem de lutar para con-
seguir mais uma medalha. 
Nosso objetivo maior são 
as Olimpíadas”, concluiu.

Foi por um triz! Por um fio! Afinal, 
a torcida botafoguense espalhada por 
toda a  Paraíba comemorou na noite da 
última quarta-feira, mais uma vitória 
da equipe no Campeonato Paraibano de 
Futebol Profissional da Primeira Divisão, 
após uma sucessão de quatro derrotas 
consecutivas, sendo três no Campeonato 
do Nordeste e uma no Estadual - 2015. A 
vitória da quarta-feira savou a “cabeça” 
do treinador Marcelo Vilar, que estava na 
“corda bamba”. Salvou também o emprego 
de Rafael Oliveira, Bismarck e outros 
jogadores. Dois a zero, um resultado 
positivo e considerado magro devido ao 
adversário, o Santa Cruz de Santa Rita, 
mas, quem esteve no Estádio Almeidão 
acompanhando a partida, não saiu muito 
otimista, pois, para eles, a equipe só fez 
ganhar os três pontos, um paliativo na 
“bomba relógio” que estava para explodir 

na Maravilha do Contorno. A equipe 
desempenhou um pífio futebol.

Quando uma equipe considerada de 
grande porte, da qualidade do Botafogo-
PB, no Estado, não vai bem numa 
competição, é passivo de desavenças, 
críticas, ameaças e xingamentos. As quatro 
derrotas seguidas sofridas enfraqueceu 
o Botafogo que se transformou num 
“belo sem empogação”. A expressão dos 
jogadores perante sua torcida, e vice-
versa, no último domingo, quando da 
derrota para o Treze em pleno Estádio 
Almeidão (1 a 0) foi o retrato de tudo. 
Algo estava para vir se os comandados de 
Marcelo Vilar não fizesse o dever de casa 
na partida seguinte diante do Santa Cruz 
de Santa Rita..

Contra a Cobra Coral, confesso que 
não fui assistir ao jogo, porém acompanhei 
por emissoras de rádios e também as 

repercussões no dia seguinte (ontem), 
o Botafogo novamente deixou muito a 
desejar dentro das quatro linhas. Um 
primeiro tempo morno e parte do segundo 
tempo sem esperanças, para uma equipe 
de alto investimento, salários razoáveis 
para a realidade da Paraíba. A diretoria 
tem honrado seus compromissos, mas, 
alguma coisa anda errada nas hostes 
botafoguenses.

O Belo de 2015 está aquém do Belo do 
ano passado, quando, encheu de alegrias 
sua torcida de norte a sul, de leste a oeste 
do Estado. Claro que a diretoria não 
conseguiu manter o mesmo time, pois não 
tinha recursos suficientes para segurar 
grandes jogadores, mas, parte deste 
grupo ficou na Maravilha do Contorno. 
Para alguns houve até melhorias salariais, 
mas, volto a repetir: a equipe não está 
rendendo o esperado. Os investimentos 

feitos até o momento não surtem efeito. 
É uma equipe onde a estrela vermelha 
não está brilhando nesta temporada. Na 
Copa do Nordeste, a equipe praticamente 
já despediu, ainda em sua primeira fase. 
No Campeonato Paraibano está do tipo 
“deixe a vida me levar”. Espero que não 
seja eliminado logo no primeiro jogo da 
Copa do Brasil, marcado para o dia 10 de 
abril, no Almeidão, na capital, diante do 
Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de 
Janeiro. Aí, meus amigos, haja coração!

É bom fazer suas críticas e apontar 
as soluções, o que sempre fiz com muita 
reponsabilidade. A saída para esta 
situação não é demissão de treinador. 
Marcelo Vilar tem uma filosofia de 
trabalho e tem dado certo por onde 
passou. No Botafogo tem sido assim, 
agora, se existe complô entre jogadores, 
que se prime pela seriedade.

Um Belo sem empolgação

Marcos Lima marcosauniao@gmail.com

Duda Amorim, que é de Blumenau-SC, se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e sonha em disputar as Olimpíadas de 2016 no Rio
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Tite iguala a marca de Mano
TIMÃO INVICTO HÁ 10 JOGOS

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de fevereiro de 2015

Este ano, a equipe só 
perdeu um jogo, no início 
da temporada nos EUA

Com a vitória por 2 a 0 
sobre o Linense, na última 
quarta-feira, pelo Paulistão, 
o Corinthians de Tite chegou 
a dez jogos de invencibili-
dade em 2015. A equipe só 
perdeu o primeiro jogo do 
ano para o Colônia (ALE), 
por 1 a 0, pela Florida Cup, 
em duelo que teve jogadores 
titulares por apenas 45 mi-
nutos. A marca atual já iguala 
a maior sequência invicta em 
2014 com o antecessor Mano 
Menezes, que também ficou 
dez jogos sem perder entre 
o fim de maio e o começo de 
agosto.

Em 2013, último ano de 
Tite em sua passagem ante-
rior pelo clube, as maiores 
sequências também chega-
ram a dez partidas. A tempo-
rada foi positiva no primeiro 
semestre, com os títulos do 
Paulistão e Recopa Sul-Ame-
ricana, mas o fraco desem-
penho no segundo semestre 
terminou com sua saída, 
após decisão do então presi-
dente Mário Gobbi Filho.

O principal e mais lon-
gevo período sem derrotas 
no comando do Corinthians 

ocorreu entre o fim de 2010 
e o início de 2011. Foram 13 
partidas invicto - série que-
brada justamente na primei-
ra derrota da segunda passa-
gem: o 2 a 0 para o Deportes 
Tolima (COL), que provocou 
a eliminação na primeira fase 
da Libertadores. Agora, os 13 
jogos poderão ser igualados 
na atual temporada se não 
houver derrota nos próximos 
três duelos: Mogi Mirim, San 
Lorenzo (ARG) e São Paulo.

Em 2012, no ano das 
principais conquistas, a Li-
bertadores e o Mundial, o 
Timão do treinador gaúcho 
teve duas boas sequências, 
ambas somando 12 partidas 
sem derrotas. Aquela equipe, 
consistente defensivamente, 
era vista como quase ins-
transponível e muito difícil 
de ser batida.

Neste ano, o Corinthians 
passou por obstáculos difí-
ceis para chegar ao atual pe-
ríodo sem derrotas. No meio 
tempo, houve duelos contra 
o Once Caldas, pela primeira 
fase da Libertadores, um jogo 
contra o Palmeiras no Allianz 
Parque, pelo Paulistão, com 
uma equipe mista do lado al-
vinegro, além do duelo dian-
te do São Paulo, pela fase de 
grupos da Libertadores, na 
Arena Corinthians. 

A UEFA Champions League pode reu-
nir os maiores clubes da Europa, ou até 
mesmo do mundo, mas o mata-mata co-
meçou bem devagar em relação aos gols. 
De acordo com o levantamento do site 
Sr. Goool, os jogos de ida das oitavas de 
final tiveram o menor número de tentos 
das últimas quatro temporadas. Em oito 
partidas foram anotados míseros 17 gols. 
Média de apenas 2,13 tentos por partida.

A rede europeia não balançava tão 
pouco desde a temporada 2010/2011. Na-
quela oportunidade, os 16 melhores clu-
bes da UCL anotaram 16 tentos. Foram 
seis gols dos mandantes e dez dos visitan-
tes. Aliás, nestes últimos anos, os visitan-
tes estão ousados. Na maioria das vezes, 
a UEFA Champions League tem visto mais 
gols dos clubes fora de casa do que dos 
mandantes.

Na atual temporada, por exemplo, 
foram sete tentos dos donos da casa e 
dez dos visitantes. A maior diferença en-
tre mandante e visitante aconteceu na 
temporada passada. Naquela oportuni-
dade, os jogos de ida das oitavas de final 
registraram 26 gols, sendo 20 dos visitan-
tes. Na temporada 2012/2013, os "intru-
sos" balançaram as redes por 12 vezes, 
contra nove dos mandantes.

 Neste período analisado, apenas 
uma vez os donos da casa superaram 
a marca dos visitantes. Na temporada 
2011/2012, o mata-mata da UCL começou 
com 22 gols. Foram 15 tentos dos donos 

Mata-mata da Liga dos Campeões registra baixa média de gols 
FUTEBOL DEFENSIVO

da casa e sete dos visitantes. De volta para 
a temporada 2014/2015, os visitantes saí-
ram na frente em três jogos, enquanto os 
mandantes só comemoraram a vitória do 
Bayer Leverkusen sobre o Atlético de Ma-
drid. Os jogos de volta serão realizados 
entre 10 e 18 de março.

O maior vencedor da UEFA Cham-
pions League é o Real Madrid com dez 
conquistas. O Milan aparece com sete, 
contra cinco do Liverpool e do Bayern 
de Munique. Barcelona e Ajax somam 
quatro títulos cada, um a mais do que In-
ternazionale e Manchester United. Com 

duas conquistas há Porto, Juventus, Not-
tingham Forest e Benfica. Chelsea, Borus-
sia Dortmund, Olympique, Estrela Ver-
melha, PSV, Steaua Bucuresti, Hamburgo, 
Aston Villa, Feyenoord e Celtic têm um 
título cada.

Em relação aos títulos por países, a 
Espanha é a recordista com 14 conquis-
tas, contra 12 de Inglaterra e Itália. A 
Alemanha conta com sete feitos na Euro-
pa, enquanto a Holanda tem seis. A lista 
ainda tem Portugal com quatro títulos. 
França, Iugoslávia, Romênia e Escócia so-
mam uma conquista cada.

Mordida
Luis Suárez veio a público se defender 

após a imprensa inglesas suspeitar de que 
ele havia mordido o argentino Demichelis 
durante a partida entre Barcelona e Man-
chester City, pela Liga dos Campeões. O 
uruguaio negou qualquer conduta irregu-
lar e afirmou que a mídia da Inglaterra é 
venenosa.

“A jogada com Demichelis? Há provas 
de que ele colocou a mão abaixo da mi-
nha garganta. A imprensa inglesa sempre 
busca algo para fazer mal a alguém”, dis-
parou em entrevista ao programa “Sport 
890”, do Uruguai.

O lance polêmico aconteceu durante 
uma disputa de bola entre o zagueiro do 
City e o atacante do Barcelona. Demiche-
lis colocou a mão na parte da garganta 
de Suárez. O uruguaio tentou se livrar da 
marcação e moveu o rosto. Foi o suficiente 
para que suspeitassem de uma nova mor-
dida.

Por falar no histórico, Suárez lembrou 
os momentos de dificuldades após ter 
sido expulso da Copa do Mundo e punido 
por morder o italiano Giorgio Chiellini. O 
astro do Barça disse que foi tratado pior 
do que um torcedor organizado. "O tra-
tamento que me deram quando tive que 
deixar o Mundial foi o pior que já passei 
na minha carreira. Nunca vou entender, 
me trataram pior do que um torcedor or-
ganizado", analisou. 

Sequência invicta atual - 10 partidas

17/1 - Corinthians 2x1 Leverkusen (ALE) .................... Florida Cup
24/1 - Corinthians 3x0 Casuals (ING) ..............................Amistoso
1/2 - Corinthians 3x0 Marília ........................................... Paulistão
4/2 - Corinthians 4x0 Once Caldas ............................ Libertadores
8/2 - Palmeiras 0x1 Corinthians ...................................... Paulistão
11/2 - Once Caldas 1x1 Corinthians .......................... Libertadores
14/2 - Corinthians 2x1 Botafogo-SP ................................ Paulistão
18/2 - Corinthians 2x0 São Paulo .............................. Libertadores
22/2 - Ituano 1x1 Corinthians ......................................... Paulistão
25/2 - Linense 0x2 Corinthians ....................................... Paulistão

Ceni destaca atuação de Alexandre Pato
A vitória do São Paulo 

por 4 a 0 sobre o Danubio 
(URU), na noite da última 
quarta-feira, no Morumbi, 
não agradou Rogério Ceni 
100%. Apesar de ter valori-
zado o importante triunfo no 
grupo dois da Libertadores e 
os primeiros três pontos na 
competição, o goleiro acre-
dita que o Tricolor necessita 
melhorar para chegar longe 
no torneio.

“Vitória que faz nós nos 
mantermos vivos no grupo 
da morte. Essa é a grande 
verdade. Se não tivéssemos 
vencido seria complicado. 
Mas pegamos uma equipe 
bem diferente da do Corin-
thians no último dia 18, e jo-
gamos um futebol razoável. 
O resultado foi bacana, 4 a 0 
traz confiança, gols, torcedo-

res ficam empolgados, mas 
acho que temos que evoluir 
muito para pensar em algo 
maior na Libertadores” disse 
o capitão são-paulino, que fa-
lou sobre Pato.

“Hoje, ele foi importante 
sim, participou do jogo, fez 
dois gols. Ele tem um talento 
natural dele, tem muita qua-
lidade técnica. Especialmen-
te apertou na marcação, saiu 
em cima do goleiro, que é o 
que a gente espera, porque 
futebol moderno, por mais 
talentoso que você seja, ele 
não cabe mais jogadores que 
não participam da partida. E  
ele foi mais ativo, foi impor-
tante, ganha confiança pra 
ele, que é importante e, con-
sequentemente, se ele man-
ter esse nivel, pra gente vai 
ser melhor ainda”concluiu.

SÃO PAULO

Tite orienta a equipe na vitória sobre o Linense, no detalhe, por 2 a 0 pelo Campeonato Paulista, mantendo sequência de jogos invicto

Atacante Alexandre Pato comemora gol abraçado com Alan Kardec

Lance da vitória do Bayer Leverkusen sobre o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões
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Felipão libera o jogador 
que ainda espera receber
R$ 15 mihões do clube

Kleber vai deixar o Grêmio
FIM DE UM CICLO

Fora dos planos do téc-
nico Luiz Felipe Scolari e 
com cerca de R$ 15 milhões 
a receber até o fim de seu 
contrato em 2016, Kleber 
Gladiador está próximo de 
selar a sua saída do Grêmio. 
A diretoria tricolor trabalha 
para anunciar até a semana 
que vem a rescisão com o 
atacante, que recebe R$ 630 
mil mensais. A princípio, o 
acerto inclui o pagamento de 
toda a dívida em mais de 60 
parcelas. O acordo ainda não 
foi concretizado.

Dentro de sua nova po-
lítica financeira, os gaúchos 
convenceram o atleta a abrir 
mão de parte do valor cobra-
do para reduzir os custos e, 
assim, facilitar a sua libera-
ção.

O assunto vem sendo 
tratado pelo supervisor ju-
rídico Nestor Hein. Um dos 
vice-presidentes na gestão 
anterior, ele voltou ao clube 
para conduzir essa e outras 
questões que podem aliviar 
os cofres gremistas.

“O tema Kleber está bas-
tante encaminhado. Em até 
10 dias, acredito que tere-
mos uma definição. Estamos 
conversando para fazer um 
parcelamento grande, que 
não passa tanto pela redu-
ção (do total a ser fechado). 
Dividiríamos de forma que 
as prestações ficassem mais 
pausadamente com o passar 
do tempo”, explicou Hein ao 
ESPN.com.br.

Foram diversas tentati-
vas de emprestar o atacante 
para Coritiba, Avaí e outras 
equipes. Nenhuma delas pro-
grediu até hoje, contudo.

“É difícil demais. O im-
pacto do salário sempre foi 
um impeditivo”, completou 
o supervisor. Em contato 
anterior com a reportagem, 
o presidente Romildo Bol-
zan Jr. chegou a classificar a 
situação do Gladiador como 
“estúpida” por ser obrigado 
a mantê-lo em seu elenco, 
mesmo sem qualquer inte-
resse da comissão técnica 
em aproveitá-lo. Ele culpou a 
Lei Pelé e se manifestou favo-
rável a mudanças na legisla-
ção”, disse. 

Curtas

Bomba da 2a Guerra 
Mundial em Estádio

Atlético decepciona 
na Libertadores

Porto supervaloriza
o jogador Danilo

Carro de Adriano é 
apreendido no Rio

CBF REÚNE CLUBES DA SÉRIE A NO DIA 2

A diretoria do Borussia Dortmund 
foi surpreendida ontem pela notícia de que 
uma bomba da Segunda Guerra Mundial 
foi encontrada abaixo de seu estádio. De 
acordo com a imprensa alemã, um artefato 
de 250 kg foi descoberto através de fotos 
aéreas, em um estacionamento a oeste do 
Westfalenstadion.

De favorito ao título, o Atlético-
MG passa a correr o risco de ser o grande 
fiasco da Libertadores. A equipe perdeu a 
segunda partida seguida na competição 
continental, dessa vez dentro do Estádio 
Independência, para o Atlas por 1 a 0, na 
última quarta-feira, apresentando um 
futebol muito ruim.

Adriano foi parado na blitz da Lei 
Seca, no Rio, e teve seu carro apreendido no 
início da madrugada de ontem. Segundo 
ele, o veículo estava sem a placa dianteira e 
acabou rebocado. Questionado pelos agentes, 
o jogador afirmou que a identificação do 
automóvel havia sido roubada e  fez um 
desabafo: “- Roubaram a placa do meu carro. 
Fui parado na Lei Seca. O Detran levou meu 
carro. Tá de sacanagem...

A CBF convidou representantes dos 20 clubes da Série A para o Conselho Técnico na próxima segunda-feira, 
em sua sede, no Rio de Janeiro. Na pauta da reunião, um dos pontos que mais chama a atenção é a definição 
das diretrizes das normas de fair play financeiro a serem adotadas no campeonato. No fim do ano passado, 

a entidade havia anunciado a implantação do mecanismo a partir de 2015. Ainda não existe consenso em torno 
do rigor a ser aplicado nesta primeira temporada em caso de inadimplência com salários e outros encargos. Existe 
uma pressão ainda reduzida para que punições como perda de pontos e exclusão já sejam colocadas em prática 
em caráter imediato.

Acostumado a lucrar bem com a 
venda de promessas contratadas a baixo 
custo no mercado sul-americano, o Porto 
quer repetir a dose com Danilo. Diante 
do interesse de Real Madrid e Barcelona, 
noticiado pela imprensa espanhola, o 
clube português teria como base para 
a negociação do jogador um valor nada 
modesto: € 40 milhões (R$ 130,6 milhões), 
segundo o jornal espanhol “Marca”.

Valdivia bate novo 
recorde sem jogar

Já se passaram 80 dias sem entrar 
em campo e esse número deve aumentar 
indefinidamente para Jorge Valdívia. Em seu 
sétimo ano de Palmeiras, o chileno nunca 
demorou tanto para entrar em campo no 
início de uma temporada. O desfalque na 
vitória sobre o Penapolense, no último 
domingo, por 2 a 0, culminou em recorde 
negativo. A última vez que Valdivia demorou 
tanto para estrear em uma temporada foi 
em 2011, quando só entrou em campo no 
dia 20 de fevereiro, pela nona rodada do 
Campeonato Paulista. Do atual estadual 
foram completadas apenas seis rodadas, 
sendo que nem a pré-temporada, com quinze 
dias a mais, ajudou o camisa 10 a entrar 
em campo mais cedo do que naquele ano. A 
verdade é que o ‘Mago’ ainda nem sabe se 
vai conseguir jogar pelo Palmeiras em 2015. 
O pai do jogador, Luis Valdivia, confirma ter 
proposta de outro clube. “Para ser honesto, 
sim (existe a proposta), mas não posso falar 
dela.”, revelou à Rádio Globo.

Baixa audiência 
pode acabar com 
transmissão de
jogos às quartas

Os baixos índices de au-
diência do futebol às quar-
tas-feiras estão causando 
dores de cabeça nos executi-
vos da TV Globo. A ponto de 
a emissora pensar na pos-
sibilidade de acabar com as 
transmissões das partidas 
no meio da semana.  “A ideia 
que está sendo estudada é 
de exibir apenas os jogos das 
fases decisivas de Libertado-
res, Copa do Brasil e Paulis-
tão”, explica um global. “A 
audiência despenca, no mí-
nimo, dez pontos assim que 
o futebol entra no ar. E isso 
vale para Corinthians, Pal-
meiras, São Paulo, Santos...”

A queda se acentua 
ainda mais se os primeiros 
minutos da partida não têm 
gols ou lances perigosos. 
“Chegamos a ter jogo do Co-
rinthians no Brasileiro do 
ano passado que terminou 
com 12 pontos de audiên-
cia”, justifica o funcionário 
da Globo.

A notícia já chegou aos 
ouvidos dos presidentes de 
grandes clubes, que temem 
pela redução das cotas de TV. 
Já faz algum tempo que o di-
nheiro da Globo é a principal 
fonte de receita dos gigantes 
brasileiros. Existe muita re-
clamação por conta do horá-
rio dos jogos, sempre depois 
da novela global que termina 
perto das 22 horas, alvo de 
reclamação de quem fica em 
casa ou mesmo se arrisca a 
assistir no estádio devido ao 
problema de transporte de-
vido ser tarde da noite. Já as 
transmissões aos domingos 
não correm perigo, porque 
a emissora registra números 
melhores do que com o “Do-
mingão do Faustão”.

Jogo de xadrez
A partida entre Corin-

thians e Linense ocorreu às 
19h30 de quarta-feira pas-
sada a pedido do Sportv. 
Tudo para tirar audiência da 
Fox Sports, que exibia Atléti-
co-MG x Atlas pela Liberta-
dores.

Luxemburgo faz elogios ao meia Jonas
Contratado junto ao 

Sampaio Corrêa-MA no iní-
cio deste ano, Jonas estreou 
pelo Flamengo na partida da 
última quarta-feira, contra o 
Brasil de Pelotas, no Estádio 
Bento Freitas, pela primeira 
fase da Copa do Brasil. Na vi-
tória por 2 a 1 sobre o time 
gaúcho, o volante entrou aos 
19 minutos do segundo tem-
po em substituição ao para-
guaio Cáceres. A primeira 
participação de Jonas foi elo-
giada pelo técnico Vanderlei 
Luxemburgo, que até já colo-
cou um apelido carinhoso no 
mais recente reforço do clu-
be por conta do cabelo.

“Eu tinha um meio-cam-
po muito bem montado com 
Canteros, Cáceres e Márcio 
Araújo. Quando coloquei o Jo-
nas, foi para manter o jeito que 
estava jogando, pois estava 
encaixado. O 'Sarará' é dana-
do. Ele pega, marca, vai, sabe 
jogar. Na hora em que pegar 

confiança... É um jogador que 
tem muita força física e talento 
para jogar bola” disse Luxa.

As outras mudanças de 
Luxa no decorrer da partida 
foram Luiz Antônio no lugar 
de Alecsandro, e Arthur Maia 
na vaga de Eduardo da Silva. O 
comandante rubro-negro jus-
tificou as alterações:

“O Eduardo cansou, e eu 
queria o Arthur por trás dos 
volantes deles, pegando a bola. 
Tanto que o Arthur conseguiu 
duas ou três bolas nas costas 
dos volantes. O Luiz Antônio 
eu coloquei para fechar o lado 
direito junto do Léo. Fiz as coi-
sas para essa partida”, revelou.

Com o resultado, o Fla-
mengo fará o segundo jogo 
do confronto com o Brasil de 
Pelotas no dia 18 de março, no 
Maracanã. O próximo compro-
misso da equipe é o clássico 
com o Botafogo neste domin-
go, às 16h, pelo Campeonato 
Carioca.

ESTREIA POSITIVA

Jonas jogou contra o Brasil, em Pelotas, e agradou ao técnico

Kleber tem criado mais problemas que se destacado no futebol e não mais interessa ao Grêmio que tem dificuldades para liberá-lo

FOTOS: Reprodução



REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 

lavrada no livro 650, ás fls. 100, datada de 19/11/2014, no Cartório Serviço Notarial 10º Oficio de 
Notas – “CARTORIO DECARLITO”, desta Comarca, em que é parte outorgante FRANCISCO DE 
ASSIS PEREIRA JUNIOR, na qualidade de Microempreendedor Individual da empresa FRANCIS-
CO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR, inscrita no CNPJ/MF 011.843.310/0001-94, e parte outorgada 
GILBERTO ROSSI CICOTOSTE.

Joao Pessoa-PB, 13 de fevereiro de 2015 

EDITAL DO LOTEAMENTO “FREDERICO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA,  Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de 

Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 19 da Lei 

Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a Empresa MARES - CONSTRUÇÃO E INCOR-
PORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CPNJ/MF sob n° 70.094.768/0001-57, com sede na rua 
av. Epitâcio Pessoa, n° 1250, sala 111, no bairro de Torre, na capital, neste ato representada por 
seu representante Sr. LUCAS MONTENEGRO CARNEIRO DA CUNHA LUCENA, maior, brasileiro, 
casado, eng. Civil, portador da cédula de identidade n° 2361586 -SSP/PB e inscrito no CPF/MF 
sob n° 039.892.464-37, residente e domiciliado na Av. Bananeiras, n° 337, no bairro de Manaira, na 
cidade de João Pessoa - PB, Depositaram em Cartório, sito a rua Pres. João Pessoa, n° 82, centro, 
Alhandra-PB, memorial descritivo, licença de instalação n° 268/2015, expedida pela SUDEMA, em 
data de 05/02/2015, planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, e demais documentos 
exigidos pelo Art. 18 da citada Lei 6.766/79, relativos ao Registro do Loteamento denominado “FRE-
DERICO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA”, município de Conde-PB, no seguinte imóvel: Uma 
área de terras própria, situado no perímetro urbano do município de Conde-PB, medindo 9,7935 ha 
(nove hectares, setenta e nove ares e trinta centiares), partindo do ponto POO com as coordenadas 
georeferenciadas (289.845 e 9.195.583), percorrendo uma distância 676m,00 em direção ao ponto 
POI, com as coordenadas Georreferenciadas (289.179.9195.695), limitando-se: Ao Norte com terras 
atualmente pertencente Novaes Mendonça Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP, partindo do 
ponto POI percorrendo um distância de 175m,00 em direção ao ponto P03 com coordenada geor-
referenciadas (289.219 e 9195.525), em dois segmentos o primeiro com 19m,00 partindo do ponto 
POI, em direção ao ponto P02 com coordenadas georrefereciadas (289.180.9195.676), o segundo 
com 156m,00 partindo do ponto P02, em direção ao Ponto P03, limitando-se ao Oeste com Rua 
existente, partindo do ponto P03, percorrendo distância de 676m,00 em diração ao ponto P04, com 
coordenadas georreferenciadas (289.891 e 9.125.445), limitando-se com terras dos outorgantes 
vendedores e fechado o Polígono, partindo do ponto P4, percorrendo uma distância de 141,40m 
em direção ao POO. Registrado neste Cartório no livro 2-AU, ás Fls. 255, sob n° de Ordem AV-5, 
matricula n° 15.016, em data de 17.09.2014, constituídos de 12 (doze) quadras e compostas de 
195 (cento e noventa e cinco), sendo 09 (nove) quadras com 192 lotes de uso residenciais, com 
uma área de 62.887,72m2, 01 (um) quadra destinado a equipamento comunitário, com uma área de 
4.987,55m2, 01 (um) quadra destinado a área verde com uma área de 10.344,47m2, e vias públicas 
e passeios com uma área de 19.887,72m2, constantes na planta aprovada e demais documentos 
apresentados e que ficam arquivados nesta Cartório. As impugnações daqueles que se acham 
prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados dentro do prazo de 15 
(quinze) dias a contar da 3a publicação do presente Edital no Órgão Oficial do Estado da Paraíba e 
demais jornais de maior circulação do Estado. Findo o presente e não havendo nenhuma contestação 
de quem quer que seja, será feito o registro Loteamento. Ficando disponível as documentações 
do referido Loteamento “FREDERICO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA” as disposições dos 
interessados neste Cartório nos horários regulares. Dado e passado nesta Cidade de Alhandra, aos 
24 dias de fevereiro de 2015. Eu, MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registro 
imobiliário desta Comarca, subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé. .

Maria do Socorro Ferreira Braga 
Tabeliã 

AVISO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCICIO DE 2015

Pelo o presente aviso, o SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VEN-
DEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE JOÃO PESSOA ESTADO 
DA PARAIBA, comunica aos senhores empresários de Laboratórios Farmacêuticos, Farmácias de 
Manipulação, Distribuidores de Produtos Farmacêuticos, que tem em seus quadros empregados 
exercendo a função de Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos na base territorial desta entidade sindical, a obrigatoriedade de descontar da folha 
de pagamento relativa ao mês de MARÇO/2015, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, nos termos do art. 
580 da CLT, a ser recolhido em estabelecimento bancário CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGEN-
CIA 0036-3 C/C 1554-8, conta especifica do Sindicato Obreiro, até 30 de abril de 2015. Rivaldo 
Cavalcanti Beltrão – Presidente.

ADVERTÊNCIA: O sistema sindical nacional que é de enquadramento por categoria obriga a 
empresa, que fizer o recolhimento incorreto para outro Sindicato, o dever de efetuá-lo novamente 
para este Sindicato com os acréscimos da Lei. 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE CANCELAMENTO – TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2015

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação informa a quem interessa o Cancelamento 
da Tomada de Preço n.º 0003/2015. Objetivo: Fornecimento de Link (internet) sendo 10 Megas, 
para atender as diversas Secretarias deste Município. 

Curral de Cima - PB, 26 de Fevereiro de 2015
Marinaldo Pontes de Abreu – Presidente da CPL

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2015

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00010/2015, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de construção, 
cuja abertura será no dia 17.03.2015 às 08:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado 
na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos 
pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 26 de fevereiro de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00011/2015, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa médica 
para a prestação de serviços com a realização de consultas médica, exames de ultra-sonografias, 
radiografias, tomografias computadorizadas e outros, cuja abertura será no dia 17.03.2015 às 10:00 
horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 26 de fevereiro de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00012/2015, do tipo menor preço por item, para prestação de serviços de divulgação 
em emissora de rádio, cuja abertura será no dia 17.03.2015 às 14:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 26 de fevereiro de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00013/2015, do tipo menor preço por item, para os serviços de cópias xerográficas 
e outros, cuja abertura será no dia 17.03.2015 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos 
pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 26 de fevereiro de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL
 

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 10 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 
Veículos Tipo Passeio e Utilitário, para atender o transporte do estudantes da rede municipal de 
ensino e do PETI no município de São João do Rio do Peixe. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 26 de Fevereiro de 2015

ALINE DE OLIVEIRA PIRES - Pregoeiro Oficial
 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
RATIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 003/2015.
CONTRATANTE: Município de Piancó – PB
CONTRATADO: CONSTRUTORA SOARES LTDA (CNPJ: 12.889.340/0001-02).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ.
FUNDAMENTO JURÍDICO: Contrato celebrado com licitação na Modalidade Tomada de Preços, 

de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos previstos na Lei Orçamentária de 2014, do Município 

de Piancó/COM RECURSO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CONTRATO DE REPASSE: 
1006405-19.

VALOR BRUTO: $ 675.984,06 (seiscentos e setenta e cinco mil novecentos e oitenta e quatro 
reais e seis centavos)

Piancó –PB, 25 de fevereiro de 2014.
FRANCISCO SALES DE LIMA LACERDA

Prefeito Constitucional de Piancó

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 

AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO 

DOS SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02.050 -SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 02050.10.301.1002.2013 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS 3390.39 - 
PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00011/2015 - 26.02.15 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 30.996,50.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015 – 2º REUNIÃO
OBJETO: Contratação de serviços para execução de Reforma e Ampliação da Creche Municipal 

Joana Araújo Morais, deste Município.
REUNIÃO:  ás 08:30 horas do dia 17 de Março de 2015, na sede da Prefeitura (Horário local). 

INFORMAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, 
localizada a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158

Várzea - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA

PRESIDENTE DA CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVERALDO FERREIRA DE 
ALMEIDA - R$ 30.996,50.

Triunfo - PB, 26 de Fevereiro de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para execução de serviços de recauchutagem de pneus para os veículos pertencentes 
à frota própria e locada do município, conforme condições estabelecidas neste edital e no termo 
de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO 
EDILSON VIEIRA - R$ 220.931,20.

São João Rio do Peixe - PB, 26 de Fevereiro de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2015

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 IN00005/2015, 
que objetiva: Contratação de serviços técnicos junto ao MTE: RAIS anual, Rais genérico e CAGED, 
assistência para obtenção das CNDs, assessoria na área previdenciária(instruções, orientações 
nos fatores geradores de contribuições(INSS); Elaboração da GEFIP/SEFIP junto a CEF(caixa 
Econômica Federal) e ao INSS; Acompanhamento dos servidores junto ao INSS, em face do bene-
fício pleiteado; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GISLANY 
ASSIS DA SILVA - R$ 11.000,00.

Triunfo - PB, 26 de Fevereiro de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 13 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A 
FROTA DA PREFEITURA DE P. LAVRADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 26 de Fevereiro de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Março de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em construção civil para, execução dos serviços de recuperação de pavimentação em 
paralelepípedos nos Conjuntos Francisco Cunha e Júlia Paiva, junto a este Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente – valor estimado R$ 130.166,76. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 24 de Fevereiro de 2015

DYEGO DE LIMA NÓBREGA - Presidente da Comissão

AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A – C.N.P.J.  Nº. 09.229.295/0001-47 – EMPRESA 
BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR – ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Convocamos os acionistas 
da AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A, a se reunirem em Assembléia  Geral Ordinária e 
Extraordinária, que se realizará na sede social da empresa, situada na AV. Epitácio Pessoa, nº. 3745, 
bairro do Miramar, João Pessoa, Estado da Paraíba, às 10:00 (dez) horas do dia 9 de dezembro 
de 2014, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembléia Geral Ordinária: a) 
Matéria de que trata o artigo 132 da Lei nº. 6.404/76, referentes aos exercícios sociais encerrados em 
31.12.2002, 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 
31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013; b) eleição dos membros para o Conselho de 
Administração, para o triênio 2014/2017. Em Assembléia Geral Extraordinária: a) Alteração do Art 
º. 2º. Do Estatuto Social, com a consequente alteração do endereço da Sede Social; b) Alteração 
do Artº. 3º do Estatuto Social, com a ampliação dos objetivos sociais; c) Eleição dos membros 
da Diretória para o triênio 2014/2017; d) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO – 
Encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social desta empresa, os documentos a que se 
refere o artº 133, da Lei nº 6.404/76, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2002, 
31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 
31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013. João Pessoa, 25 de novembro de 2014. Sebastião Coimbra 
Neto – Presidente do Conselho de Administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA ÁREA DE CONSULTORIA JURÍDICA 
PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA; FORMULAÇÃO DE PETIÇÕES 
DE DEFESA, EMBARGOS E OUTROS RECURSOS; ASSERIA JURIDICA JUNTA A COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO REFERENTE ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDORA – DENYZE GONSALO FURTADO - CPF: 075.197.834-56
VALOR MENSAL CONTRATADO - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL CONTRATADO - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
PRAZO DE VALIDADE –31.12.2015.
DATA DA CELEBRAÇÃO - 20 de Fevereiro de2015

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, 
no Processo de Inexigibilidade nº 00013/2015, cujo objeto é a Contratação de pessoa física na área 
de consultoria jurídica perante o tribunal de contas do estado da paraíba; formulação de petições 
de defesa, embargos e outros recursos; asseria jurídica junta a comissão de licitação referente às 
licitações e contratos junto ao fundo municipal de saúde, a Srª. DENYZE GONSALO FURTADO 
– CPF nº 075.197.834-56, no valor proposto de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal, 
que será pago de acordo com a prestação dos serviços ora citados. 

Ibiara,19 de Fevereiro de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, 
entrega e abertura de propostas e documentações, decorrente dos Pregões Presenciais no  001, 
002, 003, 004 e 005/2015, bem como das Tomadas de Preço nº 001 e 002/2015, ficam adiadas 
“sine die” para análise de eventual necessidade de alterações nos Editais e seus Anexos. A nova 
data será divulgada através de publicações na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. 
Outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 26 de Fevereiro de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL
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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, 19 de Fevereiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 60008/2015
 Aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 

Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel Juvencio 
Carneiro - Centro - Cajazeiras - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 0009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 
02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 60008/2015 que objetiva o registro 
de preços para: Contratação de empresa para Fornecimento parcelado de Pneus (incluso alinha-
mento e balanceamento), câmaras de Ar e protetores, destinados às atividade do Fundo Municipal 
de Saúde de Cajazeiras; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CAJAZEIRAS - CNPJ nº 11.902.878/0001-39.
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 60008/2015, 
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 Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 60008/2015, 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 60008/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18.
Valor: R$ 102.370,00.

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

de Cajazeiras.
 Cajazeiras - PB, 20 de Fevereiro de 2015

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA DE 

MATERIAL DE EXPEDIENTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pedra Lavrada: 0200 - Gabinete do Prefeito 

04.122.1002.2004 - Manter Atividades do Gabinete do Prefeito 33.90.30.01 - Material de Consumo 
0300 - Secretaria de Administração 04.121.1002.2005 - Manter Atividades da Sec. de Administra-
ção 33.90.30.01 - Material de Consumo 0400 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2006 - Manter 
Atividades da Sec. De Finanças 33.90.30.01 - Material de Consumo 0500 - Sec. De Fon. Irrig. Des.
Rural 20.606.2002.2009 - Manter Atividades da Sec. De Fon. Irrig. Des. Rural 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 0600 - Secretaria de Educação 12.361.2006.2014 - manter Atividades de Educação 
Básica - MDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.371.2006.2018 - Manter Atividades de Educação 
Básica - Salário Educação 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.361.2006.2022 - Manter Ativida-
des da Educação Básica - FUNDEB 40% 33.90.30.01 - Material de Consumo 12.361.2006.2020 
- Manter Ativ do Programa Dieiro Direto na Escola - PDDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 
12.361.2006.2023 - Manter Ativ de Apoio a Educação - FNDE 33.90.30.01 - Material de Consumo 
12.365.2006.2025 - Manut de Ativ de apoio a Crece e Educ Infantil 33.90.30.01 - Material de Con-
sumo 12.365.2006.2026 -Manut de Ativ da Educ Infantil - FUNDEB - 40% 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 12.366.2006.2027 - Manter Ativ do Programa Brasil Alfabetizado 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 12.366.206.2028 - Manutençao Ativ de Educ Jovens e Adultos 33.90.30.01 - Mate-
rial de Consumo 0700 - Secretaria de Esporte e Lazer 27.812.2007.2029 - Manter Atividades da 
Sec de Esporte e Lazer 33.90.30.01 - Material de Consumo 0800 - Fundo Municipal de saúde 
10.301.2008.2031 - Manter Atividades da Atenção Básica do Município 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 10.301.2008.2032 - Manter Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE 33.90.30.01 - 
Material de Consumo 10.301.2010.2033 - Manutenção de Outros Programas de saúde 33.90.30.01 
- Material de Consumo 10.302.2011.2038 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de saúde 
33.90.30.01 - Material de Consumo 10.302.2010.2034 - Manter Ativ do CEO 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 10.302.2010.2035 - Manter Ativ de Média e Alta Complexidade 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 10.304.2009.2040 - Manter Ativ. da Prom. da Vigilância em Saúde 10.304.2011.2041 
- Manter Ativ do SESST 33.90.30.01 - Material de Consumo 0900 - Fundo Municipal de Assist. 
Social 08.241.2012.2042 - Manter ativ de Atenão ao Idoso 33.90.30.01 - Material de Consumo 
08.243.2012.2043 - Manter Ativ do serviço de Convivência (PETI e PROJOVEM 33.90.30.01 - Material 
de Consumo 08.244.2001.2044 - Manter Ativ. do Fundo Municipal de Assist. Social 33.90.30.01 - 
Material de Consumo 08.244.2012.2047 - Manter ativ do IGDB 33.90.30.01 - Material de Consumo 
08.244.2012.2048 - Manter Ativ do CREAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2049 
- Manter Ativ do PAIF/CRAS 33.90.30.01 - Material de Consumo 08.244.2012.2050 - Manter ativ do 
IGD SUAS 1000 - Secretaria de Infra Estrutura 15.452.1002.2051 - Manut. De Atividades da Sec. 
De Infra Estrutura 33.90.30.01 - Material de Consumo 1100 - Secretaria de Planejamento e Coord. 
Geral 04.121.1002.2052 - Manter Ativ. Da Sec de Planj. E Coord. Geral 33.90.30.01 - Material de 
Consumo 1200 - Secretaria de Cultura 13.392.2015.2055 - Manter Ativ. Da Secretaria de Cultura 
33.90.30.01 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00008/2015 - 23.02.15 - JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME - R$ 140.093,81
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO MUNICÍPIO 

DE PEDRA LAVRADA - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pedra Lavrada: 0600 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 12.321.2006.2015 - MANTER ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 33903601 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.361.2006.2018 - MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
- SALÁRIO EDUCAÇÃO 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.361.2006.2021 - 
MANTER ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 12.361.2006.2024 - MANTER ATIV DO TRANSPORTE ESCOLR - FUNDEB 40% 
33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903901 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00012/2015 - 23.02.15 - ANTONIO BEZERRA DA LUZ - R$ 22.000,00
CT Nº 00013/2015 - 23.02.15 - ERISBERTO DE AZEVEDO - R$ 64.000,00
CT Nº 00014/2015 - 23.02.15 - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - R$ 44.000,00
CT Nº 00015/2015 - 23.02.15 - JOAIRAN DE MACEDO - R$ 60.000,00
CT Nº 00016/2015 - 23.02.15 - MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA - R$ 24.000,00
CT Nº 00017/2015 - 23.02.15 - MARCIO SERGIO DE LIMA - R$ 36.000,00
  

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de recauchutagem de pneus para 

os veículos pertencentes à frota própria e locada do município, conforme condições estabelecidas 
neste edital e no termo de referência.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe Fundeb, FNS, e FNAS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00011/2015 - 26.02.15 - FRANCISCO EDILSON VIEIRA - R$ 220.931,20
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos junto ao MTE: RAIS anual, Rais genérico e CAGED, 

assistência para obtenção das CNDs, assessoria na área previdenciária(instruções, orientações nos 
fatores geradores de contribuições(INSS); Elaboração da GEFIP/SEFIP junto a CEF(caixa Econômica 
Federal) e ao INSS; Acompanhamento dos servidores junto ao INSS, em face do benefício pleiteado; 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2015.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00010/2015 - 26.02.15 - GISLANY ASSIS DA SILVA - R$ 11.000,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2015.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos junto ao MTE: RAIS anual, Rais genérico e CAGED, 

assistência para obtenção das CNDs, assessoria na área previdenciário a(instruções, orientações nos 
fatores geradores de contribuições(INSS); Elaboração da GEFIP/SEFIP junto a CEF(caixa Econômica 
Federal) e ao INSS; Acompanhamento dos servidores junto ao INSS, em face do benefício pleiteado.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/02/2015.
 

JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO FILHO – CNPJ/CPF Nº 602.318.234-87 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 325/2015 em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: CARCINICULTURA, o projeto compreende 108,50 há (Engenho São Bento). Na(o) ENG. SÃO 
BENTO – ZONA RURAL  Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2014-007736/TEC/LO-8785

JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011729
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ: 015147933/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  700,73
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011731
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ: 015147933/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.058,64
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011732
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ: 015147933/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.368,42
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011733
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ: 015147933/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  690,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011735
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ: 015147933/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.300,32
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011737
Responsavel.: LUIS CARLOS DA SILVA 01368986455
CPF/CNPJ: 014073972/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  454,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 009918
Responsavel.: MURILO JOSE BARBOSA ARRUDA
CPF/CNPJ: 588199754-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  171,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011461
Responsavel.: PATRICIA ANTAS VERISSIMO MELO
CPF/CNPJ: 617911943-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  715,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 010609
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,  27/02/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AVARE MINIMERCADO EIRELI ME
CPF/CNPJ: 015837924/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  189,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011852
Responsavel.: BONECA DE LUXO UNIVERSO FEMINI
CPF/CNPJ: 015043196/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.286,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 007984
Responsavel.: CURRAL AGROPECUARIA LTDA
CPF/CNPJ: 011329434/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  419,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 009914
Responsavel.: DARIO ARISTONE BEZERRA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 025042924-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.046,78
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011744
Responsavel.: DARIO A. BEZERRA DOS SANTOS 
0250429
CPF/CNPJ: 012316699/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.545,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 009812
Responsavel.: D CRIS MODAS LTDA
CPF/CNPJ: 011287584/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.035,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 010512
Responsavel.: ESTHERLANE SILVA SOARES
CPF/CNPJ: 015539696/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 011760
Responsavel.: J O DE A SILVEIRA ME
CPF/CNPJ: 018235132/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.877,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 009972
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME  12
CPF/CNPJ: 015147933/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  922,86
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I OD EP R O T E S T O
 E D I T A L
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Rua Padre Rolim nº 653, Centro, Cajazeiras – PB
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20140910000000001

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., por meio do presente Edital, NOTIFICA DA EXISTÊNCIA 
DE DÉBITO pertinente a financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF) concedido pela União, por intermédio do Notificante, com recursos públicos 
federais, sendo, portanto, crédito(s) de conta e risco da União, em nome do(s) devedor(es) que se 
encontra(m) ao final relacionado(s), por se encontrar(em) em local incerto e não sabido. Fica(m) 
eles, portanto, ciente(s) de que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir da data da publi-
cação deste Edital, deverá(ão) efetuar o pagamento do(s) título(s) de sua(s) responsabilidade(s), 
no endereço acima especificado, e que o não-pagamento poderá ensejar o vencimento integral da 
dívida e a adoção das seguintes medidas, na forma autorizada pela Portaria nº 202 de 21 de julho 
de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 23 de julho de 2004, do Ministério da Fazenda: 

a) inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-quitados do Setor Público Federal (CADIN), 
nos termos da Lei n.º 10.522/2002; 

b) encaminhamento do(s) crédito(s) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), estando 
passível(is) de inscrição na Dívida Ativa da União.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de CAJAZEIRAS
CNPJ: 07.237.373/0091-86

Rua Padre Rolim nº 653 – Centro
Cajazeiras – PB

___________________
Carlos Enock Bandeira

Gerente de Agência

DANTAS
CPF/CNPJ: 012639934/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$941,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010299
Responsavel.: FABIANA DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 013940470/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$227,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011432
Responsavel.: GA LOCADORA DE VEICULOS E 
TURISMO L
CPF/CNPJ: 010747286/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$693,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010899
Responsavel.: IMPACTUS CONSULTORIA AMB E ENG
CPF/CNPJ: 011885637/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.286,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011891
Responsavel.: JOAN DA SILVA NASCIMENTO ME
CPF/CNPJ: 005898131/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.251,18
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011065
Responsavel.: JANIO LUTHERO OLIVEIRA DE 
AZEVEDO
CPF/CNPJ: 691509154-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 56,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008470
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 004111887/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.063,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011047
Responsavel.: JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO 
42387
CPF/CNPJ: 012344221/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 81,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011451
Responsavel.: JOAO NOBREGA DE SA ME
CPF/CNPJ: 003564582/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$802,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011968
Responsavel.: LCS NORDESTE MANUT ELETRO LTDA
CPF/CNPJ: 017618394/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$882,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011286
Responsavel.: MARIA DA PENHA DE AGUIAR
CPF/CNPJ: 689832474-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$880,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010102
Responsavel.: NOVO NORDESTE INDUSTRIA DE 
CERAMICA
CPF/CNPJ: 003968004/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.550,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011221
Responsavel.: NEWTON LEONARDO ALMEIDA DE HOL
CPF/CNPJ: 005454311/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.949,63
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011354
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$302,17
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011376
Responsavel.: WEBBER PAZ PEREIRA 09422612403
CPF/CNPJ: 018720783/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$702,26
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011334

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,  27/02/2015
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.: AURISTELA ANDRADE E AZEVEDO 
TLDA
CPF/CNPJ: 006210628/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$666,70
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010419
Responsavel.: ADRIANO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 488560454-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.510,51
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 008310
Responsavel.: ANJOS TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 003824581/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$110,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011105
Responsavel.: ALEXSANDRO LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 011810720/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$245,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011120
Responsavel.: ALEXSANDRO LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 011810720/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$245,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010159
Responsavel.: ALFREDO JOSE DE ATAIDE
CPF/CNPJ: 788768344-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$406,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011144
Responsavel.: CESAR AUGUSTO A.CESCONETTO
CPF/CNPJ: 015620604/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011488
Responsavel.: C.D.M. COM. E DIST. MAT. DE CO
CPF/CNPJ: 009538242/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$403,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011931
Responsavel.: COND. RESIDENCIAL GARCIA LORCA
CPF/CNPJ: 017877749/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009534
Responsavel.: DARLAN DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ: 790257814-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$544,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010243
Responsavel.: DIEQUE ATAIDE PAIVA ME
CPF/CNPJ: 015203704/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$157,17
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010682
Responsavel.: DANIEL COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ: 525154433-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.316,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010996
Responsavel.: EDGAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012998544-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$112,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011106
Responsavel.: EDNALDO ALMEIDA MACIEL - ME
CPF/CNPJ: 001327112/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$751,01
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011298
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 
DANTAS
CPF/CNPJ: 012639934/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$545,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011166
Responsavel.: FABIANA DOS SANTOS SOARES
CPF/CNPJ: 087635354-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011103
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 005/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Contratação de transportadores autônomos (pes-
soas físicas), no ramo pertinente, para efetuarem o transporte escolar de alunos residentes na zona 
rural e adjacências para a sede do município e demais localidades. Data de Abertura: 11/03/2015 
às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando 
Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 006/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Fornecimento de Refeições, para Atender 
as Necessidades desta Municipalidade. Data de Abertura: 11/03/2015 às 14:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú 
- PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 007/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Fretamento de Veículos, para Atender as 
Necessidades desta Municipalidade. Data de Abertura: 11/03/2015 às 16:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú 
- PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00002/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 00009/2015 
- 09.02.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 30.008,15; CT Nº 00010/2015 - 09.02.15 - 
PAULO PONTES DA SILVA - R$ 43.318,55; CT Nº 00011/2015 - 09.02.15 - UP DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 2.687,60.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Hortifrutigranjeiros. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (RECURSOS 
ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS): 02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - 10.301.0918.2214/10.301.
0918.2223/10.301.0918.2224/10.301.0918.2225/10.302.0918.2057 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339030.0000 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 00002/2015 
- 04.02.15 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - R$ 127.293,80; CT Nº 00003/2015 - 04.02.15 - 
HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 55.301,00; CT Nº 00004/2015 - 04.02.15 - NORT FRUT LTDA 
- EPP - R$ 50.912,00; CT Nº 00005/2015 - 04.02.15 - PAULO PONTES DA SILVA - R$ 29.445,80.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Educativos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00004/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 00006/2015 - 
04.02.15 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 83.466,80; CT Nº 00007/2015 - 04.02.15 - THAIS 
PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME - R$ 51.510,00; CT Nº 00008/2015 - 04.02.15 
- NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 218,50.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: Aquisição de 
Materiais de Limpeza e Higiene; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 30.008,15; PAULO PONTES DA SILVA - R$ 43.318,55; 
UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 2.687,60.

Alagoa Grande - PB, 06 de Fevereiro de 2015
SIMONE MARIA SILVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios e Produtos Hortifrutigranjeiros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - R$ 127.293,80; HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME 
- R$ 55.301,00; NORT FRUT LTDA - EPP - R$ 50.912,00; PAULO PONTES DA SILVA - R$ 29.445,80.

Alagoa Grande - PB, 03 de Fevereiro de 2015
SIMONE MARIA SILVA 

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Expediente e Educativos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 83.466,80; NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 218,50; THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - 
ME - R$ 51.510,00.

Alagoa Grande - PB, 03 de Fevereiro de 2015
SIMONE MARIA SILVA 

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Professor Nestor Antunes de Almeida, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 08:30 horas do dia 12 
de Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
Gradual de Materiais de Escritório e Papelaria para atender as necessidades do Município de Santa 
Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Santa Cruz - PB, 26 de Fevereiro de 2015

GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Professor Nestor Antunes de Almeida, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 10:30 horas do dia 12 
de Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação 
de veículos para o Transporte Escolar do Município de Santa Cruz/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Santa Cruz - PB, 26 de Fevereiro de 2015

GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Professor Nestor Antunes de Almeida, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 14:00 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
Gradual de Material de Limpeza e Manutenção para atender a demanda do Município de Santa 
Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Santa Cruz - PB, 26 de Fevereiro de 2015

GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS (CÓPIAS 
E PLASTIFICAÇÃO, ETC), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CON-
FORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 26 de Fevereiro de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:30 horas do dia 12 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS (CÓPIAS 
E PLASTIFICAÇÃO, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
E SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 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, 26 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60017/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 12 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS (CÓPIAS 
E PLASTIFICAÇÃO, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS ÓR-
GÃOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 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, 26 de Fevereiro de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:15 horas do dia 
13 de Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisi-
ção de medicamentos, equipamentos e materiais odontológicos, fornecidos de forma parcelada, 
destinados as UBS(Unidades Básicas de Saúde) e ao CEO, conforme solicitação da Secretaria de 
Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com; site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 26 de Fevereiro de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 005/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 11 de Março  de 2014 as 9:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS 
VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

 A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. 
Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 26 de Fevereiro  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 006/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 11 de Março  de 2014 as 12:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DO TIPO GLP ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COMO 
CAPACIDADE P/13 KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES, DEMAIS 
ATIVIDADES E PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE.

 A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. 
Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 26 de Fevereiro  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 007/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 11 de Março  de 2014 as 14:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A 
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI COM NECESSIDADES ESPECIAIS. A 
reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. 
Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 26 de Fevereiro  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 
123/2006 e alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 17 de Março de 2015 as 14:00 horas, tendo como 
objeto: AQUISIÇÃO DE PEIXES, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE NA SE-
MANA SANTA DO MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio da 
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos-PB . Informações e obtenção do edital na CPL situado a Rua 
Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 no horário de expediente 
normal de 13:00 as 17:00 Horas. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB, 26 de Fevereiro  de 2015.
FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

 PRESIDENTE DA CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.003/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Monteiro, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 2.6.003/2015, a ser realizada no dia 11/03/2014 às 11h00min (horário local), que 
tem por objeto Contratação de Transportadores Autônomos, para efetuarem o transporte escolar 
de alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do Município e demais localidades, 
da Rede Estadual de Ensino Inovador, 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, 26 de Fevereiro de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.002/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Monteiro, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 2.6.002/2015, a ser realizada no dia 11/03/2014 às 10h00min (horário local), que 
tem por objeto Contratação de Transportadores Autônomos, para efetuarem o transporte escolar de 
alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do Município e demais localidades, da 
Rede Estadual de Ensino, 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, 26 de Fevereiro de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

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 
16 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 Pro-
grama 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, 26 de Fevereiro de 2015.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSO ADM. Nº. 2014/054686 da SEDESP
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial 
SRP nº 04-003/2015. Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MICROCOMPU-
TADOR E ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDESP, com abertura 
prevista para o dia 23/01/2015 às 15:00h, foi declarado DESERTO. Maiores informações na 
sala da COPEL, situada na Av. Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa-PB ou pelo 
Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSOS ADM. Nº. 2014/005210 da SEPM; e 2014/081154 da SEPLAN
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 04-
004/2015. Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
(MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK, IMPRESSORA E ESTABILIZADOR), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SEPM E SEPLAN, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
com abertura prevista para o dia 27/01/2015 às 09:30h, foi declarado DESERTO. Maiores infor-
mações na sala da COPEL, situada na Av. Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa-PB 
ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO ADM. Nº. 2014/044847 da SECITEC
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 04-
005/2015. Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECITEC, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com 
abertura prevista para o último dia 10/02/2015 às 09:30h, foi declarada FRACASSADA. Maiores 
informações na sala da COPEL, situada na Av. Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa-
-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 004/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Pães e Produtos de Panificação. 
Data de Abertura: 11/03/2015 às 08:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Cama-
laú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através do 
telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro



 
 

 

 
Rua Gov. Flávio Ribeiro, nº 219 – Centro – Gurinhém –Pb 

            Cnpj: 08.809.444/000184 

Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Gurinhém 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - SRP – PROCESSO ADM Nº 2015.02.011 

 
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA 
ESCOLAR E DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS. 
 
EMPRESA: PAULO ROMERO DOS SANTOS 51911280449 - CNPJ: 12.961.236/0001-73 
 
1. VALOR TOTAL REGISTRADO: 
LOTE I - VERDURAS         ITEM ESPECIFICAÇÃO UND ORIGEM QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 TOMATE kg NACIONAL 3000 2,99 R$            8.970,00 
2 PIMENTÃO UNI NACIONAL 5000 0,39 R$            1.950,00 
3 CHUCHU kg NACIONAL 4500 2,80 R$          12.600,00 
4 CENOURA kg NACIONAL 2300 2,70 R$            6.210,00 
5 COENTRO MOLHO DE 100g UND NACIONAL 2850 1,15 R$            3.277,50 
6 CEBOLA kg NACIONAL 2800 2,70 R$            7.560,00 
7 ALHO kg NACIONAL 400 30,00 R$          12.000,00 
8 BATATA INGLESA kg NACIONAL 2600 3,70 R$            9.620,00 
  TOTAL        R$          62.187,50 

       LOTE II - FRUTAS         ITEM ESPECIFICAÇÃO UND ORIGEM QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 
1 ABACAXI UND NACIONAL 200 2,75 R$               550,00 
2 BANANA KG NACIONAL 460 2,80 R$            1.288,00 
3 LARANJA UND NACIONAL 1800 0,30 R$               540,00 
4 MAÇÃ KG NACIONAL 280 5,40 R$            1.512,00 
5 MAMÃO KG NACIONAL 880 1,65 R$            1.452,00 
6 MELANCIA KG NACIONAL 560 1,00 R$               560,00 
7 ABACATE KG NACIONAL 60 2,90 R$               174,00 
8 MANGA KG NACIONAL 460 2,40 R$            1.104,00 
9 GOIABA KG NACIONAL 400 2,55 R$            1.020,00 
10 UVA VERDE KG NACIONAL 60 5,60 R$               336,00 
11 MELÃO KG NACIONAL 100 2,10 R$               210,00 
  TOTAL        R$            8.746,00 

              TOTAL DOS LOTES        R$          70.933,50 
 
2. VALIDADE DA ATA 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a 
firmar as contratações. 
 
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados 
pela Prefeitura Municipal de Gurinhém. 
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Gurinhém, por 
intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços. 
 

Gurinhém, 26 de Fevereiro de 2015. 
Município de Gurinhém 

TARCISIO SAULO DE PAIVA - PREFEITO                               
CONTRATANTE  

 
 

 

 
Rua Gov. Flávio Ribeiro, nº 219 – Centro – Gurinhém –Pb 

            Cnpj: 08.809.444/000184 

Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Gurinhém 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - SRP – PROCESSO ADM Nº 2015.02.012 
 

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA 
BOTIJÕES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 
 
EMPRESA: MARIANA ARAUJO TRUTA FELIPE - ME 
CNPJ: 13.258.491/0001-17 
 
1. VALOR TOTAL REGISTRADO: 
 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND MARCA QUANT. P. UNIT. P. TOTAL  

1 
CARGAS DE GAS LIQUEFEITO 
DE PETROLEO (GLP) PARA 
BOTIJÃO DE 13KG.  

CARGAS BUTANO 1000 42,00 42.000,00 

  VALOR TOTAL          R$  42.000,00  
 
2. VALIDADE DA ATA 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a 
firmar as contratações. 
 
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados 
pela Prefeitura Municipal de Gurinhém. 
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Gurinhém, por 
intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços. 

 
Gurinhém, 26 de Fevereiro de 2015. 

Município de Gurinhém 
TARCISIO SAULO DE PAIVA - PREFEITO                               

CONTRATANTE 
 

 
 
 

  
 

ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2015 

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2015 
PROCESSO ADM. Nº 2015.01.012 

 
OBJETO: Contratação de Profissional Especializado em Serviços de Confecção de Próteses Dentárias 
Destinadas a População Carente do Município de Caldas Brandão. 
 
1. VALOR TOTAL REGISTRADO: 
 
Fornecedor: CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA – ME – CNPJ: 16.813.551/0001-04; 
Endereço: Av Antônio Luna Freire nº 216 – Centro – Mari – PB - CEP: 58.345-000, conforme quadro 
abaixo:  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

01 Confecção de Próteses Dentária Total Maxilar em resina com 
dentes de única prensagem (VIP). 250 147,50 36.875,00 

02 Confecção de Próteses Dentária Total Mandibular em resina com 
dentes de única prensagem (VIP). 250 147,50 36.875,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO 73.750,00 

 
Fornecedor: SERGIO BELTRÃO DE ARAUJO – CPF: 415.892.624-68 
Endereço: Rua Mestre Raimundo, nº 15 – Centro – Alagoinha – PB – CEP: 58.390-000, conforme quadro 
abaixo:  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

03 Confecção de Próteses Dentária Parcial Removível Maxilar em 
resina com dentes de única prensagem (VIP). 250 147,00 36.750,00 

04 Confecção de Próteses Dentária Parcial Removível Mandibular 
em resina com dentes de única prensagem (VIP). 250 147,00 36.750,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO 73.500,00 

 
2. VALIDADE DA ATA 
 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada 
a firmar as contratações. 
 
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal de Caldas Brandão. 
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Caldas Brandão, 
por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços. 
 

Caldas Brandão, 13 de Fevereiro de 2015. 
NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES 

PREFEITA  
 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CONSIRES/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ESPECIAL

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 01.2015.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CONSIRES/PB, através de 

sua Comissão Permanente de Licitações Especial, constituída através da Portaria de nº 003/2014, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 15.04.2015, às 08h30min, na Sala da Comissão de Licitação, localizada à 
Rua Solon de Lucena, 26 – 1° Andar – Centro – CEP: 58.200-000 – Guarabira - PB, Licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA de n.º 01.2015, tipo “MELHOR TÉCNICA E PREÇO”, destinada a 
contratação de empresa no ramo pertinente para ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICPAL DE 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PIGIRS), VISANDO SOLUÇÕES INTEGRADAS 
E CONSORCIADAS PREVIAMENTE DEFINIDAS, COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 12.305/2010 
E SEU DECRETO REGULAMENTADOR Nº 7.404/2010; municípios integrantes: Alagoinha, Areia, 
Araçagi, Bananeiras, Belém, Borborema, Caiçara, Capim, Casserengue, Cuitegi, Duas Estradas, 
Guarabira, Itapororoca, Lagoa de Dentro, Logradouro, Mulungu, Pedro Regis, Pilões, Pilõezinhos, 
Pirpirituba, Riachão, Serra da Raiz, Serraria, Sertãozinho e Solânea. Demais esclarecimentos e Cópia 
do respectivo Edital “Concorrência 01.2015” poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, 
em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min e das 14h00min as 18h00min 
ou pelo email: consires.rs@gmail.com

Guarabira, 25 de Fevereiro de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da CPLE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO – PB
TERMO DE REVOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais, fundamentado no Art. 49 “Caput” da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Súmula - STF nº. 346 e Súmula - STF nº. 473.

RESOLVE:
 REVOGAR o Pregão Presencial nº. 0.6.004/2015, que teve por objeto a aquisição de 

patrulha mecanizada, com recurso decorrente doContrato de Repasse nº 1008879-79/2013, Sincov 
nº 790894 e MDA/PRONAT-DESENV SUST DE TERRITORIOS RURAIS, para que surta seus efeitos 
legais, embasado no princípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa.

Juazeirinho - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
JONILTON FERNENDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA COMO OBJETIVO DE CONSULTORIA 
E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO - R$ 22.000,00.

Santa Helena - PB, 25 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSUL-

TORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA COMO 
OBJETIVO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00015/2015 - 25.02.15 - EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO - R$ 22.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Contratação de pessoa 
jurídica e pessoa física para locação de transporte escolar para atender aos alunos da zona rural n; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVERALDO DOS SANTOS 
- R$ 72.000,00; FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO DOS SANTOS - R$ 56.000,00; FRANCISCO 
LUCIANO MARTINS DE SOUSA - R$ 36.000,00; MANOEL ALVES FERNANDES - R$ 84.000,00; 
MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA OLIVIERA - R$ 64.400,00; MARIA IRIDAN DE SOUSA - R$ 
100.000,00; RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA - R$ 112.000,00.

Sousa - PB, 26 de Fevereiro de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito  

 
ESTADO DA PARAÍBA

MUNICÍPIO DE ARAÇAGI
NOTIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE ARAÇAGI, através da Prefeitura Municipal, vem à presença de Vossa Senho-

ria, representante legal da ELY CONSTRUÇÕES LTDA – MECNPJ: 15.449.219/0001-40, empresa 
responsável pela execução do Contrato nº. 078/2013, determinar que diante do atraso na execução 
do contrato de construção de UBS na Praça José Luís de Araújo – Centro, deve a empresa, NO 
PRAZO DE 10 DIAS, apresentar cronograma de execução da obra, com prazo máximo de 90 dias 
para execução integral do contrato, sem possibilidade de aditamento. Caso a empresa não apresente 
o que ora fora solicitado, o Município será obrigado a instaurar o devido processo administrativo, 
com possível rescisão de contrato, com o fim de resguardar o patrimônio público.

Araçagi, 24 de Fevereiro de 2015.
JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO

PREFEITO
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE  MATUREIA
EXTRATO DE ANULAÇÃO LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO  Nº 009/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para organização e realização de concurso 

público, visando o recrutamento e seleção de candidatos para provimento de cargos do quadro 
efetivo na Administração Municipal de Matureia, O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 
DE MATUREIA no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 49, da Lei 
n.º 8.666/1993 resolve ANULAR, o presente processo e todos os atos dele decorrentes, e determino 
desde já que seja aberto um novo Processo Licitatório, atendendo a orientação do setor jurídico.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: em conformidade com o disposto no Art. 49, da Lei n.º 8.666/1993.
DATA ASSINATURA: 20 DE FEVEREIRO DE 2015

DANIEL DANTAS WANDERLEY
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO  003-2015
OBJETO: Contratação dos serviços de execução de obra  para reforma e ampliação  do campo 

de futebol no município de Pedra Branca conforme planilha orçamentaria em anexo e edital.
ABERTURA: Dia 17 de Março de 2015 as 11:00horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 

obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado 
da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 26 de Fevereiro de 2015.
Braz de Sousa Lins                          
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 019/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 16 

de março de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de 
Serra Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema 
de Registro de Preço, Objeto: Aquisição de material de construção para atender as necessidades 
do município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital pelo 
e-mail andrejaf240@hotmail.com, tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expediente de segunda a 
sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 020/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 17 de 

março de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúdedo município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital 
pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com, tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expediente de segunda 
a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 021/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 18 de 

março de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: Aquisição de medicamentos odontológicos para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúdedo município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar 
copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com,tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expe-
diente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 022/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 19 de 

março de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: Aquisição material hospitalar e injetáveis para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar 
copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com, tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expe-
diente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

Serra Grande-PB, 25 de fevereiro de 2015.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015
OBJETIVO: Conclusão da pavimentação em paralelepípedos, nas seguintes ruas do bairro Monte 

Castelo: Maria Augusto Limeira, Joaquim Amaro, Manoel Pedro Oliveira, Sabino Viana e complemento 
das ruas Renan Ayres e Luzia Leitão; como também a drenagem de todas as localidades do bairro 
Monte Castelo, na cidade de Patos (PB), conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 17/03/2015, às 08h30min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo 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. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 26 de fevereiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão - PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015
OBJETIVO: Execução de obras de Macro Drenagem Urbana da Bacia do Riacho do Frango no 

município de Patos – Paraíba,conforme edital e seus anexos.
ABERTURA: 01/04/2015, às 08h30min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo 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. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 26 de fevereiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão - PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL DE INFORMÁTICA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANA CLAUDIA HONORATO 
DE ANDRADE - ME - R$ 131.005,35; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 41.710,00.

Pedra Lavrada - PB, 26 de Fevereiro de 2015
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2015
OBJETO: Fornecimento de serviços de andaimes, marteletes e banheiros químicos para atender 

as necessidades de diversas Secretarias do município de Patos (PB)
ABERTURA: 11/03/2015 ás 15h: 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 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 26 de fevereiro de 2015.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 032/2015
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Pneus, Câmaras e 

Protetores de Pneus a cargo das diversas Secretarias, destinados aos veículos pertencentes ao 
Município de Patos (PB),

ABERTURA: 11/03/2015, ás 09h00min (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

PATOS – PB, 26 de fevereiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecer solução de administração de serviços ou 

produtos oferecidos através de convênios aos servidores ativos e ou inativos do interesse do 
município de Patos-PB.

ABERTURA: 11/03/2015 ás 14h: 00min (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos – PB, em 26 de fevereiro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 23 

- Centro - Duas Estradas - PB,o CANCELAMENTO da licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza diversos, mediante requisição 
diária e periódica, destinados as Secretarias deste Município. Licitação exclusiva a participação 
deMicroempresas e Empresas de Pequeno Porte, que seria realizado:  às 09:00 horas do dia 05 
de março de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 129 e Lei Complementar nº 123/06e LC nº147/14. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Duas Estradas - PB, 26 de Fevereiro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
LOCAL DA REUNIÃO: Sede da Câmara de Vereadores de Quixaba
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição de material gráfico, para atender as neces-

sidades da prefeitura municipal de Quixaba-PB.
ABERTURA: 13/Março/2015 às 09:00h. (horário de Brasília)
AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA CHAMADA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Refeições Prontas (Ex; 

Quentinhas, Salgados, Bolos etc), Água Mineral e outros para atender as necessidades de todos 
os órgãos da Prefeitura municipal de Quixaba-PB.

ABERTURA: 13/Março/2015 às 10:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para locação de carro pipa para abastecimento de água 

na zona rural e urbana, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas-PB.
ABERTURA: 13/Março/2015 às 11:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para locação de horas de trator de pneu para corte de 

terra, destinados a Secretaria do município de Quixaba/PB
ABERTURA: 13/Março/2015 às 12:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa prestadora de serviços de saúde, na especialidade de 

realização continuo de exames laboratoriais e de imagem (raio x e ultrassonografia), para atender 
as necessidades da secretaria de saúde do município de quixaba-pb

ABERTURA: 13/Março/2015 às 14:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de lentes e armações, des-

tinados a Secretaria de Ação Social do município de Quixaba/PB
ABERTURA: 13/Março/2015 às 16:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro: Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 20 de Fevereiro de 2015.
Wescley Candeia Santana - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para serviços diário de coleta e transporte de lixo domiciliar, 

hospitalar, comercial e entulhos de lotes baldios e podas de árvores deste Município, percorrendo 
todo perímetro urbano sem limite de quilometragem a ser percorrida durante cinco dias semanal, 
conforme programação da coleta determinada pelo município.

ABERTURA: 17 de março de 2015, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Quixaba
Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, situado à Rua 

Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro: Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no horário de 
8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 20 de Fevereiro de 2015.
Wescley Candeia Santana - Presidente  - CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO FINAL -FASE DE LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 

23 - Centro - Duas Estradas, que o Certame em epígrafe resultou no RESULTADO FINAL conforme 
informações abaixo:

RESULTADO FINAL:
- Larissa Farias Belém Xavier.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 

- 27 - 28 - 29 - 32.
Valor: R$ 211.780,00.

Duas Estradas - PB, 26 de Fevereiro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

                            
Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Gurinhém
Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015 - SRP, feito pelo 

Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  25 de Fevereiro de 2015 e de conformidade com 
a Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: PAULO ROMERO DOS SANTOS 51911280449 - CNPJ: 

12.961.236/0001-73, vencedora dos Lotes I e II com o valor total de R$ 70.933,50 (setenta mil 
novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) pelas razões expostas no referido Laudo.

Gurinhém - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRESEN-
CIAL N.º 004/2015 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: PAULO 
ROMERO DOS SANTOS 51911280449 - CNPJ: 12.961.236/0001-73, vencedora dos Lotes I e II 
com o valor total R$ 70.933,50 (setenta mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Gurinhém - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro
        

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2015 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  25 de Fevereiro de 2015 e de conformidade com 
a Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: MARIANA ARAUJO TRUTA FELIPE – ME - CNPJ: 

13.258.491/0001-17, no valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Gurinhém - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-

SENCIAL N.º 005/2015 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: 
MARIANA ARAUJO TRUTA FELIPE – ME - CNPJ: 13.258.491/0001-17, no valor total R$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais).

Gurinhém - PB, 26 de Fevereiro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de materiais de hortifrutigranjeiros 
diversos, mediante requisição diária, conforme solicitação das Secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 20 de Fevereiro de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS 

E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS.  VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e

CT Nº 00015/2015 - 22.01.15 - FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME - R$ 478.650,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00053/2014. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA E FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA 
DO FUNDEB (OUTRAS)/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00016/2015 - 02.02.15 - VIAÇÃO 
TRANSPASSOS LTDA - R$ 1.091.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO E REFORMA 
DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FELIPE RANIER 
CAVALCANTI SILVA - ME - R$ 478.650,00.

Esperança - PB, 21 de Janeiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2014
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00053/2014, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: VIAÇÃO TRANSPASSOS LTDA - R$ 1.091.600,00.

Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Eleine Soares Brasileiro, SN - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 16 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE RELÓGIOS DE PONTOS ELETRÔNICO DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 26 de Fevereiro de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2015
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 DP00001/2015, 
que objetiva: Contratação de empresas especializadas nos serviços essenciais para o devido 
funcionamento da Prefeitura Municipal e todos os setores agregados a este Órgão e o Fundo Mu-
nicipal de Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: A UNIÃO 
SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA; BANCO ABN AMRO REAL S.A ; BANCO DO 
BRASIL SA; BANCO DO BRASIL SA; CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA CAJAZEIRAS; 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA; EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E TELEGRÁFOS; EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL; 
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; IMPRENSA NACIONAL ; TELEMAR 
NORTE LESTE S/A.

Cachoeira dos Indios - PB, 25 de Fevereiro de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2015.
OBJETO: Contratação de empresas especializadas nos serviços essenciais para o devido 

funcionamento da Prefeitura Municipal e todos os setores agregados a este Órgão e o Fundo 
Municipal de Saúde;

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/02/2015.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e equipe de apoio, sediada na Rua Antônio 

Caetano, 92 Centro Imaculada, às 09:00 horas do dia 12 de Março de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial. Objeto Aquisição parcelada de medicamentos de uso hospitalar, atenção bá-
sica, psicotrópicos entorpecentes e material hospitalar para suprir as necessidades de consumo 
das unidades de Saúde e PSF’s do Município. Edital e informações encontra-se a disposição dos 
interessados na sala da CPL no endereço acima, nos dias úteis das 08:00h às 12:00h. 

Imaculada, 26 de Fevereiro de 2015. 
Gleiton do Carmo Silvestre 

 Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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 DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA 
ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JU-
RÍDICOS E ADMINISTRATIVOS, COM ATUAÇÃO NA VARA ÚNICA DO TRABALHO DA CIDADE 
DE CAJAZEIRAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DEFENDENDO ESTE MUNICÍPIO, QUANDO FOR  O CASO, 
ESSENCIAIS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDNELTON HELEJONE BENTO 
PEREIRA - R$ 33.000,00.

Santa Helena - PB, 25 de Fevereiro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 

ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E 
ADMINISTRATIVOS, COM ATUAÇÃO NA VARA ÚNICA DO TRABALHO DA CIDADE DE CAJAZEI-
RAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO, DEFENDENDO ESTE MUNICÍPIO, QUANDO FORO CASO, ESSENCIAIS 
AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00016/2015 - 25.02.15 - EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA - R$ 33.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 

ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E 
ADMINISTRATIVOS, COM ATUAÇÃO NA VARA ÚNICA DO TRABALHO DA CIDADE DE CAJAZEI-
RAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO, DEFENDENDO ESTE MUNICÍPIO, QUANDO FORO CASO, ESSENCIAIS 
AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/02/2015.
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CNPJ: 01.612.384/0001-66
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro 
Oficial o senhor Rennan Napy Neves JUCEP N.º 008. O leilão será realizado no dia 30/03/2015 as 
10:00 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal (83) 3682-1086 ou com o Leiloeiro Oficial (83) 9686-8336 | 8865-9397, 
no site: www.arremateleiloes.com.br ou e-mail rennan@arremateleiloes.com.br

São José Dos Ramos, 25 de Fevereiro de 2015.
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO EDITAL DE L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº. 21.173/2013 – TOMADA DE PREÇOS Nº 10.002/2014
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS, REFORMA E RECUPE-

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

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Presidente, Sr. Chrystia-
no Madruga Navarro, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA ao Edital da 
Tomada de Preços nº. 10.002/2014, pág.10, item 8.2.5, letra “b” onde lê-se: “ (...) até o 5º dia útil 
imediatamente anterior a data designada para sessão de abertura constante no item 1 do Edital. ”; 
leia-se: “(...) antes da data de recebimento das propostas constante no item 1 do edital. Devendo 
a Declaração emitida pela SEFIN/PMJP ser anexada no envelope Documento de Habilitação. ”.  
Fica mantida a data do certame para o dia 03/03/2015 às 09:30h. Maiores informações e consultas 
com o Presidente e Comissão Setorial de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no 
Telefone: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro 

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO EDITAL DE L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 16.391/2013 – TOMADA DE PREÇOS Nº 10.003/2014
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E RECU-

PERAÇÃO DA UPA OCEANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Presidente, Sr. Chrystiano 

Madruga Navarro, torna público para conhecimento dos interessados, a ERRATA ao termo do Edital 
da Tomada de Preços nº. 10.003/2014, qual seja: item 8.2.5 letra “b”, onde lê-se: “(...) até o 5º dia útil 
imediatamente anterior à data designada para a sessão de abertura constante no item 1 do Edital”; 
leia-se: “(...) antes da data de recebimento das propostas constante no item 1 do Edital. Devendo 
a Declaração emitida pela SEFIN/PMJP ser anexada juntamente do envelope Documentos de 
Habilitação.”. Fica mantida a data do certame para o dia 10/03/2015 às 09h. Maiores informações 
e consultas com o Presidente e Comissão Setorial de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 
12:00h., no telefone: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro - Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO EDITAL DE L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 06.325/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 10.004/2014
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 

LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Presidente, Sr. Chrystiano 

Madruga Navarro, torna público para conhecimento dos interessados, a ERRATA ao termo do Edital 
da Tomada de Preços nº. 10.004/2014, qual seja: item 8.2.5 letra “b”, onde lê-se: “(...) até o 5º dia útil 
imediatamente anterior à data designada para a sessão de abertura constante no item 1 do Edital”; 
leia-se: “(...) antes da data de recebimento das propostas constante no item 1 do Edital. Devendo 
a Declaração emitida pela SEFIN/PMJP ser anexada juntamente do envelope Documentos de 
Habilitação. ”. Fica mantida a data do certame para o dia 11/03/2015 às 09h. Maiores informações 
e consultas com o Presidente e Comissão Setorial de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 
12:00h., no telefone: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro - Presidente da CSL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Utensílios de Cozinha 
para Secretaria de Educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 26 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 12 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamentos 
de Cozinha para Secretaria de Educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 26 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº 00001/2015
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00001/2015 – Pregão Presencial nº 00001/2015, 

realinhando os seguintes preços contratados a partir desta data: R$ 3,19 (três reais e dezenove 
centavos) o litro do Gasolina Comum e de R$ 2,72 (dois reais e setenta e dois centavos) o litro de 
Óleo Diesel. Fica alterado o valor contratual para: R$ 573.525,00 (Quinhentos e setenta e três mil, 
quinhentos e vinte e cinco reais). PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/
PB e POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA - CNPJ nº 07.835.062/0001-62. 
DATA DE ASSINATURA: 13/02/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
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 11 de março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para a prestação 
dos serviços na realização de exames médicos especializados, 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: natubalicitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
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 11 de março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (XEROX) PARA O ATEN-
DIMENTO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. 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 00020/2015
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 11 de março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECES-
SIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 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

Natuba - PB, 26 de fevereiro de 2015.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA - Pregoeira Oficial

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

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 16 de março de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de pneus 
(nacionais) e câmaras de ar, destinados a frota de veículos deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3397-1042. E-mail: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 26 de fevereiro de 2015
MARCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2015
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 IN00005/2015, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestar assessoria em revisão da Lei Orgânica e elabo-
ração de leis complementares nela previ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ALENCAR ADVOCACIA - R$ 60.500,00.

Cajazeiras - PB, 13 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestar assessoria em revisão da Lei Orgânica e ela-
boração de leis complementares nela previu.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2015.
DOTAÇÃO: 02.030 - SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011- MANUT. DAS 

ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90. 39 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00033/2015 - 13.02.15 - ALENCAR ADVOCACIA - R$ 60.500,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00002/2015
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 DP00002/2015, que 
objetiva: LOCAÇÃO MENSAL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJ; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOÃO BOSCO ABRANTES FERREIRA - R$ 30.800,00.

Cajazeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD CON-
FORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJ.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 
33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 33.90.36 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-
-PESSOA JURIDICA 003-SUS 008-FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2059 
- MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS- PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUT.DA MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. - MAC 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS- PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00013/2015 - 02.02.15 - JOÃO BOSCO ABRANTES FERREIRA - R$ 30.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2015
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 DP00003/2015, que 
objetiva: LOCAÇÃO MENSAL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL CON-
FORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA - R$ 25.000,00.

Cajazeiras - PB, 24 de Fevereiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 
33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 33.90.36 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-
-PESSOA JURIDICA 003-SUS 008-FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2059 
- MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS- PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUT.DA MÉ-
DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP.- MAC 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS- PESSOA FISICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00012/2015 - 25.02.15 - RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA - R$ 25.000,00

ENVIADO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando de 
suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações posteriores, como também da Lei 12.232 de 29/04/2012, resolve HOMOLOGAR e 
ADJUDICAR o Processo Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, de nº 004.2014, fundamentado 
no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 25/02/2015 e 
26/02/2015, respectivamente, em favor da empresa SUPERLIGA66 COMUNICAÇÃO LTDA – inscrita 
no CNPJ sob o nº 08.930.336/0001-65, que tem como objetivo, a contratação de 01 (UMA) empresa 
para a prestação de serviços de publicidade e propaganda, compreendendo o conjunto de atividades 
realizadas integradamente que tenha por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, 
a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou 
serviços de qualquer natureza, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou informar o público 
em geral. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato 
nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 26 de Fevereiro de 2015.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES destinados a atendi-
mentos das frotas veiculares pertencentes e/locadas a Prefeitura Municipal e ao Fundo Municipal 
de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015. RECURSOS FINANCEIROS: 
PRÓPRIOS / FUS / MDE / FUNDEB / MAC: E ORÇAMENTÁRIOS: CONSIGNADOS NOS ORÇA-
MENTOS VIGENTES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº 076/2015 - 02.02.2015 - COMÉRCIO 
DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA – CNPJ 00.412.041/0001-95 - R$ 683.459,70 – Seiscentos e 
Oitenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta Centavos.

Alagoinha, 02 de Fevereiro de 2015.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratações eventuais e locações mensais de Veículos diversos. FUNDAMENTO LE-

GAL: Pregão Presencial nº 01/2015. RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIOS / FUS / FMS / PAB e 
ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015, Partes Contratantes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA e: EDCAR-
LOS CUNHA DE OLIVEIRA - R$ 70.000,00 - CT Nº 001/2015 - 02.02.2015, JOSÉ CARLOS GUEDES 
FILHO - R$ 9.900,00 - CT Nº 02/2015 - 02.02.2015 - FRANCISCO FABRÍCIO DA SILVA - R$ 9.900,00 
- CT Nº 003/2015 - 02.02.2015 - ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO - R$ 9.900,00 - CT Nº 004/2015 - 
02.02.2015 - JAILSON FRAGOSO DA SILVA - R$ 63.800,00 - CT Nº 005/2015 - 02.02.2015 - EDILSON 
DUARTE ONOFRE - R$ 64.900,00 - CT Nº 006/2015 - 02.02.2015 - LUCIANO BERTO DA SILVA - R$ 
44.000,00 - CT Nº 007/2015 - 02.02.2015 - EDGLAY SALES DE ARAÚJO - R$ 24.200,00 - CT Nº 008/2015 
- 02.02.2015 - JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES - R$ 41.800,00 - CT Nº 009/2015 - 02.02.2015.

Alagoinha, 02 de fevereiro de 2015.
JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de veículos para transportes diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2015. RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIOS / MDE E ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS 
NO ORÇAMENTO VIGENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: EDSON DUARTE ONOFRE - R$ 66.000,00 
- CT Nº 077/2015 - 02.02.2015 - SONIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO - R$ 26.950,00 - CT Nº 
078 - 02.02.2015 - ALDEMIR SANTOS DE PAULO - R$ 9.900,00 - CT Nº 079/2015 - 02.02.2015 - VALDIR 
GOMES DE SOUZA - R$ 9.900,00 - CT Nº 080/2015 - 02.02.2015 - MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA - R$ 
29.150,00 - CT Nº 081/2015 - 02.02.2015 - JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA - R$ 121.440,00  - CT Nº 
082/2015 - 02.02.2015 – e  ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - R$ 39.900,00 - CT Nº 083/2015 - 02.02.2015. 

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de construção de 03 POÇOS ARTESIANOS, CAIXA DÁGUA, 

CHAFARIZ, ADUTORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2014. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE 
CONVÊNIOS - OUTROS) - 20.400 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 20.601.0005.1010 - ELE-
MENTO DE DESPESA: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00006/2015 - 24.02.15 - NORDCON 
NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - EPP - R$ 389.024,97.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

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

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2014, que objetiva: Execução 
dos serviços de construção de 03 POÇOS ARTESIANOS, CAIXA DÁGUA, CHAFARIZ, ADUTORA E 
LIGAÇÕES DOMICILIARES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - EPP - R$ 389.024,97. Fica desde 
já convidado o representante legal da empresa acima citada, para comparecer num prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar desta publicação ao Gabinete do Prefeito, localizado no Prédio Sede 
desta Edilidade, objetivando a assinatura do contrato da licitação em epígrafe.

Cuitegi - PB, 20 de Fevereiro de 2015
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RIBEIRO BESSA

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

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Março de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, destinado a merenda escolar do Conselho da E.M.E.F. José Ribeiro Bessa. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Mataraca - PB, 26 de Fevereiro de 2015
MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CÔNEGO JOSÉ VITAL RIBEIRO 
BESSA

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

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Março de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, 
destinado a merenda escolar do Conselho da E.M.E.F.M Conego José V. R. Bessa. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Mataraca - PB, 26 de Fevereiro de 2015
DIMAS GERÔNIMO DA SILVA - Presidente do Conselho

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigi-
bilidade de Licitação nº IN00004/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB: 0202- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 
04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: 1 (um) ano. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão 
e: CT Nº 00013/2015 - 26.02.15 - DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA - R$ 33.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
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 15:30 horas do dia 18 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 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, 26 de Fevereiro de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
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 14:00 horas do dia 18 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 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, 26 de Fevereiro de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

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 

Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:30 horas do dia 18 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 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, 26 de Fevereiro de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

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 Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA 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, 26 de Fevereiro de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2015. OBJETO: CONTATAÇÃO DE PROFIS-

SIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS , 
PARA FAZER ACOMPANHAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Planejamento. RATI-
FICAÇÃO: Prefeito, em 26/02/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigi-
bilidade de Licitação nº IN00004/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB: 0202- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 
04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: 1 (um) ano. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão 
e: CT Nº 00013/2015 - 26.02.15 - DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA - R$ 33.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

26 de Fevereiro de 2015
PROCESSO Nº 006/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO de material elétrico, destinados a manutenção da 

iluminação publica deste município.
PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba
Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda-EPP
R$ 129.007,50 (Cento e Vinte Nove Mil, Sete Reais e Cinqüenta Centavos)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTEN-

CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de 
Obras e Urbanismo

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 129.007,50 
(Cento e Vinte Nove Mil, Sete Reais e Cinqüenta Centavos), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, PB
INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP- Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 006/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 003/2015 de 03 de 
fevereiro de 2015, com abertura para 23 de Fevereiro de 2015, às 08:30 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas-PB, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO:O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocada a Empresa: INEL 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP, com CNPJ 05.757.746/0001-68, e INSC. EST. 
nº. 16.138.704-7, estabelecida à Rua Presidente João Pessoa, 313 A - Centro, Campina Grande, 
Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é R$ 129.007,50 (Cento e Vinte Nove Mil, Sete Reais 
e Cinqüenta Centavos), para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, 
nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, 26 de Fevereiro de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Prefeito  Constitucional

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Ja-

neiro de 2015, daPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do  PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 002/2015, cujo objeto é a AQUISICAO de cilindros de oxigênio hospitalar, conforme demanda, 
destinados ao assistencialismo ao povo carente deste município, destinados ao consumo daSe-
cretariade Saúde deste município.

VENCEDORES:
J. BRANDÃO E CIA LTDA-ME
R$ 44.195,00 (Quarenta e Quatro Mil Cento e Noventa e CincoReais)

SAO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 18 de Fevereiro de 2015.
Jose Idomar de Sousa Bento - Pregoeiro Oficial
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