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DÓLAR    R$ 3,132  (compra) R$ 3,134  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,110  (compra) R$ 3,300  (venda)
EURO   R$ 3,530  (compra) R$ 3,534  (venda)

l Campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã. Página 3

l Empresas ofertam 26 vagas para pessoas com deficiência. Página 10

l Consulta ao 1o lote do IRPF 2015 começa segunda-feira. Página 11

l Corpus Christi é celebrado com procissão e missa em JP. Página 15
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Música clássica hoje 
no Espaço Cultural

a orquestra sinfônica da Paraí-
ba apresenta-se hoje à noite, no Es-
paço Cultural José Lins do Rego, com 
dois convidados: o maestro Leandro 
Gazineo, de salvador, e o violinista 
Ulisses silva, de são Paulo.  PÁGIna 5

MAIOR sãO JOãO dO MuNdO COMEçA HOJE
 

CG terá reforço nas 
ações de segurança

Ao longo do mês, 557 policiais civis, militares e bombeiros militares vão trabalhar diariamente, ampliando as ações de 
segurança no Parque do Povo. O helicóptero Acauã e 73 câmeras de monitoramento também serão utilizados.  PÁGINA 14

20Caderno

Ministro dos
Esportes libera 
R$ 1,5 milhão
para Vila Olímpica

Recurso será utilizado 
na compra de equipamentos 
destinados a diversas modali-
dades. George Hilton realizou 
visitas ontem ao Estádio Al-
meidão, ao Ginásio Ronaldão 
e à Vila Olímpica Parahyba, em 
João Pessoa.  PÁGIna 21

Estoque de 
sangue cai no 
período de férias

Redução pode chegar 
a 30% este mês. Nos dias 
13, 20 e 26 serão realiza-
das ações para estimular 
a doação.  PÁGIna 10

Hemocentro recebe 
200 doadores por dia e 

atende a 40 hospitais

Gazineo irá reger a OSPB esta noite

A maioria dos entrevistados condena as fogueiras e 
reclama dos problemas à saúde causados pela fumaça, 
mas alguns ainda defendem a tradição junina.  PÁGIna 13

Maria das Dores Leandro RibeiroJanduir Alves Cicero Estrela

OPINIãO PÚBLICA 

População pessoense é contra o 
excesso de fogueiras no são João

FOTO: Secom-JP
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EM CLIMA JUNINO Começa dia 16, no Ponto de Cem Réis, o Festival de Quadrilhas da Prefeitura de João Pessoa; 
ontem, a PBTur fez a divulgação oficial das atrações turísticas do interior do Estado em junho.  PÁGINAs 13 E 15

George Hilton cumprimenta atleta; ministro elogiou ações de estímulo ao esporte na PB

CAMPANHA

2 x 1

PARAIBANO 

BOTAFOGO CAMPINENsE

Número de atletas do Brasil
no Parapan será recorde

Com 270 competidores, país quer man-
ter a liderança no quadro de medalhas dos 
Jogos Parapan-Americanos, que começa 
dia 7 de agosto, no Canadá.  PÁGIna 22



No novo Atlas de Remanescentes Flores-
tais, recentemente divulgado com dados refe-
rentes a todo o país, a Paraíba aparece muito 
bem colocada no ranking dos estados que 
melhor preservam a sua área de mata Atlân-
tica. É uma colocação que nos alça a uma po-
sição de destaque, mas que nos obriga a uma 
permanente vigilância. Afinal, do que havia 
de mata Atlântica ao tempo do descobrimen-
to, só restam hoje 12,5%– e esse pouco que 
sobrou precisa ser conservado. A ideia é que 
se possa chegar ao desmatamento zero. 

No ano passado, a taxa de destruição no 
país todo recuou 24% em relação ao ano ante-
rior. Ainda assim, foram derrubados 183 km². 
Não deixa de ser uma boa notícia. Até a vira-
da do século, a derrubada da floresta chuvosa 
mais ameaçada do Brasil andava na casa dos 
mil km² anuais. No seu domínio, que se esten-
de ao longo do litoral, vivem 72% da popu-
lação brasileira, que há 515 anos derrubam a 
mata para abrigar agropecuária e cidades.

O certo é que após dois anos de aumento 
preocupante, a destruição da mata retomou 
trajetória de queda. De acordo com estudos 
ambientalistas, desde os anos 1980, as taxas 
de devastação vinham recuando, de mais de 
mil km² anuais para 140 km², taxa referente 
a 2011. Nos dois períodos seguintes, o mo-
nitoramento pela organização não governa-
mental SOS mata Atlântica e pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas espaciais apontou re-
veses para a combalida floresta: a taxa sal-
tou para 220 km² (2012) e 240 km² (2013).

O Atlas de Remanescentes Florestais, 
agora divulgado, mostra que o campeão de 

destruição foi o Piauí, onde pereceram 56,3 
km2 de matas. Só no município de eliseu 
martins foram 42,9 km2, vizinho das lo-
calidades de manoel emídio e Alvorada do 
Gurgueia, no sul do estado nordestino, que 
já haviam despontado no radar da SOS em 
2013. A Paraíba está entre os nove estados 
que registraram em 2014 menos de 1 km 
quadrado de área devastada. Nesse grupo 
figuram ainda São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Goiás, espírito Santo, Alagoas, 
Rio de Janeiro e Sergipe.

No caso específico do Piauí, a causa 
maior do desmatamento é a expansão do 
cultivo de grãos como soja e milho. A fron-
teira agrícola se expande do cerrado (que 
já perdeu 48% da cobertura original para 
o avanço da agropecuária) na direção das 
áreas de transição para mata atlântica e caa-
tinga, atingindo até o oeste da Bahia  –tercei-
ro estado no ranking do Atlas 2014 da SOS. 
Desenvolvimento é importante, mas não à 
custa das florestas naturais.

este é um assunto sobre o qual a admi-
nistração estadual mantém especial atenção. 
Aliás, há dois meses, as ações adotadas pelo 
governo, a respeito da conservação da mata 
Atlântica local, foram tema de uma reunião 
técnica entre a Secretaria do meio Ambien-
te, a Superintendência de Administração do 
meio Ambiente, além de representantes da 
Fundação SOS mata Atlântica. Ali foram dis-
cutidos os instrumentos de gestão ambien-
tal adotados pelo estado, tais como o licen-
ciamento e compensação ambiental, além do 
cadastramento rural e reflorestamento.

Editorial

 Cuidando da mata
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com

Tudo perdido ou não?

Não se pode nem elogiar! Uma sema-
na após o elogio ao Hospital da Santa Casa 
de Campo Grande (mS) pelo atendimento, 
através do SUS, ao casal de apresentadores 
luciano Huck e Angélica e seus familiares - 
vítimas de acidente aéreo na zona rural do 
município -, eis que o coordenador do Samu 
da cidade, eduardo Cury, bota água no chope 
da coluna.

Só pra rememorar: na quinta-feira pas-
sada, embarquei no noticiário do domingo 
anterior sobre atendimento prestado pela 
Santa Casa de lá aos que escaparam com fe-
rimentos leves do pouso forçado de um táxi 
aéreo em Campo Grande. Baseado em relato 
de portal jornalístico, informei então que os 
feridos, transportados do local do acidente 
ao hospital por moradores da região, foram 
submetidos a exames de imagens (raios-x, 
tomografia) e outros procedimentos banca-
dos pelo serviço público de saúde. E fiz uma 
observação que inspirou o título da coluna 
(“Nem tudo está perdido”).

Não foi bem assim, segundo eduar-
do Cury. Ao denunciar que a Santa Casa de 
Campo Grande negou, nos últimos dias, lei-
tos para pacientes atendidos pelo Samu, ele 
pôs o dedo na ferida: “No caso dos apresen-
tadores, a decisão do presidente da institui-
ção, Wilson Levi Teslenco, foi política. A fila 
do SUS foi furada pelo sistema de adminis-
tração do hospital”. e machucou a direção 
da casa de saúde: “Gostaria muito que essas 
autoridades que viabilizaram o atendimento 
do Huck e da Angélica tivessem o mesmo in-
teresse pelos outros pacientes”,

e agora, José? Bem, a Santa Casa de Cam-

po Grande tem versão que questiona o coor-
denador do Samu. em nota da assessoria de 
imprensa, nega que os apresentadores (ao 
contrário do que informava o noticiário do 
domingo) tenham sido internados na UTI do 
hospital. “Eles ficaram em uma enfermaria 
instalada no quinto andar do estabelecimen-
to, onde havia outros pacientes. A família ocu-
pou apenas um apartamento da instituição.”

A esta altura da troca de versões, peço 
alta a vocês, mas devo registrar que Gonza-
ga Rodrigues, a propósito da tal coluna da 
quinta-feira, me disse que recentemente foi 
muito bem atendido pelo SUS no posto de 
vacinação contra a gripe que funciona no 
antigo lactário da Torre. e eu mesmo devo 
dizer que constatei muito bom atendimen-
to prestado pela UPA do Retão de manaíra 
a um irmão meu ali internado devido a uma 
recente crise de hipertensão.

Vão ver, nem tudo está perdido mes-
mo, quem sabe? Apesar dos pesares, tomara 
que sim! 

PeRDIÇÃO É ISSO AÍ!
ele chega em casa, tira o jaleco branco 

e senta-se no sofá, pensativo. Uma vozinha 
que existe dentro de sua consciência lhe diz:

— Doutor José! Fazer sexo com pacien-
tes não é correto nem ético.

Outra vozinha interna, do outro lado, 
tenta amenizar:

— Não se preocupe com isso, doutor 
José. Você não é o primeiro a transar com 
um paciente e, certamente, não será o úl-
timo.

A primeira vozinha o faz pular do sofá:
- mas você é veterinário, tá ligado?

  Gostaria muito que as autoridades que viabilizaram o atendimento do 
Huck e da Angélica tivessem o mesmo interesse pelos outros pacientes”

UNInforme

REcuRSOS DO FIc

cG: GAlDInO quER SER cAnDIDAtO DAS OpOSIÇõES

As operadoras de telefonia mó-
vel não podem mais suspender o 
serviço ao término das franquias 
contratadas, por decisão da Jus-
tiça, que concedeu liminar à ação 
civil pública movida pelos Procons 
estadual de João Pessoa e de Ca-
bedelo contra as operadoras Vivo, 
Claro, OI e Tim. Quem sofrer corte 
do serviço poderá denunciar pelo 
e-mail internetcortada@gmail.   

Os cortes orçamentários do Governo 
Federal, que integram as medidas 
de ajuste fiscal, não afetarão os 
repasses financeiros para o Fundo 
de Incentivo à Cultura Augusto dos 
Anjos. A garantia foi dada por repre-
sentantes do Ministério da Cultura 
no 7º Encontro da Rede Nacional de 
Gestores de Fomento e Incentivo à 
Cultura, em Brasília. O FIC destina R$ 
7 milhões para os editais em vigência.

O secretário de Segurança Pú-
blica e da Defesa Civil, Cláudio 
Lima, mais a cúpula das Polícias 
Civil e Militar, anunciam hoje 
como funcionará o planejamen-
to operacional de segurança 
em Campina Grande, durante 
os festejos juninos da cidade. A 
coletiva de imprensa está mar-
cada para as 9h, no Batalhão do 
Corpo de Bombeiros.   

UNIÃO  A
SupERIntEnDÊncIA DE IMpREnSA E EDItORA
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BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
Distrito Industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

SUPERINTENDENTE

EDITORES SETORIAIS: Geraldo Varela, carlos cavalcanti, Alexandre 
Macedo, Felipe Gesteira e Denise Vilar

PROJETO GRÁFICO:  Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio Bezerra

Albiege Fernandes

DIRETOR ADMINISTRATIVO

EDITORA ADJUNTA

DIRETOR TÉCNICO E EDITOR GERAL

Murillo padilha câmara neto

Renata Ferreira

Walter Galvão

EDITORES ASSISTENTES: carlos Vieira, Emmanuel noronha, José napoleão 
Ângelo, Marcos lima e Marcos pereira

DIRETOR DE OPERAÇÕES
Gilson Renato

CHEFE DE REPORTAGEM
conceição coutinho

A disputa eleitoral em Campina Grande ganhou novos contornos desde que o deputado estadual Adria-
no Galdino (PSB), presidente da Assembleia Legislativa, anunciou que poderia transferir seu título 
para a cidade, a fim de ser uma opção das oposições para a eleição municipal de 2016. O parlamentar 
socialista não esconde o desejo de ter seu nome ungido à condição de candidato a prefeito do se-
gundo maior colégio eleitoral da Paraíba e condiciona essa possibilidade à “vontade do partido” e à 
composição política que será costurada com vistas à disputa. Galdino afirma que “o candidato com 
peso para disputar a eleição em Campina Grande, pela oposição, é Veneziano Vital”, porém ressalta que 
se Veneziano não aceitar ser candidato, “estou pronto para assumir essa missão com muita vontade”. 
Nos bastidores, há comentário de que o plano B seria a indicação do seu irmão, vereador Murilo Galdino 
(PSB), como candidato a vice-prefeito numa chapa de oposição ao prefeito Romero Rodrigues (PSDB). 
Adriano Galdino vai esperar até o dia 2 de outubro para decidir se transfere ou não seu título para 
Campina Grande.

pOSSE nA AcI
O jornalista Fernando Soares será reconduzido hoje à Presidência da Associação Campinense de Im-
prensa (ACI), em solenidade na sede da entidade. Serão empossados também os membros dos Con-
selhos Administrativo, Fiscal e da Diretoria Executiva, eleitos no último dia 4 de maio para o biênio 
2015/2017. Será a partir das 9h, quando haverá um café da manhã e muita música nordestina. 

Na próxima segunda-feira, os servidores de 
saúde de Campina Grande entram em greve, 
de acordo com decisão da assembleia realiza-
da pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos 
do Agreste da Borborema. A entidade denun-
cia falta de medicamentos, macas e equipa-
mentos de proteção individual nas unidades 
de saúde da cidade. Até anestesia estaria em 
falta nos consultórios odontológicos.

“Ela não foi para nenhuma reunião da Frente 
Parlamentar da Água. Mas, se quiser partici-
par, tudo bem. Só não venha para atrapalhar”. 
Do deputado Jeová Campos, reclamando que a 
deputado Daniela Ribeiro teria atuado, nos bas-
tidores, para impedir a presença do ministro da 
Integração Nacional, Gilberto Occhi, na audiência 
que a frente promoverá na Assembleia, dia 12.

NÃO ATRAPALHE GREVE nA SAúDE

tElEFOnIA MóVEl SÃO JOÃO DE cG

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet



22º Salão de Artesanato da PB 
em Campina será aberto na 2ª

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de junho de 2015 3
Geral

Evento acontece na antiga 
Ourovel, na Avenida Severino 
Cabral, no bairro do Catolé

O Governo do Estado, 
por meio do Programa de 
Artesanato da Paraíba (PAP), 
realiza na próxima segunda-
feira (8), às 19h, a abertura 
oficial da 22ª edição do Salão 
de Artesanato da Paraíba. O 
evento acontece na antiga 
Ourovel, na Avenida Severi-
no Cabral, no bairro do Cato-
lé, em Campina Grande. 

Com o tema “Mãos que 
trabalham nossa cultura”, o 
evento busca homenagear 
todos os artesãos que encan-
tam turistas e conterrâneos 
pela originalidade e cultura 
popular enraizada em cada 
peça valorizando o talento 
de quem faz a nossa arte, cul-
tura e tradição. Cerca de 400 
artesãos vão comercializar 
os trabalhos, representando 
mais de três mil envolvidos 
na produção, de 62 municí-
pios paraibanos.

Na entrada principal, os 
visitantes poderão conferir 
peças das mais variadas tipo-
logias com uma exposição no 
hall de entrada e um lounge 
para descanso, no qual será 
um espaço interativo com 
um telão. Toda sinalização 
interna e externa será a par-
tir de desenhos da Arte Naif, 
também conhecida por Arte 

Primitiva Moderna, feitos 
exclusivamente para o Salão 
pelo artista guarabirense 
Adriano Dias.

Como forma de facili-
tar a leitura dos visitantes, 
o evento não é separado por 
estandes convencionais, mas 
um estande contínuo onde 
vai se mudando de tipologias 
de uma forma integrada. Cer-
ca de 100 profissionais estão 
envolvidos nesta montagem 
do evento através de empre-
sas como agências de publi-
cidade, painéis, impressões, 
iluminação, limpeza, arqui-
tetura, decoração, além de 
funcionários do PAP.

Estrutura
Para acomodar bem os 

visitantes e artesãos, o espaço 
compreenderá uma área total 
de 2.900m² que comportará 
os estandes, depósitos, hall de 
entrada, salas de coordena-
ção, gestão, cadastro, enfer-
maria, brigada de incêndio, 
caixa de autoatendimento, e 
banheiros, além de uma pra-
ça de alimentação com palco 
onde haverá apresentações 
artísticas juninas. O wi-fi será 
aberto em todo o espaço.

Para o arquiteto Gustavo 
Vaz, o Salão é sempre rein-
ventado para que seja con-
vidativo ao público em ge-
ral. “O Salão é um evento de 
vendas e gerador de renda 
para esses artesãos. Por isso, 

temos a responsabilidade de 
fazer com que mais gente vi-
site e compre o produto ge-
nuinamente paraibano, além 
de ser um espaço turístico 
no momento de um evento 
também turístico na cidade 
como o São João. Queremos 
que todo visitante possa re-
contar essa história e passar 
adiante o quão é rico o arte-
sanato da Paraíba.

“Estamos muito otimis-
tas até porque o clima dentro 
do Salão será de cultura po-
pular. Estamos envolvendo 
várias vertentes da cultura: 
o próprio artesanato que faz 
parte da nossa história, os 
poemas em cordel, o forró, 
o repente, o coco, o teatro de 
bonecos, a arte Naiff e a gas-
tronomia”, comentou a gesto-
ra Lu Maia.

Ela disse ainda que não 
houve escolha de uma única 
tipologia para ser homena-
geada, pois todos estão em 
pé de igualdade. “Todas, sem 
exceção, são trabalhadas por 
mãos que fazem a nossa cul-
tura, juntamente com as ou-
tras vertentes da nossa cul-
tura”, acrescentou.

Os artesãos passaram 
por uma curadoria criterio-
sa na qual foram avaliados a 
qualidade dos produtos, iden-
tidade cultural, disponibilida-
de de espaço adequado, além 
da presença dos mesmos em 
edições anteriores.

A organização espera 
atender a um público de 100 
mil visitantes. E para movi-
mentar a visitação, haverá 
um palco para apresentações 
culturais todos os dias. Dife-
rente das edições anteriores, 
os turistas que tiverem inte-
resse em aprender o autênti-
co forró pé-de-serra terão à 
disposição vários dançarinos.

Também farão a alegria 
dos visitantes os músicos pa-
raibanos como Baixinho do 
Pandeiro, Poliana Rezende, 
Expressão Nordestina, Frank 
e Nazar, Kabras Bons de Xote, 
Jeito Nordestino, Forró Cam-
pina, Triângulo de Ouro e Os 

Fulanos. Voltado para o pú-
blico infantil, nos finais de 
semana a criançada terá a 
alegria garantida com a Com-
panhia Boca de Cena, Com-
panhia das Artes e do grupo 
de palhaços Trupicando, no 
horário das 17h às 18h30.

O Salão de Artesanato da 
Paraíba acontece até o dia 30 
deste mês abrangendo todas 
as tipologias do artesanato: 
fios, madeira, algodão colo-
rido, fibra, cerâmica, couro, 
tecelagem, brinquedo, pedra, 
metal, osso, artesanato in-
dígena, cordel, xilogravura, 
habilidades manuais e ainda 
conta com um espaço volta-

do à gastronomia regional.

Serviço
O Salão vai funcionar dia-

riamente das 15h às 22h. Ne-
nhum dia será fechado e não 
haverá rodízio de tipologia 
habilidades manuais. A visita-
ção será gratuita. O PAP é vin-
culado à Secretaria de Estado 
de Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico. O evento conta 
com o apoio do Governo Fe-
deral, Programa de Artesanato 
Brasileiro (PAB), Sebrae-PB, Li-
nhas Círculos, Made In Paraíba, 
Escola de Inglês CNA, IFPB, 
Água Mineral Indaiá e Grupo 
3 Corações.

Atrações para 100 mil visitantes

Promover o acesso do agricultor às 
políticas públicas de crédito rural em 
busca da inclusão social, produtiva e 
ambiental de milhares de agricultores 
familiares paraibanos. Esse é o objetivo 
do primeiro Circuito Regional de Cré-
dito, que está acontecendo na região 
administrativa da Emater de Solânea, 
uma ação do Governo do Estado, por 
meio da Gestão Unificada da Emater/
Emepa/Interpa (GU), vinculada à Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e Pesca (Sedap). 

De acordo com o coordenador 
regional da Emater em Solânea, Rui 
Morais Cavalcante, a iniciativa, pio-
neira no Estado, tem a finalidade de 
criar mecanismos de divulgação e ela-
boração de projetos, com ênfase nos 
seguintes programas: Programa Na-
cional de Crédito Fundiário (PNCF), 
Programa Nacional de Agricultura Fa-
miliar (Pronaf), Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste (FNE) e 
Agromais. Ele explicou que a ação vai 
garantir, de forma sustentável, a com-
pra de terras e a estruturação de uni-
dades produtivas, com obras estrutu-
rantes de convivência com a estiagem 
no Semiárido paraibano.

Metodologia
A metodologia utilizada está sen-

do dividida em quatro módulos, divul-
gação das linhas de crédito, dia “D” 
de crédito com recebimento de pro-
postas, visita prévia de crédito rural 
orientado adequando à realidade lo-
cal do agricultor e, por fim, a elabora-
ção de projetos em forma de mutirão, 
que deverá ocorrer na sede regional 
da Emater de Solânea, em data a ser 
definida. O primeiro módulo já foi 
concluído, dentre os 12 municípios 
que compõem a região.

A intenção desse circuito, segun-
do o presidente da Gestão Unificada, 
Nivaldo Magalhães, é aumentar a di-
vulgação das linhas de crédito rural 
em todas as suas modalidades e, com 
isso, “garantir a inclusão social e pro-
dutiva de milhares de famílias agricul-
toras da Paraíba”, enfatizou. 

São parceiros do primeiro Circui-
to Regional de Crédito prefeituras 
municipais, Banco do Brasil, Banco 
do Nordeste, Caixa Econômica, sindi-
catos e associações rurais, Conselhos 
Municipais do Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CMDRS), além de outros 
segmentos da sociedade.

Estímulo ao acesso garante 
inclusão social e produtiva

crédito rural

FOTO: Secom-PB

O primeiro Circuito Regional de Crédito acontece na região administrativa da Emater de Solânea

Com o início do mês de 
junho e das comemorações 
do período, o Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba 
(CBMPB) orienta a popula-
ção sobre a compra e o ma-
nuseio de fogos de artifício. 
O objetivo é evitar inciden-
tes como queimaduras e até 
mesmo incêndios, que ten-
dem a aumentar durante as 
festividades.

Conforme o capitão Mar-
cone Osório, da Diretoria de 
Atividades Técnicas do Cor-
po de Bombeiros, o primeiro 
procedimento de segurança 
é comprar fogos apenas em 
barracas certificadas para 
venda de tal produto. Se-
gundo ele, em João Pessoa, 
apenas 14 estabelecimentos, 
situados ao lado do Estádio 
‘Almeidão’, no Cristo, estão 
autorizados para realizar 
esse comércio.

“Os estabelecimentos 

certificados apresentam os 
sistemas de segurança de 
proteção contra incêndio 
e pânico em conformidade 
com a lei, além de respeita-
rem a carga máxima permi-
tida de armazenamento de 
fogos”, contou o capitão, ao 
citar que esse documento 
deve ficar visível nos estabe-
lecimentos para que o consu-
midor tenha como verificar a 
certificação.

A partir da semana que 
vem, os bombeiros vão in-
tensificar as vistorias para 
garantir que as barracas 
continuem cumprindo as 
normas de segurança. “Caso 
o cidadão encontre algum 
estabelecimento em situa-
ção irregular, pedimos que 
denuncie por meio do 193 
para que possamos efetuar 
a apreensão dos produtos 
e garantir a segurança dos 
consumidores”.

CB orienta população 
na compra e manuseio

foGos de artifício

Implantada desde 2004, a 
Política Nacional de Humaniza-
ção do Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que integra a 
rede hospitalar do Estado, tem 
contribuído para aumentar a 
autoestima e a recuperação dos 
pacientes internos e familiares. 

O diretor-geral do Arlinda 
Marques, Bruno Leandro de 
Souza destacou que com a im-
plantação do Grupo de Traba-
lho Humanizado (GTH) houve 
uma melhora substancial no 
atendimento aos pacientes que 
se sentem mais acolhidos. “Du-
rante os eventos realizados em 
datas comemorativas é visível 
a felicidade e a alegria nos ros-
tos das crianças e de seus fami-
liares e isso contribui em muito 
para que a criança esqueça um 
pouco o sofrimento como tam-
bém ajuda na sua recuperação”, 
destacou o diretor.

Rosilda Varela, coordena-
dora de eventos, explica que 

a Humanização da Assistên-
cia Hospitalar e Ambulatorial 
pode ser entendida e desenvol-
vida de várias maneiras, uma 
vez que todos os membros da 
instituição visam atingir o bem 
comum, ou seja, da comunida-
de. “Partindo da premissa de 
que humanização tem que ser 
feita de dentro para fora, enten-
demos que quanto mais formos 
movidos e tocados por essa for-
ça que nos direciona ao bem-es-
tar da população”, destacou.

Graça Sá Targino, assis-
tente social e coordenadora do 
GTH do hospital explica que 
a Política Nacional de Huma-
nização no Ambiente Hospi-
talar objetiva contribuir para 
o crescimento da instituição 
visando um atendimento com 
qualidade e humanizado “e em 
se tratando do Complexo de 
Pediatria Arlinda Marques essa 
prática humanizadora vem acon-
tecendo há 11 anos” completou.

Humanização melhora 
autoestima de pacientes

no arlinda Marques

Mais de 70% da po-
pulação paraibana já foi 
vacinada contra a gripe, 
de acordo com dados do 
Ministério da Saúde. Isto 
equivale a aproximada-
mente 700 doses apli-
cadas. A Campanha se 
encerra amanhã, no país 
e a meta é vacinar 80% 
das pessoas vulneráveis 
às complicações da gripe. 
No Nordeste, a Paraíba 
perde apenas para Ala-
goas que já atingiu quase 
80% da população alvo.

Balanço do MS indi-
ca que, até a terça-feira 
(2), foram vacinados 34 
milhões  de brasileiros, o 
que corresponde a 68,5% 
do público-alvo. A meta 
é vacinar, pelo menos, 
80% do público prioritá-

rio, formado por 49,7 mi-
lhões de pessoas.

Até o momento, 
o único grupo que já 
atingiu a meta é o das 
puérperas (45 dias após 
o parto), com 357,7 mil 
mulheres vacinadas 
(88%). O segundo gru-
po com maior cobertura 
é o dos idosos, com 15,2 
milhões de doses aplica-
das (73%). Em seguida 
estão os trabalhadores da 
saúde, com 2,7 milhões 
de vacinados (67,9%); 
crianças de seis meses a 
menores de cinco anos, 
com 8,1 milhões de do-
ses (64,4%); as gestantes, 
com 1,3 milhões de doses 
aplicadas (60,3%). Entre 
os indígenas, foram 363,2 
mil vacinados (60%).

Campanha contra 
gripe acaba amanhã

estado vacinou 70%
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MPF obtém interdição das atividades 
da mineradora Paraíba Tourmaline
Objetivo é impedir invasão, 
pelo subsolo, de área 
da empresa Parazul

Dicas para as 
mães solteiras

O Brasil tem 20 milhões de mães 
solteiras e pouca informação sobre elas. 
Para incentivar as mulheres a buscarem o 
autoconhecimento e formas de aumentarem 
a renda, ocorre até domingo o evento 
Mãe2em1, Primeiro Encontro Online de Mães 
Solteiras do Brasil. São mais de 40 palestras, 
cada uma com até 50 minutos, transmitidas 
pela internet, com acesso gratuito e 
possibilidade de interação por chat, conversa 
online com a participação de palestrantes. De 
acordo com a organizadora, que começou na 
segunda-feira, Lívia Diniz, há mais de 4 mil 
inscritas. Ela explica que o evento oferece a 
outras mães o que ela própria não encontrou 
quando estava grávida e solteira.

Curtas

Extrato de tomate 
com pelo de rato

Resolução da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe 
a distribuição e a comercialização do 
Lote 29 H1, com validade até maio de 
2016, do produto extrato de tomate 
da marca Bonare, fabricado por Goiás 
Verde Alimentos. Laudo da Fundação 
Ezequiel Dias apresentou resultado 
insatisfatório na análise de matéria 
estranha no produto devido à presença 
de fragmentos de pelo de roedor, matéria 
estranha, indicativa de risco à saúde. A 
Agência Brasil entrou em contato com a 
Goiás Verde Alimentos Ltda. e aguarda 
um posicionamento da empresa.

FOTO: Secom-PB

Profissionais da educação realizam 
formação sobre dengue e chikungunya

qualifiCação em saÚde

Deijaci Araújo e família con-
vidam para a Missa de 30º Dia, 
que será celebrada pela alma 
do seu pai – Tiago Justino de 
Araújo, no dia 06.06.2015, às 
16 horas, na Igreja Matriz da 
cidade de Diamante/PB e no dia 
11.06.2015 às 19 horas,  na Igre-
ja de São Gonçalo  no Bairro da 
Torre, em João Pessoa/PB.

TIAGO JUSTINO DE ARAÚJO
(Santo Justino)

MISSA DE TRIGÉSIMO DIA

*01.05.2017  =07.05.2015

O Ministério Público 
Federal na Paraíba (MPF), 
através da Procuradoria da 
República em Patos (PB), ob-
teve, ontem, a interdição das 
atividades da empresa Para-
íba Tourmaline Mineração 
Ltda. O objetivo é impedir 
a invasão, pelo subsolo, de 
área pertencente à empresa 
Parazul Mineração Comércio 
e Exportação Ltda. As duas 
empresas disputam na Justi-
ça área em que foi localizado 
novo veio de turmalina pa-
raíba. O pedido do MPF foi 
feito em parecer no âmbito 
do Processo nº 08000113-
40.2015.4.05.8205, ajuizado 
pela Parazul contra as em-
presas Paraíba Tourmaline e 
Mineração Equador.

O MPF fundamentou o 
pedido de interdição com 
base em informações forne-
cidas por policiais federais 
que, ao cumprirem manda-
do de interdição da área da 
empresa Parazul, constata-
ram que após a deflagração 
da Operação Sete Chaves, 
funcionários da empresa 
Paraíba Tourmaline inten-
sificaram os trabalhos de 
escavação para chegar, pelo 
subsolo, no mesmo veio (lo-
cal de extração de turmalina 
paraíba) encontrado pela mi-
neradora Parazul.

Segundo apurado pelos 

agentes federais, há três lo-
cais de extração na área da 
Paraíba Tourmaline, contu-
do, os trabalhos em dois lo-
cais foram paralisados com 
objetivo de concentrar as ati-
vidades de escavação, inclu-
sive com utilização de explo-
sivos, em apenas um deles, 
justamente o que fica mais 
próximo da área explorada 
pela empresa Parazul.

A área que concentra os 
esforços dos trabalhadores 
da empresa Paraíba Touma-
line fica a apenas cem metros 
do veio pertencente à empre-
sa Parazul. Acredita-se que a 
distância pelo subsolo pode 
ser ainda menor, não che-
gando a 50 metros. Confor-
me verificado, os trabalha-
dores da Paraíba Tourmaline 
encontram-se divididos em 
três equipes que se revezam 
24 horas, inclusive em finais 
de semana, com objetivo de 
atingir o local onde foi des-
coberto o novo veio.

Segundo o relato poli-
cial, o objetivo da Paraíba 
Tourmaline é chegar o mais 
rápido possível ao local de 
extração e obter o minério 
antes que uma decisão judi-
cial ou administrativa possa 
paralisar as atividades explo-
ratórias de sua empresa.

Para garantir a eficácia 
da medida, a Justiça Federal 
de Patos expediu o Mandado 
de Interdição nº 0800113-
40.2015/002, que prevê 
multa de R$ 50 mil em caso 
de descumprimento.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde, realizou 
ontem, das 8h às 17h, no au-
ditório da Escola de Serviço 
Público da Paraíba (Espep), 
uma formação sobre den-
gue e chikungunya para os 
gerentes regionais de educa-
ção, coordenadores pedagó-
gicos e técnicos do Programa 
Saúde na Escola. O objetivo 
do evento é qualificar estes 
profissionais para utilizarem 
material de apoio e orienta-
ção sobre aquelas doenças, 
em sala de aula, durante todo 
este mês.

De acordo com a geren-
te operacional de Vigilância 
Epidemiológica da SES, Izabel 
Sarmento, essa formação faz 

parte da Semana de Mobiliza-
ção Estadual que o Governo 
do Estado está promovendo, 
e que se estenderá por todo o 
mês de junho. “Durante todo 
esse mês nós estaremos tra-
balhando os jogos educativos 
que serão utilizados dentro 
das salas de aula com os alu-
nos, com o intuito de justa-
mente fazer essa orientação 
de como devemos combater 
a dengue. Por isso esses jogos 
são tão importantes, porque 
eles levam a informação de 
como evitar o foco do mos-
quito para dentro de casa”, 
explicou.

Pela manhã, houve uma 
apresentação da situação 
epidemiológica e ambiental 
da dengue no Estado. Em se-

guida foi realizada uma apre-
sentação sobre o que é a do-
ença, e logo após aconteceu 
uma demonstração dos jogos 
educativos que serão utili-
zados em sala de aula. Já no 
período da tarde foi realizada 
uma oficina com profissio-
nais da Secretaria Estadual 
de Educação (SEE), gerentes, 
coordenadores pedagógicos e 
técnicos do Programa Saúde 
na Escola (PSE). “O PSE veio 
justamente para integrar e 
operacionalizar a informação 
de saúde dentro da escola, 
por isso essa é uma parceria 
muito importante, necessária 
e com certeza teremos gran-
des êxitos”, disse Izabel.

A gerente operacional 
de Vigilância Epidemiológi-

ca da SES ressaltou também 
a importância de combater a 
dengue o ano todo. “Estamos 
chegando próximos do pe-
ríodo junino e sabemos que 
há uma circulação grande de 
pessoas nas cidades que têm 
o São João tradicional, então 
fazemos esse alerta para que 
estas cidades façam real-
mente um serviço de mobili-
zação, não só de orientação, 
mas de melhoria. Mas é im-
portante frisar que a dengue 
deve ser trabalhada e com-
batida durante o ano todo. 
Enquanto Estado a gente 
precisa trazer esses momen-
tos de mobilização, de alerta, 
para assim combatermos de 
vez essa doença”, concluiu 
Izabel Sarmento.

O objetivo do evento é qualificar os profissionais para utilizarem material de apoio e orientação sobre as doenças em sala de aula

O Governo do Estado fir-
mou acordo de cooperação 
técnica com o Ministério do 
Planejamento e a Escola Nacio-
nal de Administração Pública 
(ENAP), e a Paraíba tornou-
-se o quarto Estado do país a 
aderir à rede de capacitação de 
convênios - Rede Siconv -, que 
tem por objetivo melhorar a 
efetividade dos repasses de re-
cursos federais para o Estado. 
Além da Paraíba, já aderiram à 
Rede, Sergipe, Acre e o DF. Atu-
almente, o Estado da Paraíba 
apresenta 244 operações ativas 
no Siconv, totalizando R$ 999,7 
milhões em investimentos, sen-
do R$ 199,8 milhões de contra-
partida do tesouro estadual.

Para o secretário do Esta-
do de Planejamento, Orçamen-
to, Gestão e Finanças, Tárcio 
Pessoa, o acordo tornará pos-
sível a capacitação do corpo 
técnico do Estado para utiliza-
ção dessa ferramenta que é o 
portal de entrada criado pelo 
Governo Federal para que os 

Estados possam ter acesso aos 
recursos do Orçamento Geral 
da União. “Quando nós temos 
pessoal capacitado para ope-
rar essa ferramenta significa 
que nós estamos monitorando 
tudo que abre de possibilida-
des do Governo Federal em 
termos de convênios”, explica.

Ainda de acordo com ele, 
a Diretoria de Gestão Estraté-
gica e Captação de Recursos 
criada no início do ano dentro 
do âmbito da Seplag servirá 
como radar para monitorar  
possibilidades de captação e 
direcionar para os órgãos que 
vão possivelmente executar. “O 
Sistema de Gestão Integrada 
vai acompanhar a implemen-
tação desses recursos de sorte 
que a gente tenha o aumento 
das fontes e o acompanhamento 
da executação desses convênios 
porque não adianta só captar. É 
preciso captar e executar. Trans-
formar o recurso em obra e ação 
para o desenvolvimento do Esta-
do”, conclui.

Estado adere à rede de 
capacitação de convênios

A Justiça Militar do Rio 
Grande do Sul condenou on-
tem a um ano de prisão dois 
bombeiros e absolveu seis dos 
oito julgados pelo incêndio na 
Boate Kiss, que resultou na 
morte de 242 pessoas, em ja-
neiro de 2013, na cidade gaú-
cha de Santa Maria, durante 
um show musical.

Foram condenados por 
inserção de declaração falsa 
o tenente-coronel da reserva 
Moisés Fuchs e o capitão Alex 
da Rocha Camilo, que assina-
ram os alvarás permitindo o 
funcionamento da boate. Fu-
chs foi condenado ainda por 
prevaricação, mas a pena foi 
suspensa e ele terá que cum-
prir medidas alternativas. A 
defesa dos dois disse que vai 
recorrer da decisão.

Na manhã de ontem, o 
Ministério Público (MP) do 
Rio Grande do Sul pediu a ab-
solvição de cinco bombeiros 
e a condenação do tenente-
-coronel da reserva Daniel da 
Silva Adriano, que comandava 
a Seção de Prevenção a Incên-

dio (SPI), de Santa Maria por 
falsidade ideológica, mas o tri-
bunal decidiu pela absolvição 
dele.

Os juízes atenderam, 
porém, o pedido do MP e ab-
solveram os cinco bombeiros 
responsáveis por vistorias na 
boate em 2011 e julgados por 
inobservância da lei, regula-
mento ou instrução: Gilson 
Martins Dias, Marcos Vinícius 
Lopes Bastide, Vagner Gui-
marães Coelho, Renan Severo 
Berleze e Sérgio Roberto Oli-
veira de Andrades. O MP ar-
gumentou que as normas com 
as instruções para as vistorias 
induziam ao erro.

O julgamento dos bom-
beiros na Justiça Militar come-
çou anteontem, com a leitura 
das peças, seguida da acusa-
ção e da defesa de Moisés Fu-
chs, Alex da Rocha Camilo e 
Daniel da Silva Adriano. Eles 
respondiam por falsidade ide-
ológica, prevaricação e inob-
servância de lei, regulamento 
e instrução e podiam pegar 
penas que iam desde a sus-
pensão do exercício da função 
até cinco anos de prisão. Na 
manhã de ontem, foram julga-

dos os demais bombeiros acu-
sados de não seguir, durante 
as vistorias na boate, as regras 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e do 
Decreto Estadual 37.380, de 
1997, que também lista regras 
de prevenção de incêndio.

O caso da Boate Kiss tem 
um processo na Justiça Militar 
e outro na Justiça Comum con-
tra oito réus. Destes, quatro 
respondem por homicídio do-
loso e tentativa de homicídio: 
os sócios da boate, Elissandro 
Sphor, o Kiko, e Mauro Hoff-
mann; e dois integrantes da 
banda Gurizada Fandanguei-
ra: Marcelo de Jesus dos San-
tos e Luciano Bonilha Leão. Os 
demais respondem por falso 
testemunho e fraude proces-
sual.

O incêndio na boate ocor-
reu na madrugada do dia 27 
de janeiro de 2013, causando 
a morte de 242 pessoas e dei-
xando mais de 600 feridas. O 
local, que funcionava com do-
cumentação irregular, tinha 
capacidade para 691 pessoas, 
mas a suspeita é que mais de 
800 estivessem no interior do 
estabelecimento.

Incêndio na Boate Kiss condena 
dois bombeiros e absolve seis
Luciano Nascimento
Repórter da Agência Brasil
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Concerto que a OSPB realiza hoje, no Espaço Cultural, terá participações 
do maestro Leandro Gazineo e do solista Ulisses Silva como convidados

Intercâmbio
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O maestro oficial da Orquestra Sinfônica da Paraíba, Luiz Carlos Durier, durante um dos concertos oficiais do ano

O convidado da noite de hoje é o maestro soteropolitano Leandro Gazineo

O público que comparecer - 
e a entrada é gratuita - ao 
concerto que a Orques-
tra Sinfônica da Paraíba 
realiza hoje, a partir das 
20h30, na Sala Maestro 
José Siqueira, instalada nas 
dependências do Espa-

ço Cultural José Lins do Rego, em João 
Pessoa, terá duas atrações a mais, ambas 
como convidadas. Tratam-se do maestro 
soteropolitano Leandro Gazineo, que 
rege a OSPB na apresentação desta noite, 
cujo repertório inclui obras de Beetho-
ven, Brahms e Radamés Gnatalli, e, no 
solo, o violista paulista Ulisses Silva. 

“O maestro soteropolitano Leandro 
Gazineo, que trabalha na UFRN (Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte), 
possui uma vasta experiência e sempre 
tem colaborado e contribuído conosco, 
quando convidado. Estamos felizes com 
a sua vinda”, comentou para o jornal A 
União o diretor artístico - e também re-
gente titular - da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba, Luiz Carlos Durier, ao falar a res-
peito do evento, que é o sétimo concerto 
da temporada oficial 2015. Além da apre-
sentação em si, ele disse que tal iniciativa 
ainda objetiva promover o intercâmbio 
entre os músicos e convidados e oferecer 
atrações diferentes ao público.   

Quanto ao repertório, o concerto 
começará com a peça intitulada ‘Abertura 
Egmont’, do alemão Ludwig Van Beetho-
ven (1770 - 1827). Trata-se de uma obra 
composta pelo alemão para atender - sem 
demora - a uma encomenda recebida em 
1809 para o espetáculo Egmont, do escri-
tor Goethe (1749 - 1832), o qual seria rea-
presentado em Viena, no ano seguinte, e a 
quem Beethoven tinha profunda admira-
ção. Embora inicie com caráter sombrio, a 
música incorpora a convicção de Egmont 
e de Beethoven de que a morte não é um 
fim quando esperança e ideais permane-
cem intactos. Por isso, enquanto vai sendo 
executada, o toque dos violoncelos injeta 
confiança até ser encerrada, mas de forma 
triunfante e festiva.

Na sequência do programa, a OSPB 
tocará o ‘Concerto para Viola e Orquestra 
de Cordas’, do arranjador, compositor e 
instrumentista gaúcho Radamés Gnatalli 
(1906 - 1988). A obra é dividida em três 
movimentos: Allegro, Saudoso e Vivo. 
Durante sua execução, a Orquestra parai-
bana será acompanhado do solista con-
vidado, o violista Ulisses Silva. Composta 
em 1967, a peça é um marco na história 
da música brasileira contemporânea, 
tendo sido dedicada ao violista húngaro 
- residente no Brasil - Perez Dworecki e 
integra a produção madura do composi-
tor, em que os elementos e influências da 
música popular e do jazz são incorpora-
dos de maneira natural e fluente, sem a 

preocupação de provar aos críticos sua 
capacidade de escrever música erudita.

Depois de um rápido intervalo, a 
execução do repertório prosseguirá com 
a interpretação da ‘Sinfonia Nº 2 em Ré 
Maior, Op. 73’, do compositor alemão 
Johannes Brahms (1833 - 1897). Dividida 
em quatro movimentos - Allegro com brio, 
Andante, Poco Allegretto e Allegro -, a obra 
foi composta em menos de um ano, du-
rante o verão de 1877, na aldeia de Pörts-
chach, época em que o compositor estava 
feliz e sentia grande satisfação pessoal. 
Uma prova de tal sentimento foi a seguinte 
declaração que proferiu: “Aqui as melodias 
correm tão livremente que é preciso ficar 
atento para não pisá-las”. Considerada 
unanimidade entre músicos, regentes e ou-
vintes da música romântica, a peça é a mais 
alegre, pastoral e jovial de quatro sinfonias 
compostas por Brahms, onde as três notas 
iniciais servem de elemento construtor 
em toda a obra, criando temas fantásticos, 
finalizando em uma grande apoteose. 

 

n Evento: Concerto da Orquestra Sinfônica da Paraíba

n Convidados: Maestro Leandro Gazineo e solista 

Ulisses Silva

n Data: Hoje 

n Hora: 20h30

n Local: Sala de Concerto Maestro José Siqueira do 

Espaço Cultural, em JP

n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, nº 800, 

Tambauzinho 

n Entrada: Gratuita

n Realização: Fundação Espaço Cultural da Paraíba

Serviço

FOTOS: Divulgação
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Quando a bruma costumeira da região deu 
lugar ao sol radioso, ainda pela manhã, foi possível 
ver e sentir na plenitude o que representa Inho-
tim(MG) como espaço de arte contemporânea ou 
pós-contemporânea. É um verdadeiro e completo 
deslumbramento.

Ao encontrar o seu criador, empresário e colecio-
nador Bernardo Paz, fiz-lhe a pergunta inevitável:

– O que o levou a essa aparente e custosa lou-
cura?

– Amor ao Brasil, foi a sua resposta imediata.
O que representa Inhotim, hoje o maior museu 

a céu aberto do mundo? Funciona desde 2006, com 
600 funcionários que recebem de forma gentil 
e competente cerca de 2 mil visitantes diários. 
Segundo o seu inquieto fundador, trata-se de um 
agente propulsor do desenvolvimento humano 
sustentável, trabalhando, e muito, pela comuni-
dade do seu entorno, na região metropolitana da 
capital mineira.

A pergunta é inevitável: de onde vem esse 
nome? Alguma inspiração indígena? A resposta 
de Antônio Grassi, diretor-executivo do empre-
endimento, começa com um largo sorriso: “Não 
é nada disso. Aqui era uma fazenda, que perten-
cia a um milionário inglês de prenome Timothy. 
O povo o chamava de “Senhor Timothy”, depois 
“Sinhô Timothy”, depois “Inhotim”, nome que aca-
bou por consagrar a bela região de clima favorá-
vel aos experimentos ambientais.

Bernardo Paz sonhou com o seu grande projeto 
de arte contemporânea que ganhou força quando se 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Sabores e 
dissabores

Não há dúvidas que o Inverno, há mui-
tas semanas, cedeu lugar ao Verão, aqui nos 
trópicos, com manhãs ensolaradas, à beira 
de um mar brilhante. Manhãs que fazem res-
plandecer as nossas lindas falésias, tal qual 
diamantes de argila multicolorida, esculpi-
dos nas bordas do belo Atlântico pelo fenô-
meno da erosão natural, que as deixam ainda 
mais bonitas. Falésias que despontam em 
cenários iluminados fulgurantemente belos. 
E os urubus, que podem não ter preferências 
gastronômicas muito recomendáveis, mas 
têm um indiscutível bom gosto paisagístico, 
são as aves mais privilegiadas dessa área, 
que vivem a contemplar, flanando suaves e 
descansados, iluminados por tanta beleza.

Por lá passeamos embevecidos, ainda 
mais quando, pouco mais adiante, flores sil-
vestres nos saudaram com o divino sorriso da 
Criação Suprema. “Lírios do Campo”, aqueles 
que Jesus nos exortou a contemplá-los, dizen-
do que “nem Salomão, em toda a sua glória, 
se vestiu sequer como um deles”, bailavam ao 
sopro da brisa, acariciados pela luz matinal, 
tão quanto acariciavam os olhos de nossa 
alma e a paz do coração.

Ao chegar, demos bom dia ao nosso jar-
dinzinho encantado. Todas aquelas flores 
foram trazidas, com muito cuidado e afeto, 
das trilhas percorridas às margens do belo 
Atlântico, ensolaradas na Primavera, ou úmi-
das no Inverno, sentindo o afago morno do 
Sol ou as adoráveis carícias da chuva. Elas 
aqui chegaram, aqui brotaram, aqui reflo-
resceram e aqui nos contam dos mistérios e 
maravilhas deste fenômeno chamado Vida. 
Até os guajirus foram plantados a partir de 
sementes dos frutos degustados. Hoje é um 
prazer inenarrável, saudá-las e sentir a sua 
gratidão por essa magnífica troca de ener-
gias entre os seres filhos da Criação Divina! 
Hare Krishna.

Pouco mais, a tarde veio calma e serena, 
acalentada pelo mar tranquilo, envolta no 
mistério da nostalgia poética que há em tudo 
que é fugaz, como todo este espetacular fe-
nômeno da Natureza. Tivemos um pôr do Sol 
retratado com a maestria de sempre, cujo 
céu apareceu desenhado com pinceladas que 
nenhum Van Gogh, Renoir, Delacroix, Pis-
sarro ou Ingres ousaria pintar. Que inspira-
ção magnífica para fortalecimento da fé em 
Deus! Era um verdadeiro balé crepuscular, 
coreografado pelas nuvens que partiam, jun-
to com o dia, no rastro de sua luz, acenando-
nos com a beleza do efêmero, levando o Sol 
para o outro lado do mundo e trazendo-nos 
o aconchego de mais uma noite de paz.

Pena que, na tarde seguinte, veio a tris-
teza, ao percebermos o lixo jogado na praia, 
e toda a sujeira que somente os seres (des)
humanos são capazes de fazer. Incrível como 
eles tratam a Natureza, o lugar que usam, 
curtem e se divertem. Levando-nos a enten-
der o que o velho Sartre quis dizer com a 
célebre frase “O inferno são os outros”... São 
pessoas insensíveis, que, mesmo diante da 
exuberância que vislumbram sob o leito do 
Atlântico, rico em brisas e água limpa, não 
são capazes de se conscientizar, ter cuidado, 
zelar e não poluir...

Adiante, passa um sujeito com o som na 
maior altura, o que nos leva a imaginar: Sin-
ceramente, uma pessoa que dirige um carro 
neste calor, com o ar condicionado desliga-
do, escutando esse barulho estarrecedor, 
desrespeitando o mundo todo, não sentirá 
muita diferença quando chegar no inferno... 

Germano 
RomeroInhotim, um dia no paraíso

Não é só no Brasil que o 
furto acontece. Noutros paí-
ses, tidos como paradigmas da 
seriedade, também há ladrões 
e desonestos. O recente caso da 
Fifa é exemplo. Nas vésperas da 
eleição da entidade internacio-
nal de Futebol (ou furtebol?), 
estoura o escândalo das propi-
nas lá entre eles. Propinas que 
decidiram principalmente sedes 
de campeonatos, patrocínios e 
publicidade nos jo-
gos (aqueles simples 
letreiros ao redor 
do campo, com 
nomes de produtos 
e marcas, custam 
uma fortuna).

Em pleno es-
cândalo das propi-
nas na Petrobras, 
surge o escândalo 
da Fifa. Como se 
fosse manobra 
diversionista para 
desviar a atenção 
do mundo para um 
fato novo. Seja como 
for, o roubo na Fifa 
tirou os olhos do 
Brasil e do mundo 
de sobre a Petrobras para a Eu-
ropa e Estados Unidos. Claro que 
há brasileiros envolvidos, não 
poderia deixar de haver. Mas 
os cartolas donos do escândalo 
são de nacionalidades diversas, 
inclusive do Brasil. No entanto, 
o Brasil não tem a exclusividade 
no caso.

Eles mandam dentro e fora 
do campo. Lembra-se da Copa 
do Mundo na França? O Brasil 
estava com a escalação defini-
da, Edmundo com a camisa dez. 
Ronaldo Fenômeno havia tido 
uma turica, dita convulsão, algo 
como uma crise de epilepsia, ou 
um surto de arritmia cerebral – 
ainda hoje não se sabe o que foi. 

Zagalo sabe, mas não diz; a Fifa 
talvez saiba. Coisa de casa de 
brancos, segredos de alcova, só 
quem sabe é Sinhô e Sinhá.

O lateral esquerdo Roberto 
Carlos parece que sabe, pois deu 
uma entrevista contando uma 
série de coisas. Na época, ele era 
considerado o melhor do mun-
do na posição. Roberto Carlos 
disse que o time estava escalado 
(saiu na televisão, eu vi) minutos 

antes do jogo ter 
início. Edmun-
do no lugar de 
Ronaldão, que 
havia tido um mal 
estar súbito. Ele 
estribuchou na 
cama. Aí o homem 
da Nike (um dos 
patrocinadores) 
entrou no vestiá-
rio e bateu o pé: 
exigiu a escalação 
de Ronaldo.

Ora, Edmun-
do tinha todas 
as condições de 
substituir Ronal-
dão. O “animal” 
tinha sido o ar-

tilheiro do recente campeonato 
brasileiro. E o titular não estava 
passando bem, havia tido uma 
crise convulsiva, tremeu e babou 
e se urinou. Mas, mesmo assim, 
Zagalo escalou porque o homem 
da Nike mandou. O Brasil está 
acostumado com essas coisas.
Wanderley Luxemburgo foi téc-
nico da Seleção e acusado de re-
ceber propinas para a escalação 
de jogadores. Botaram um pano 
quente em cima e até hoje ele 
brilha no cenário nacional. 

Quando estourou o cano 
lá na Suíça me lembrei logo da 
Máfia da Loteria. Aquela que 
comprava juízes e goleiros para 
garantir os resultados de jogos. 

Assim: o Flamengo do Rio ia 
jogar com o Flamengo do Piauí 
(isso é apenas um exemplo). 
Aí os embaixadores da Máfia 
(havia sucursais em todos os 
estados), os embaixadores da 
quadrilha compravam o golei-
ro do Flamengo do Rio para 
engolir uns frangos; ao mesmo 
tempo, compravam o juiz do 
jogo para apitar a favor do Fla-
mengo do Piauí. Todo mundo 
apostava no Flamengo do Rio. 
Só a Máfia acertava a zebra: o 
Piauí ganhava.

Agora foi a vez da Suíça. O 
país que ficou rico guardando 
o dinheiro sujo do mundo, com 
todas as máfias depositando o 
dinheiro dos crimes nos bancos 
suíços. Diz-se até que os tor-
turadores da ditadura militar 
brasileira tinham contas secre-
tas na Suíça, onde era deposita-
da uma gratificação. O cano do 
esgoto da Fifa estourou na Suí-
ça, jogando cocô no ventilador. 
Mas não falta quem diga que 
foi um acontecimento casuísti-
co, pois aconteceu na véspera 
da eleição da entidade. 

Pode ter sido. Assim, são 
dois escândalos: o das propinas 
e o das eleições. Os Estados 
Unidos haviam perdido para 
a Rússia a escolha para sediar 
a próxima Copa. Os cartolas 
americanos ficaram inconso-
láveis. Logo para a Rússia. Aí, 
CIA e FBI deram uma força. 
Descobriram os podres das 
propinas. Tem muita gente 
presa, e gente que já devolveu 
o dinheiro para não ser presa. 
Isso nos primeiros minutos 
do jogo. Ainda falta o segundo 
tempo, a prorrogação, a dispu-
ta por pênaltis.

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)

Furtebol

Arnaldo Niskier Membro da ABL, presidente do CIEE/RJ e doutor em Educação - aniskier@ig.com.brArtigo

juntou ao paisagista Roberto Burle-Marx. Incríveis 
esculturas passaram a conviver em esplendorosas 
galerias com um autêntico  e reconhecido Jardim 
Botânico, com formidáveis espécies da flora brasilei-
ra. Fez-se a mistura que deu vida a esse conjunto de 
arte e meio ambiente, como dificilmente pode existir 
outro no mundo.

O passeio no parque de 140 hectares é um 
permanente encanto, impossível cumprir num só 
dia de visita. São 22 pavilhões e 22 obras ao ar 
livre, a começar pelos  trabalhos do artista plástico 
pernambucano Tunga, seguindo-se as obras con-
sagradas de Adriana Varejão, Cildo Meireles, Luís 
Zerbini, a canadense Janett Cardiff e Lygia Pape. Em 
meio a tantas atrações, um orquidário de primeira 
ordem e a presença de plantas aromáticas e medici-
nais. Uma aula permanente de Botânica.

Para Bernardo Paz, “é um lugar pós-contem-
porâneo, um lugar verdadeiramente transforma-
dor, em que cabem ainda muitas inovações que 
estão sendo estudadas.” Inclusive um hotel de 40 
apartamentos em construção no meio da mata, 
para breve inauguração.

Para se ter ideia da grandiosidade do empreen-
dimento, podemos afirmar que ele abriga cerca de 
600 palmeiras diferentes, que convivem nesse  Cen-
tro de Educação e Cultura, ao lado de obras artísti-
cas de Chris Burden, Marilá Dardot, Helio Oiticica, 
Valeska Soares, Carroll Dunham e Doug Aitken. 
Este último é autor do projeto que nos permite 
ouvir o som da terra numa profundidade de até 200 
metros. Um dia vivido, sem dúvida, no paraíso.

Quando estourou 
o cano lá na 
Suíça me lembrei 
logo da Máfia da 
Loteria. Aquela 
que comprava 
juízes e goleiros 
para garantir os 
resultados de 
jogos

 

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

Recursos

Jesus apoiaria 
o Boticário

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Terremoto - A Falha 
de San Andreas

Carlos Paiva é o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do MinC

Um terremoto atinge a Califórnia e faz com que Ray (Dwayne 
Johnson), um bombeiro especializado em resgates com helicóp-
teros, tenha que percorrer o estado ao lado da ex-esposa (Carla 
Gugino) para resgatar a sua filha Blake (Alexandra Daddario), 
que tenta sobreviver em São Francisco com a ajuda de dois jovens 
irmãos.

NESTOR

Humor 

 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  

Entre fatos e lendas, não tenho dúvida que Jesus Cristo 
está entre os humanos mais incríveis que habitaram a Terra. 
Foi um grande líder político. Nasceu e cresceu em família 
pobre, à margem da sociedade, e sempre defendeu as mino-
rias. Considerando o Novo Testamento, no livro sagrado dos 
cristãos, não há uma só passagem em que o “messias” tenha 
proferido discurso de ódio contra raça, credo ou orientação 
sexual.

Ao contrário: “Vinde a mim, todos os que estais cansa-
dos e oprimidos, e eu vos aliviarei”, em Mateus 11:28. Os ter-
mos “todos” e “oprimidos” são absolutamente abrangentes. 
E na Bíblia não há contradições. Quando aparece alguma, 
provavelmente vem da interpretação preconceituosa de 
algum suposto cristão.

Sim, suposto. O papa Francisco entrega exemplos diá-
rios do verdadeiro sentido da mensagem deixada por Cristo. 
Na contramão, pastores de diversos segmentos evangélicos 
pregam justamente o oposto do que Jesus faria. Eles disse-
minam ódio em vez de amor.

Por isso apostaria todas as minhas fichas que se estives-
se entre nós, em meio a toda essa polêmica desnecessária 
envolvendo O Boticário e sua campanha para o Dia dos 
Namorados, Jesus apoiaria os oprimidos, os perseguidos, os 
que já sofrem preconceito diariamente e se viram homena-
geados em um belíssimo filme publicitário. Se ainda não viu, 
assista aqui: (https://youtu.be/p4b8BMnolDI).

Mas os que se dizem cristãos iniciaram uma inexplicá-
vel campanha de segregação nas redes sociais contra O Bo-
ticário, em resposta ao comercial que está sendo veiculado 
em TV aberta desde o dia 24 do mês passado. O site Reclame 
Aqui, que faz uma ponte entre empresas e consumidores 
para resolver queixas tem recebido uma enxurrada de recla-
mações relativas ao comercial.

Nem é preciso procurar muito entre as reclamações 
para encontrar as mais absurdas teorias com os termos 
“homens de bem”, “família secular”, “prole” e “exemplo para 
as crianças”. 

Todos esses termos devem ser substituídos por um só: 
homofobia. Vale lembrar também que muitos brasileiros são 
assassinados anualmente em decorrência de ações homo-
fóbicas. E o cidadão que se diz cristão e difunde o ódio na 
sociedade não é nem um pouco melhor que aquele alemão 
responsável por milhares de mortes no holocausto. 

***
Contra todos os questionamentos preconceituosos, essa 

era a resposta padrão da empresa: 
O Boticário acredita na beleza das relações, presente 

em toda sua comunicação. A proposta da campanha “Casais”, 
que estreou em TV aberta no dia 24 de maio, é abordar, com 
respeito e sensibilidade, a ressonância atual sobre as mais 
diferentes formas de amor, independentemente de idade, 
raça, gênero ou orientação sexual - representadas pelo pra-
zer em presentear a pessoa amada no Dia dos Namorados. O 
Boticário reitera, ainda, que valoriza a tolerância e respeita a 
diversidade de escolhas e pontos de vista.

MinC assegura recursos para o Fundo
de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos

Misto de ação e suspense retrata tragédia e resgate

Cristovam Tadeu

Durante o VII Encontro da Rede 
Nacional de Gestores de Fomento 
e Incentivo à Cultura, realizado em 
Brasília, representantes do Ministé-
rio da Cultura (MinC) asseguraram 
que, apesar dos cortes orçamentá-
rios efetuados pelo Governo Federal 
como medida de ajuste fiscal, os 
repasses financeiros ao Fundo de In-
centivo à Cultura Augusto dos Anjos 
estão mantidos.

“Aproximadamente 50% do or-
çamento do Fundo Nacional de Cul-
tura será destinado ao pagamento de 
compromissos do exercício finan-
ceiro anterior”, explicou o secretário 
de Fomento e Incentivo à Cultura do 
MinC, Carlos Paiva.

Os recursos do Governo Federal 
compõem metade do valor global 
destinado pelo FIC Augusto dos 
Anjos aos três editais em vigência: 
Tradicional, Microprojetos de Circu-
lação Artística e Linduarte Noronha, 
voltado para produções audiovisu-
ais. Ao todo, foram disponibilizados 
R$ 7 milhões.

Edital 
Em junho de 2014, um projeto 

do FIC Augusto dos Anjos foi selecio-
nado pelo I Edital de Fortalecimento 
do Sistema Nacional de Cultura, 

FOTO: Divulgação

TOMORROWLAND - UM LUGAR ONDE NADA 
É IMPOSSÍVEL(EUA 2015). Gênero:Ficção 
Cinetífica. Duração: 129min. Classificação: 
10 anos. Direção: Brad Bird. Com George 
Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson.Casey 
Newton (Britt Robertson) é uma adolescen-
te com enorme curiosidade pela ciência. Um 
dia, ela encontra uma pequena peça que 
permite que se transporte automatica-
mente para uma realidade paralela, criada 
por Frank Walker (George Clooney), um ex-
garoto prodígio que hoje está desiludido. 
Manaíra 2: 13h15, 16h, 18h45 e 21h40 
Manaíra 11:  13h45 e 19h15CinEspaço2: 
14h, 16h30, 19h e 21h30 Tambiá 6/3D: 
14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

QUALQUER GATO VIRA LATA(BRA 2015). 
Gênero:Comédia, Romance. Duração: 
107min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Roberto Santucci, Marcelo Antunez. 
Com Cléo Pires, Malvino Salvador, Dudu 
Azevedo.Tati (Cléo Pires) e Conrado 
(Malvino Salvador), que terminam jun-
tos o primeiro filme, viajam a Cancún, 
onde ele participa de uma conferência 
para o lançamento de seu livro. Lá, ela 
aproveita a ocasião para pedi-lo em ca-
samento, com transmissão via internet 
para todos os amigos no Brasil. Mas, 
ao responder, Conrado solta apenas 
um “Posso pensar?”. A moça, então, se 
decepciona e Marcelo (Dudu Azevedo), 
ex de Tati, volta a ter esperanças. Para 
complicar, Ângela (Rita Guedes), a ex 

de Conrado, também é convidada para o 
mesmo evento no México, onde também 
está lançando um livro, cuja tese bate de 
frente com a dele. Manaíra4: 13h,15h30, 
18h e 20h30Manaíra5: 14h, 16h30, 19h 
e 21h30 Manaíra 11: 113h45 e 19h15 Ci-
nEspaço3: 16h50, 19h10 e 21h20 Tambiá 
2: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45

TROCANDO OS PÉS(EUA 2015). Gênero: 
Comédia, drama. Duração: 98min. Classifi-
cação 14 anos.   Direção: Thomas McCarthy 
ComAdam Sandler, Steve Buscemi, Dan 
Stevens. Um solitário sapateiro de Nova 
York (Adam Sandler) costuma consertar 
os sapatos de clientes experientes na arte 
de viver: que frequentemente tiram férias 
e vivem aventuras. Ao lado de seu amigo 
barbeiro (Steve Buscemi), ele espera a 
sua própria aventura, e vê a vida passar 
diante de seus olhos. Quando recebe 
uma generosa herança de família, surge 
a possibilidade do trabalhador assumir 
outro papel e ver o mundo de uma forma 
diferente.Manaíra 1: 17h10, 19h30 e 
21h50 Tambiá 3: 16h30 e 20h30.

TERREMOTO- A FALHA DE SAN ANDRE-
AS(EUA 2015). Gênero: Ação, suspense. 
Duração: 114min. Classificação: 12 
anos. Direção: Brad Peyton. Com Dwa-
yne Johnson, Carla Gugino, Alexandra 
Daddario .Depois que a famosa “Falha 
de San Andreas” finalmente cede, pro-
vocando um terremoto de magnitude 

9 na Califórnia, Ray (Dwayne Johnson), 
um piloto de helicóptero de resgate, e 
sua ex-esposa precisam percorrer todo 
o estado na esperança de resgatar sua 
filha. Mas a jornada traiçoeira rumo ao 
norte é apenas o começo e quando eles 
acham que o pior já tinha passado... está 
apenas começando. Manaíra 9: 14h15, 
17h, 19h40  e 22h20Manaíra 10/3D:  
13h30, 16h15, 18h55 e 21h35 CinEs-
paço 3: 14h30 Tambiá 2: 14h20, 16h30, 
18h40 e 20h50 Tambiá 6/3D: 14h10, 
16h20, 18h30 e 20h40.

POLTERGEIST - O FENOMENO(EUA 2015). 
Gênero: Terror. Duração: 94min. Classifi-
cação: 14 anos. Direção: Gil Kenan. Com 
Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Saxon 
Sharbino.A família Bowen acaba de se 
mudar para uma nova casa. O pai, a mãe 
e os dois filhos parecem se adaptar bem 
ao novo lar, até começarem a perceber 
estranhas manifestações em casa, atin-
gindo principalmente a filha pequena. 
Um dia, ela é sequestrada pelas forças 
malignas, fazendo com que os pais 
procurem a ajuda em especialistas no 
assunto, para recuperar a criança antes 
que seja tarde demais. Manaíra 7: 13h05, 
15h45, 18h30 e 21h Tambiá 3: 18h30  
CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h.

MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA(EUA 2015). 
Gênero:Ação , Ficção científica. Duração: 
120min. Classificação: 14 anos. Direção: 

George Miller. Com Tom Hardy, Charlize 
Theron, Zoë Kravitz.Um guerreiro das 
estradas (Tom Hardy) deve resgatar um 
grupo de garotas envolvidas em uma 
guerra mortal, iniciada pela Imperatriz 
Furiosa (Charlize Theron). Manaíra6: 
13h40, 16h20, 19h10 e 22h  CinEspaço 
3/3D DUB: 14h e 16h30 CinEspaço 4 : 
14h40, 17h, 19h20 e 21h40   Tambiá 
5/3D: 15h.

OS VINGADORES: ERA DE ULTRON (EUA 
2015). Gênero: Ação. Duração: 122 
min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Joss Whedon Com: Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo.Sequência do 
sucesso “Os Vingadores”, que reúne 
mais uma vez a equipe de super-heróis 
formada por Capitão América (Chris 
Evans), Homem de Ferro (Robert Downey 
Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark 
Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johans-
son) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner). 
Manaíra1: 14h05 Manaíra3: 115h50 e 
22h05 Tambiá 5/3D: 17h30 e 20h30.

ÚLTIMAS CONVERSAS(BRA 2014). Gêne-
ro: Comédia, drama. Duração: 85min. 
Classificação 12 anos Direção: Eduardo 
Coutinho. Com atores desconhecidos O 
cineasta Eduardo Coutinho entrevista 
diversos estudantes do ensino médio 
público no Rio de Janeiro, perguntando 
sobre a suas vidas atuais e expectativas 
para o futuro. CinEspaço 1: 22h.

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.com

garantindo aos editais locais um 
repasse de aproximadamente R$ 2,5 
milhões.

No mesmo ano, uma parceria 
entre a Secretaria de Estado da Cul-

tura e a Agência Nacional de Cinema 
(Ancine) garantiu o acréscimo de R$ 
1 milhão ao Edital Linduarte Noro-
nha, lançado em dezembro do ano 
passado.
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Diversidade

Em turnê pela Paraíba, Alex Cohen realiza show hoje em João Pessoa

Ícone da música

Uma noite recheada com 
muitos sucessos, isso 
porque o cantor e compo-
sitor Alex Cohen estará de 
volta à Paraíba e realiza 
show hoje às 22h em João 
Pessoa. O show em João 
Pessoa será realizado na 

Cervejaria Devassa, situado no bairro de 
Tambaú. Cohen vem com sua mais recen-
te turnê, chamada Reluz. Além da capital 
paraibana, Alex também se apresentará 
no sábado em Natal. O ingresso é valor 
único promocional R$ 70.

Com 17 anos de carreira, o artista tem 
muita história para contar. Alex Cohen per-
tence a música e aos palcos. Seu maior pra-
zer é levar a emoção às pessoas e vivenciar 
a interação entre sua arte e o público. 
Atualmente morando no Rio de Janeiro, 
Alex se destaca por ser cantor, violonista, 
guitarrista e tecladista brasileiro.

Começou a tocar profissionalmente 
nos bares bem jovem e à medida que seu 
trabalho foi crescendo, Alex Cohen foi 
convidado a se apresentar em casas de 
espetáculos por todo país. Em 2003, foi 
contratado pela Universal Music e gravou 
seu primeiro CD/DVD ‘Alex Cohen – Ao 
Vivo’, com a produção musical de Ricardo 
Feghali, integrante do grupo Roupa Nova. 
O repertório foi escolhido cuidadosamen-
te e contou com clássicos como ‘Pedaci-
nhos’ e ‘Cheia de charme’, de Guilherme 
Arantes, ‘Outra vez’, de Roberto Carlos e 
as inéditas ‘Você’ e ‘Essência do prazer’.

Alex Cohen participou do projeto da 
Universal Music, ‘Um barzinho, um violão’ 
em 2004, junto com artistas como Zélia 
Duncan, Jorge Vercillo, Chitãozinho & 
Xororó e Zé Ramalho. Em 2008, o artista 
é novamente convidado a participar do 

Foto: Washington Possato

Sesc exibe Oníricos Quânticos em exposição na capital
A exposição Oníricos Quânticos, 

da artistaTarciana Kaline, está em 
cartaz no Sesc Centro João Pessoa.  
As obras da artista autodidata são 
abstratas e se aproximam de uma 
proposta de materialização de sen-
sações. A exposição, que se divide 
em 16 quadros, tem exibição até o 
final de junho, com entrada gratuita.

Os quadros impressionam pela 
minúcia, destreza, segurança e 
liberdade de expressão que exi-
bem a espontaneidade do processo 
criativo e revelam uma artista, que 
transpõe para sua obra, uma explo-
são de emoções retiradas do seu 
inconsciente. O trabalho de Tarciana 
Kaline é, nesse mesmo sentido, uma 
experiência de libertação da reali-
dade objetiva e cotidiana, com sua 
pintura quase meditativa e realizada 
a qualquer momento, lugar e condi-
ções, utiliza-se do onírico como a um 
prisma, onde sua vivência é transfi-
gurada em infinitas possibilidades de 
deslumbramento e beleza.

A exposição integra a progra-
mação da edição 2015 do Projeto 
ExpoSesc que visa a valorização 
e incentivo de artistas locais por 

Quadro de Taciana Kaline, que, segundo a autora, transcreve uma experiência de libertação da realidade objetiva e cotidiana

O músico carioca tem mais de 15 anos de trajetória artística e conquistou o público pela versatilidade e musicalidade nos palcos 

Lucas Duarte  
Especial para A União

Projeto ‘Um barzinho, um violão – Nove-
la 70’, desta vez interpretando a música 
‘Meu mundo e nada mais’.

Em 2009, Alex Cohen ganhou o 
mundo e passa a se apresentar em casas 
como Citibank Hall e Chevrolet Hall, leva 
seu show para Cruzeiros do MSC Música 
pela Itália e Ilhas Gregas, e para Las Vegas 
(EUA), sempre com um repertório eclético 
e envolvente, marcado por sua personali-
dade musical.

No ano de 2013, gravou o seu segun-

do DVD, ‘Reluz’, resultado de um minucio-
so trabalho de Alex Cohen, com direção 
musical de Max Pierre e distribuição da 
Universal Music. Sendo gravado no palco 
do Windsor Hotel, no Rio de Janeiro, e lan-
çado no Citibank Hall Rio. O DVD tem no 
repertório além do hit ‘Reluz’, a inédita e 
emocionante ‘Georgia’, música de autoria 
do próprio Alex Cohen e que tem a partici-
pação especial do grupo Roupa Nova.

Alex Cohen ganha mais notoriedade 
e o artista é convidado a participar de 

Foto: Assessoria

meio de exposições coletivas ou 
individuais e, dessa forma, levando à 
população informação e cultura. Para 

mais informações, os interessados 
podem entrar em contato através do 
número (83) 3208-3194. O Sesc Cen-

tro João Pessoa está localizado na 
Rua Desembargador Souto Maior, 289, 
Centro da capital.

eventos como o Brazilian Day Newark, em 
New Jersey (EUA), e a Jornada Mundial da 
Juventude, no Rio de Janeiro, onde teve a 
honra de se apresentar para o papa Fran-
cisco, além de levar seu show para países 
como Argentina, Uruguai, Suíça, Grécia e 
Portugal.

Em 2014, Alex Cohen fez a releitura 
do clássico de Sá & Guarabira, ‘Dona’, que 
passou a integrar a trilha sonora da nove-
la global ‘Império’ do autor Agnaldo Silva 
e começa a ganhar as rádios de todo país.
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Empresas oferecem 26 
vagas para pessoas com
deficiência em João Pessoa

Jovens na prisão
Negros ainda são a grande maioria do sistema carcerário

Em 2012, negros fo-
ram presos uma vez e meia 
a mais do que brancos. Na-
quele ano, para cada gru-
po de 100 mil habitantes 
brancos havia 191 brancos 
encarcerados, enquanto que 
para cada grupo de 100 mil 
habitantes negros havia 292 
presos.

Os dados estão no es-
tudo Mapa do Encarcera-
mento: os Jovens do Brasil, 
divulgado ontem pela Secre-
taria-Geral da Presidência 
da República. O levantamen-
to foi feito pela pesquisa-
dora Jacqueline Sinhoretto 
com base nos dados Sistema 
Integrado de Informações 
Penitenciárias (InfoPen), do 
Ministério da Justiça.

 “O perfil da população 
carcerária deixa eviden-
te que a seletividade penal 
recai sobre segmentos es-
pecíficos (jovens e negros), 
privilegiando delitos econô-
micos de pequena monta. 
A faixa etária que mais foi 
presa é a de 18 a 24 anos”, 
aponta o estudo.

A variação da taxa de en-
carceramento de negros no 
país foi de 32% entre 2007 

Da Agência Brasil e 2012. Já a variação do en-
carceramento de brancos foi 
de 26% no mesmo período. 
O Estado do Acre foi o que 
apresentou maior aumen-
to de presidiários negros, 
175%. Enquanto no Amapá, 
houve redução de 23%.

Os Estados com as 
maiores taxas de presos ne-
gros sobre a população, em 
2012, são, respectivamente, 
São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, Espírito 
Santo e Acre, de acordo com 
o estudo.

Alagoas e Espírito San-
to tiveram crescimento de 
132% da taxa de população 
encarcerada jovem entre 
2005 e 2012, enquanto na 
Paraíba e em Roraima houve 
redução de 11%.

A população prisional 
no Brasil é predominante-
mente jovem – até 29 anos 
–, embora a porcentagem de 
não jovens – maiores de 30 
anos – encarcerados tenha 
crescido nos últimos anos. 
Em 2005, 96.288 presos 
tinham menos de 29 anos 
(61%) e 61.954 tinham mais 
de 30 anos (39%). Passados 
sete anos, em 2012, 266.356 
presos tinham até 29 anos 
(54,8%) e 214.037 mais de 
30 anos (44%). Prisão de negros acontece com mais frequência entre jovens de 18 a 24 anos, segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República

Foto: Reprodução/Internet

Desenvolvimento produ-
tivo sustentável na zona ru-
ral de João Pessoa. É isto que 
o programa Cinturão Verde 
da Secretaria do Trabalho, 
Produção e Renda realiza 
apoiando mais de 150 famílias 
da agricultura familiar, com 
orientação técnica no cultivo 
de alimentos agroecológicos, 
crédito para investimento nas 
lavouras e escoamento da pro-
dução em feiras agroecológi-
cas. Mas há casos de empreen-
dedores que resolvem inovar, 
investindo no turismo rural.

“Nós tínhamos um box de 
produtos naturais, onde tam-
bém vendíamos nosso leite 
e coco, mas com pouca pro-

dução após a morte da nossa 
melhor vaca, o negócio não 
deu certo. Daí, tivemos a ideia 
de montar um acampamento 
para receber turistas, grupos 
escolares e de igrejas”, contou 
Airla Gonçalves. Ela e o mari-
do, Silvio Cesar, são donos do 
Acampamento Coqueiral, na 
região de Mumbaba.

De acordo com a empre-
endedora, o negócio começou 
há quatro anos, mas no ano 
passado recebeu o apoio da 
linha Cinturão Verde, do Ban-
co Cidadão. “Com os recursos,  
construímos o refeitório. Esta-
mos estruturando o acampa-
mento aos poucos. Buscamos 
crédito nos bancos, mas não 

conseguimos financiamento 
porque não acreditaram no 
nosso sonho. Mas o Cinturão 
Verde está nos apoiando”, dis-
se Silvio Cesar. Mas o apoio 
não foi só no crédito. “A equipe 
do programa nos incentivou a 
criar uma página no Facebook, 
a fazer panfletos e a melhorar 
a sinalização do local”, expli-
cou Airla Gonçalves. As ações 
estão surtindo efeito, já que 
há datas agendadas para até 
2016. “Estamos fechando o 
São João deste ano, mas o Car-
naval do ano que vem já está 
fechado com o mesmo grupo 
que veio este ano. A diferença 
é que agora vão aproveitar as 
piscinas que construímos”.

Produtor alia desenvolvimento 
com o zelo ao meio ambiente

                agroecologia e sustentabilidade 

De acordo com a diretora de Apoio 
à Agricultura Familiar, Rosiane Cruz, a 
Secretaria do Trabalho promove o de-
senvolvimento sustentável, fazendo 
com que o empreendedor consiga cres-
cer utilizando e protegendo o seu meio 
ambiente. Uma vida dedicada à produ-
ção de alimentos. Esta é a história de 
Sérgio Lima, que começou a desenvol-
ver a agricultura familiar há 15 anos. 
Com o Cinturão Verde, além do crédito 
para investir na compra de sementes e 
na irrigação da plantação, ele também 
têm acesso a orientações na produção 
agroecológica. 

 “Nós estamos sempre em contato 
com os produtores, sugerindo o uso de 
novos defensivos naturais. Observamos 
a plantação e fazemos os testes. Aqui 
no Litoral temos um clima muito favo-
rável à agricultura e, com prevenção, a 
lavoura não morre”, explicou Rosiane 
Cruz. Um exemplo de defensivo é a fo-

lha da árvore nim. O agricultor pode 
triturar a folha, misturar com água e 
borrifar na plantação, protegendo-a 
de insetos. A esposa de Sérgio Lima, 
Vera Lúcia da Silva, é quem mais apren-
de as técnicas, pois está nesta realidade 
há apenas quatro anos. 

“Já aprendi muita coisa. Aqui 
plantamos inhame, macaxeira e milho, 
além de frutas e hortaliças. As raízes le-
vam meses até serem colhidas, então, 
nesse meio tempo, sobrevivemos das 
outras culturas. Estamos apostando no 
milho por causa do São João. Eu acor-
do antes das 6h, faço o café, preparo 
as crianças para a creche, cuido um 
pouco do almoço, vou para o roçado, 
volto para terminar o almoço, e depois 
continuo o trabalho na terra”, contou 
ela. A linha de crédito Cinturão Verde 
tem taxa de 0,9% ao mês. As inscrições 
são feitas na Secretaria do Trabalho, na 
Avenida Cardoso Vieira, 85, Varadouro.

Vida dedicada à produção de alimentos

O grupo de Geoprocessamento do 
Centro Regional do Nordeste (CRN) do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), em Natal (RN), apresenta resulta-
dos preliminares do monitoramento por 
satélite da Caatinga. Já foi mapeada uma 
área de aproximadamente 90 mil Km², o 
que representa 14% dos seis Estados e 
9,15% do total da Caatinga. Até o mo-
mento, o monitoramento revela 40% de 
Caatinga Preservada, 45% de Caatinga 
Degradada, 7,2% de Solo Exposto, 6,5% 
de lavoura e 0,7% de corpos d’água.

As áreas mapeadas dos Estados de 
Alagoas e Pernambuco são as mais des-
matadas, enquanto no Leste do Ceará e 
no Oeste do Rio Grande do Norte predo-
mina a Caatinga Preservada. “Os dados 
revelam que há diferenças na cobertura 
vegetal entre mesorregiões dos Estados 
e, por isso, ainda não é possível identifi-
car qual é o Estado mais desmatado ou o 
mais preservado”, explica Miguel Cuellar, 
pesquisador do CRN/INPE.

A meta é mapear 30% da área total 
da Caatinga até o final de 2015 e apre-
sentar resultados para subsidiar eventu-
ais políticas de desenvolvimento susten-
tável no que tange ao uso da terra pelo 
homem e a necessidade de conservação 
ambiental. Os pesquisadores verificam 
nas imagens de satélites as mudanças 
ambientais ocorridas na região e buscam 
identificar os principais vetores do des-
matamento com base em dados socioe-
conômicos.

O monitoramento permite conhe-
cer as dinâmicas de desmatamento da 
Caatinga associadas a diferentes pa-
drões de desenvolvimento econômico. 
Isto quer dizer que, além da delimitação 
do desmatamento, são identificadas as 
principais atividades econômicas que 
exercem pressão sobre os recursos na-
turais”, diz Cuellar. O monitoramento 
identifica as seguintes classes: Caatinga 
Preservada, Caatinga Degradada, Solo 

Exposto, Lavoura, Corpos d’água e Ur-
bano. Com isso, é possível quantificar as 
áreas de vegetação natural e as altera-
das, delimitando as áreas de produção 
agrícola, de culturas perenes, pastagens, 
entre outras.

Segundo o grupo de Geoprocessa-
mento do CRN/INPE, está em execução o 
levantamento de informações de uso e 
cobertura da terra nas áreas desmatadas 
da região para os anos de 2013 e 2014 - 
devido a cobertura excessiva de nuvens 
na região, não é possível realizar o levan-
tamento num só ano.

O monitoramento da Caatinga inte-
gra o projeto “Construindo Nosso Mapa 
Municipal Visto do Espaço”, que tem 
como objetivo mapear a dinâmica de uso 
e cobertura da terra no Semiárido brasi-
leiro. “São gerados cinco mapas por mu-
nicípio, e o mapa de ‘Uso e Ocupação do 
Solo’ serve para conhecer o estado atu-
al da Caatinga”, informa o pesquisador 
do Inpe. O mapa do desmatamento do 
bioma Caatinga foi elaborado a partir 
da classificação das imagens Landsat-8 
de 2013/2014 da região semiárida dos 
Estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, 
Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. As 
informações estão em escala municipal, 
o que permitirá avaliar a mudança am-
biental tanto no âmbito municipal quan-
to por microrregião, mesorregião e por 
Estado.

INPE Nordeste mapeia o 
desmatamento da Caatinga

MonitoraMento Por satÉlite

Leste do Ceará e 
Oeste do Rio 
Grande do Norte 
predominam áreas 
do bioma 
preservadas
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Empresas oferecem 26 vagas em JP
Pessoas com defIcIêncIa

Asdef faz seleção de 
candidatos até o final deste 
mês para diversos cargos

Paraíba: todos os cantos Teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

artesanato
Começa na próxima 

segunda-feira o 22º Salão 
de Artesanato da Paraíba 
em Campina Grande, maior 
encontro de produtos 
artesanais genuinamente 
paraibanos contando 
com a participação de 
artesãos e artesãs de 
79 municípios. Este ano 
o tema é “Mãos que 
trabalham nossa cultura” 
e vai envolver cerca de 3 
mil artesãos, considerando 
produtos confeccionados 
por integrantes de 
associações, cooperativas 
e individuais, numa área 
total de 3.600m², sendo 
1.300m² de estandes. O 
Salão de Artesanato é 
uma realização do Governo 
do Estado da Paraíba e 
o Sebrae-PB e acontece 
até o próximo dia 30 
juntamente ao período 
do “Maior São João do 
Mundo”. O local será na 
Avenida Severino Bezerra 
Cabral (Avenida Brasília), 
95, no prédio da antiga 
concessionária de veículos 
Ourovel.

Trem 
A primeira edição do “Trem do 

Forró na Capital”, vai acontecer nos 
dias 13, 14, 20, 21 e 27 próximos em 
um percurso de 60km e os ingressos 
já estão sendo vendidos no quiosque 
da Claro no Shopping Tambiá. O Trem 
do Forró contará com 10 vagões 
e o público vai curtir muita música 
no percurso entre João Pessoa e 
Cabedelo, com animação de trios 
de forró com sanfona, triângulo e 
zabumba. A concentração acontecerá 
na Estação Central de João Pessoa 
a partir das 15h. Considerado um 
evento turístico, o Trem do Forró foi 
criado em 1991, no início transportava 
aproximadamente 60 pessoas e 
tinha como destino a cidade de 
Caruaru.

l GalanTe
No distrito de Galante, distante 

apenas 8km de Campina Grande, começa a 
temporada 2015 do Arraiá de Cumpade. O 
evento que foi considerado pela (Idestur) 
como o 1º Produto Turístico Rural do Brasil, é 
realizado na divina Vila, que fica na Fazenda 
Olho d’água, e vai acontecer nos dias 6, 13, 
14, 20, 21, 24 e 27 deste mês sempre no 
período das 11h às 17h. O passaporte inclui 
open bar (cerveja, água, refrigerantes, café, 
sucos, cachaça e caipirinhas), caldinhos 
regionais, apresentação cultural, forró pé de 
serra e visitação na divina Vila. O Arraiá de 
Cumpade está inserido nas programações 
paralelas do “Maior São João do Mundo”, 
sendo ele promovido pelo Restaurante Rural 
Casa de Cumpade e a Mais Brasil Turismo, 
com apoio do Governo do Estado, através da 
Empresa Paraibana de Turismo (PBTur). As 
atrações musicais do próximo sábado são: 
Cumpade João, Edglei Miguel, Gitana Pimentel 
e Moreira Filho; Cris Oliveira e os Filhos do 
Rei, Jeito Nordestino, Jadeilson Ferraz e o 
Grupo Folclórico Caisca.

l esquImós
“Vai nevar no Maior São João do Mundo”. 

Essa é a proposta da Trindet Fresh, marca de 
gomas de mascar da Mondelêz Brasil, dentro 
das ações que serão realizadas em Campina 
Grande, no período do Maior São João do Mundo. 
Portanto se prepare que no próximo dia 20 a 
temperatura vai baixar até nevar e uma “Banda 
de Gelo - Esquimós do Forró”, vai animar o Parque 
do Povo com muito forró, às 23h, quando duas 
toneladas de neve irão cair em uma área de 6 
mil metros quadrados, durante 10 minutos. As 
pessoas que estiverem no local poderão sentir o 
gostinho de ver neve. A Esquimós do Forró utiliza 
instrumentos em que parte deles é confeccionado 
com gelo esculpido, em um trabalho desenvolvido 
com exclusividade para a marca pelo escultor 
Adriano Elias, da Arte em Gelo, de São Paulo. Além 
do jingle da campanha, a banda tocará sucessos 
do forró em seu repertório.

l camPIna Grande II
O Sítio São João, espaço tradicional do Maior 

São João do Mundo, em Campina Grande, completa 21 
anos e abre as porteiras ao público a partir de hoje. O 
espaço cenográfico remonta aos antigos vilarejos do 
interior onde aconteciam tradicionalmente as festas 
juninas. Pelo segundo ano seguido o espaço funcionará 
todos os dias da semana das 10h às 23h no bairro 
do Catolé. A edição deste ano prestará homenagem 
a Rosil Cavalcanti e espera abrilhantar ainda mais as 
comemorações dos festejos juninos em sua nova 
estrutura que conta com elementos típico do interior 
do Nordeste, a exemplo da casa de barro, fogão a lenha, 
curral, milharal, porteiras de madeira, três engenhos – 
que funcionarão com motor motriz com mais de 200 
anos e óleo diesel –, um engenho a tração animal e um 
banguê, que era de uso escravo para produção de açúcar 
e seus derivados.

Foto: teresa Duarte

l camPIna Grande I
A programação do “Maior São João do Mundo 2015”, lá no Parque do Povo em Campina 

Grande, será iniciada amanhã e vai até o dia 5 de julho. O evento teve uma redução de 25%, 
implicando na suspensão das atrações em duas segundas-feiras, terá entre as principais 
atrações a cantora paraibana Elba Ramalho, Assisão, Flávio José, Jorge de Altinho, Os Três 
do Nordeste, além das atrações locais a exemplo do cantor Amazan, Tom Oliveira, Biliu de 
Campina, Luan Estilizado, dentre outros.

Foto: Edson Matos

Foto: Divulgação

Até o final deste mês, a 
Associação de Deficientes e 
Familiares (Asdef) estará se-
lecionando pessoas com de-
ficiência para trabalhar em 
diversas empresas de João 
Pessoa. Ao todo são 26 vagas 
para diversos cargos em em-
presas da área de comércio, 
supermercadista, construção 
civil, distribuição e hotelaria. 
Todos os processos seletivos 
acontecem na sede da Asdef, 
localizada na Rua Manoel Pau-
lino Júnior, 454, em Tambau-
zinho (por trás do Shopping 
Moriah).

Os currículos devem ser 
enviados para o e-mail balcao-
deempregos@asdef.org.br. Os 
interessados devem compa-
recer aos processos seletivos 
com laudo da Funad, xerox da 
Carteira de Identidade, CPF e 
cartão do SUS. 

Conforme a coordena-
dora de Capacitação e In-
clusão da Asdef, Giovanna 
Arruda, as empresas estão 
mais conscientes sobre a 
importância das políticas 
inclusivas no mercado de 
trabalho. “A oferta de vagas 
para pessoas com deficiência 
tem crescido, o que é muito 
positivo e demonstra a cons-
ciência das empresas sobre o 
assunto,” explicou. Empresas 
da área de comércio e distri-

buição selecionam para seis 
vagas de ajudante de carga e 
descarga, para atuar em de-
pósitos. O pré-requisito é En-
sino Fundamental completo. 
A empresa oferece salário 
comercial, vale transporte e 
almoço e a jornada de traba-
lho é de segunda a sexta-fei-
ra. O processo seletivo será 
realizado no próximo dia 8, 
às 14h, na sede da Asdef.

Uma vaga para embala-
dor em supermercado tam-
bém está sendo disponibili-
zada no horário comercial. O 
pré-requisito é Ensino Funda-
mental completo. A empresa 
oferece salário comercial, vale 
transporte e vale alimentação. 
O processo seletivo acontece 
no dia 10 deste mês, às 14h, 
na sede da Asdef.

Duas empresas oferecem 
vagas para operador de caixa, 
na área de comércio e super-
mercadista. O horário de tra-
balho é comercial. Para se can-
didatar à vaga, é necessário 
ter o Ensino Médio completo 
e conhecimento em informá-
tica. É preciso ter experiência 
na função. São oferecidas seis 
vagas. Os benefícios são salá-
rio comercial, vale transporte 
e vale alimentação. A seleção 
será realizada no dia 16, às 
14h, na sede da Asdef.

Para o cargo de auxiliar 
de serviços gerais, são ofereci-
das sete vagas em uma empre-
sa da área de comércio e uma 
do setor supermercadista. As 
pessoas selecionadas serão 

responsáveis por realizar a 
limpeza do ambiente e orga-
nização do estoque. Exige-se 
o Ensino Fundamental incom-
pleto, e os selecionados rece-
berão salário comercial, vale 
transporte e vale alimentação.  
A jornada de trabalho é de 
segunda-feira a sábado. Para 
se candidatar, os interessados 
podem comparecer à Asdef 
durante todo este mês.

Construtora seleciona 
para cinco vagas de auxiliar de 
operador para atuar como pe-
dreiro, encanador, marceneiro 
ou eletricista. Os horários são 
flexíveis e a exigência é de En-
sino Fundamental incomple-
to. Os selecionados receberão 
salário comercial, vale trans-
porte e vale alimentação.  A 
seleção acontece durante todo 
o mês de junho.  

Empresa da área de ho-
telaria contrata frigobarista 
para reposição de bebidas 
nos apartamentos, registro 
e organização de tudo o que 
é consumido nos aposentos. 
O horário de trabalho é de 8 
às 16h, com folga semanal. 
Para se candidatar é neces-
sário ter o Ensino Médio 
completo. 

A empresa oferece salá-
rio, plano de saúde e odon-
tológico, alimentação, segu-
ro de vida, auxílio creche, 
auxílio educacional, partici-
pação por resultados e vale 
transporte. Os interessados 
podem comparecer à Asdef 
durante todo este mês.

Os períodos de férias e de inver-
no reduzem de 20% a 30% o núme-
ro de doadores de sangue, segun-
do informa o Hemocentro de João 
Pessoa. Conforme esclarece Divane 
Cabral, assistente social da entida-
de, a situação é regular, mas o es-
toque vive limitado para atender as 
demandas. Visando contornar esta 
realidade, o movimento Doe Sangue 
PB, liderado por jovens voluntários, 
fará a sua 5ª edição da Campanha 
Doe Sangue Junino em comemora-
ção ao dia 14 de junho, Dia Mundial 
do Doador de Sangue. As mobiliza-
ções acontecerão no próximo dia 13, 
em Campina Grande, em João Pes-
soa no dia 20, e em Patos no dia 26, 
em seus respectivos hemocentros.

Recebendo cerca de 150 a 200 
doadores diários, o hemocentro 
abastece 40 hospitais da região, 
além das transfusões feitas no pró-
prio local. Mensalmente, são em tor-
no de 3 mil a 5 mil bolsas de sangue 
arrecadadas. Apesar de parecer um 
valor relativamente alto, é pouco se 
mencionado os 720.954 habitantes 
da capital paraibana.

 Com o tema “Nesse São João 
acenda a luz da vida em outro co-

ração”, a assistente social do he-
mocentro reconhece o trabalho dos 
voluntários e agradece pelo recru-
tamento de doadores. Ela explica 
que todo o processo, desde a tria-
gem até a finalização da doação, o 
doador deverá aguardar cerca de 45 
minutos. Um tempo agradável e que 
pode variar de acordo com a movi-
mentação do local.

José Jailton é taxista, tem 44 
anos e é natural da cidade de Prin-
cesa Isabel, interior do Estado. Em 
toda a sua vida passou pelos lugares 
fazendo campanhas e reunindo cer-
ca de 15 a 20 pessoas para cada de-
manda. Nunca havia doado e culpou 
a falta de tempo. Ontem, através de 
um gesto simples e indolor, desco-
briu a sensação de pela primeira vez 
ajudar alguém.

Enquanto fazia o processo da 
doação, Jailton encaminhou deze-
nas de fotos pelas redes sociais para 
chamar a atenção das pessoas. “A 
sensação é ótima. Saber que meu 
sangue vai salvar uma vida é algo 
inexplicável. É um gesto humanitá-
rio e de carinho. Devemos motivar 
mais pessoas e estimular essa ação”, 
acrescentou.

Hemocentro de JP começa a 
campanha no próximo dia 14

PerÍodo de sÃo JoÃo
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Desempregados chegam a 8,03 milhões no Brasil
Número recorde

Saídas de dólares 
superam entradas 

As saídas de dólares no país 
superaram as entradas em maio, co-
forme o Banco Central (BC). No mesmo 
mês de 2014, o saldo ficou negativo 
em US$ 2,077 bilhões. O déficit ocor-
reu depois do saldo positivo de US$ 
13,107 bilhões, em abril. De janeiro 
a maio, o saldo é positivo em US$ 
15,794 bilhões, contra US$ 4,028 
bilhões no mesmo período em 2014. 
No mês passado, investimentos em 
títulos, remessas de lucros e dividen-
dos ao exterior, entre outros itens, foi 
o responsável pelo saldo negativo. 

Falência caem 
15,5% em maio

Os pedidos de falência caíram 
15,5% em maio na comparação com 
abril, segundo levantamento divulga-
do ontem pela Serasa Experian. Foram 
feitos 136 pedidos em maio contra 
161 requerimentos efetuados no mês 
anterior. Em relação a maio de 2014, 
as solicitações de falência caíram 
3,5%, quando foram feitas 141 soli-
citações. No acumulado dos primeiros 
cinco meses de 2015, foram feitos 
639 pedidos de falência. De janeiro 
a maio do ano passado, foram 678 
requerimentos. A maior parte dos 
pedidos foi feita por micro e pequenas 
empresas (327). 

Commodities têm 
alta de 0,76%

Os preços das commodities, 
produtos primários com cotação 
internacional, apresentaram alta 
de 0,76%, na comparação de maio 
com abril, mostra o Índice de Com-
modities Brasil (IC-Br), calculado 
mensalmente pelo Banco Central 
(BC). Em 12 meses encerrados em 
maio, o índice subiu 9,05%. O IC-Br 
é calculado com base na variação 
em reais dos preços de produtos 
primários brasileiros negociados no 
exterior. O BC observa os produtos 
que são relevantes para a dinâmica 
dos preços ao consumidor no Brasil.

Trabalhador tem 
rendimento estável

O rendimento médio habi-
tual do trabalhador ficou em R$ 
1.855 no trimestre encerrado em 
abril deste ano, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), divulgada ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). 

O valor é 0,5% inferior ao 
observado no trimestre encerrado 
em janeiro deste ano e 0,4% menor 
do que o registrado em abril do ano 
passado. O IBGE, no entanto, consi-
dera essas quedas estatisticamen-
te insignificantes.

Inflação para 
famílias sobe 

O Índice de Preços ao Consumi-
dor - Classe 1 (IPC-C1) de maio apre-
sentou elevação de 0,95%, taxa 0,21 
ponto percentual acima da registrada 
em abril, quando o índice registrou va-
riação de 0,74%, informou o Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). Com este 
resultado, o indicador acumula alta de 
6,31%, no ano, e 8,97%, nos últimos 
12 meses. O  IPC-C1 é um indicador 
mensal que mede a variação de preços 
de uma cesta de produtos e serviços 
para famílias com renda de um a 2,5 
salários mínimos mensais. O período 
de coleta se estende do dia primeiro 
ao último dia de cada mês. 

Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil 
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O número de pesso-
as desempregadas no Bra-
sil chegou a 8,03 milhões 
no trimestre encerrado em 
abril deste ano, segundo 
dados divulgados ontem. 
Esse é o maior contingen-
te de desocupados desde o 
início da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), em janeiro 
de 2012. 

O recorde de desempre-
gados anterior havia sido 
registrado no trimestre en-
cerrado em março deste ano 
(7,93 milhões). A população 
desocupada no trimestre 
encerrado em abril é 14% 
maior do que a observada no 
mesmo período do ano pas-
sado.

A Pnad Contínua tem 
o objetivo de produzir in-
formações sobre a inserção 
da população no mercado 
de trabalho. A inserção é 
estudada levando em con-
sideração as características 
demográficas e de educação 
da população e, também, os 
dados relacionados com o 
desenvolvimento socioeco-
nômico do país.

A pesquisa do IBGE é 
realizada por meio de uma 
amostra de domicílios de 
forma a garantir a represen-
tatividade dos resultados. 
A cada trimestre, são inves-
tigados 211.344 domicílios 
particulares permanentes, 
distribuídos em cerca de 
3.500 municípios.

O total da população 
ocupada ficou em 92,18 mi-
lhões de pessoas no trimes-
tre encerrado em abril, o que 
significa uma perda de 511 
mil postos de trabalho em 

País tinha 8 milhões de pessoas desempregadas no trimestre encerrado em abril deste ano, segundo pesquisa nacional divulgada pelo IBGE

relação ao trimestre encer-
rado em janeiro deste ano. 
No entanto, se comparado 
ao trimestre encerrado em 
abril do ano passado, houve 
a geração de 629 mil postos 
de trabalho.

Os empregos com cartei-
ra assinada no setor privado 
tiveram reduções de 1,1% na 
comparação com o trimestre 
encerrado em janeiro deste 
ano e 1,5% na comparação 
com o trimestre encerrado 
em abril de 2014. Já os em-
pregos sem carteira caíram 
3,6% e 3,7% nesses tipos de 
comparação. Cresceram tan-
to os trabalhadores por con-
ta própria (4,9%) quanto os 
empregadores (9%), na com-
paração com o ano passado.

Entre os segmentos de 
atividade, na comparação 
com janeiro, apenas a cons-
trução teve queda nos pos-
tos de trabalho (-3,7%), os 
demais ficaram estáveis. Já 
na comparação com abril do 
ano passado, houve recuos 
na construção (-7,6%) e ad-
ministração pública (-9,5%) 
e altas nos serviços prestados 
(6,7%) e educação (7,2%).

A taxa de desocupação 
ficou em 8% no trimestre en-
cerrado em abril, superior às 
observadas no trimestre en-
cerrado em janeiro deste ano 
(6,8%) e no trimestre encer-
rado em abril do ano passa-
do (7,1%). “Esse aumento 
maior da taxa de desocupa-
ção é em função da baixa ge-

ração de vagas. Houve uma 
queda na população ocupada 
de meio milhão em um perí-
odo recente. No ano, há um 
aumento da população ocu-
pada, mas um aumento infe-
rior ao crescimento normal 
da população. Além disso, 
você tem perda no emprego 
com carteira e sem cartei-
ra, que podem estar se re-
vertendo em trabalho tanto 
como conta própria quanto 
como empregador, ambos de 
forma não registrada”, disse 
o pesquisador do IBGE Cimar 
Azeredo.

Desemprego sobe
A taxa de desempre-

go no Brasil subiu para 8% 
no trimestre encerrado em 

abril deste ano. O índice é 
superior ao observado no 
trimestre encerrado em ja-
neiro deste ano (6,8%) e no 
trimestre encerrado em abril 
do ano passado (7,1%). 

Os dados, da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgados on-
tem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

 Segundo o IBGE, havia 
8 milhões de desempregados 
no país no trimestre encer-
rado em abril deste ano, ou 
seja, um aumento de 18,7% 
em relação aos 6,8 milhões 
de desempregados no tri-
mestre encerrado em janeiro 
deste ano.

A Secretaria Receita 
Federal libera, na próxi-
ma segunda-feira, às 9h, 
a consulta ao primeiro 
lote de restituições re-
ferentes à declaração 
do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2015 (IRPF 
2015). De acordo com a 
legislação, terão priori-
dade os idosos e os con-
tribuintes com moléstia 
grave ou deficiência físi-
ca, caso a declaração não 
tenha erros ou omissões.

As informações es-
tarão disponíveis no 
endereço www.receita.
fazenda.gov.br ou  por 
meio do Receitafone 
146. A Receita disponi-
biliza, ainda, aplicativo 
para tablets e smart-
phones, que permite a 
consulta às declarações 
do IRPF para os sistemas 
Android e iOS. Ao todo, 

1.495.850 contribuintes 
terão direito a restitui-
ção no lote, com corre-
ção de 1,9%, totalizando 
mais de R$ 2,3 bilhões. 
Foram também incluídas 
restituições dos exer-
cícios de 2008 a 2014, 
que foram liberadas da 
malha fina, elevando 
para R$ 2,4 bilhões o va-
lor total de liberações e 
para 1,505,928 os contri-
buintes com direito aos 
recursos.

As restituições co-
meçam a ser pagas no 
dia 15 de junho e, como 
em todos os anos, have-
rá sete lotes regulares ao 
longo de 2015. A libera-
ção dos recursos na rede 
bancária é programada 
para o dia 15 de cada 
mês, até dezembro. Nos 
meses em que a data cair 
em um fim de semana 
ou feriado, o pagamen-
to será feito no primeiro 
dia útil subsequente. 

Consulta ao 1o lote 
começa segunda-feira

DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil O consumo de energia 

elétrica no país caiu 3% em 
maio deste ano em compa-
ração com o mesmo mês de 
2014. Em relação a abril des-
te ano, a carga de energia de-
mandada ao Sistema Interli-
gado Nacional (SIN) registrou 
queda de 4,6%.

Os dados fazem parte do 
Boletim de Carga Mensal de 
maio, divulgado ontem pelo 
Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS). Com a 
retração de maio, o consumo 
de energia fechou o acumula-
do dos últimos 12 meses com 
aumento de 0,8% em compa-
ração ao período imediata-
mente anterior.

Segundo o boletim do 
ONS, a retração no consumo 
de energia no mês passado 
reflete, sobretudo, “o baixo 
desempenho da indústria, 
que vem realizando ajustes 
no nível de produção, diante 
do aumento de estoques e da 
diminuição da demanda in-
terna, reflexo do aperto nos 
juros, da piora no mercado 

de trabalho e da inflação em 
alta”. Além da queda registra-
da no setor industrial, o Ope-
rador Nacional do Sistema 
Elétrico cita a influência da 
redução no nível de atividade 
do setor de comércio e ser-
viços, assim como a elevação 
das tarifas de energia elétri-
ca, que, segundo o boletim, 
já vem se refletindo nos pa-
drões de consumo de energia.

O ONS lembra que o Ní-
vel de Utilização da Capaci-
dade Instalada (Nuci) dimi-
nuiu 0,9 ponto percentual de 
abril para maio deste ano, ao 
passar de 79,9% para 79%, 
o menor nível desde maio de 
2009 (78,9%), de acordo com 
dados divulgados pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV).

A entidade destaca ainda 
que a Sondagem da Indústria 
de Transformação, também 
da FGV, mostra que o Índi-
ce de Confiança da Indústria 
(ICI) recuou 3,4% em maio, 
em relação a abril, ao passar 
de 72,8 para 71,6 pontos, o 
menor nível da série mensal, 
iniciada em outubro de 2005. 
Para o Subsistema Sudeste/
Centro-Oeste, os valores de 

carga de energia apresen-
tam decréscimo de 6% em 
maio deste ano, em relação 
ao verificado no mesmo mês 
do ano anterior. Os dados do 
consumo acumulado dos últi-
mos 12 meses indicam que o 
Subsistema Sudeste/Centro-
-Oeste apresentou variação 
negativa de 0,5% em relação 
aos 12 meses anteriores.

Segundo o boletim do 
ONS, o comportamento de 
queda no consumo de ener-
gia desse subsistema, que 
responde por mais de 60% da 
demanda de energia ao SIN, 
pode ser explicado, principal-
mente, “pelo modesto desem-
penho da indústria, agravado 
pela elevação das tarifas de 
energia elétrica que já vem 
se refletindo nos padrões 
de consumo de energia do 
subsistema Sudeste/Centro-
-Oeste”.

No Subsistema Nordeste, 
no mês de maio, houve cres-
cimento de 6,7% na carga de 
energia, na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior. 
No acumulado dos últimos 12 
meses, o Nordeste apresenta 
expansão de 4,3%. 

Consumo de energia no país 
caiu 3% de abril para maio
Nielmar de Oliveira 
Repórter da Agência Brasil 



Economista Josemar Sou-
za, empresários Ricardo 
Hortêncio Ribeiro, Carla 
Virgínia Camboim Araújo, 
Bruna Moura, Margarete 
Damasceno e Eliná Pereira 
Wanderley, advogados El-
son Pessoa de Carvalho e 
Mariana Chaves, engenheiro 
Franklin Roosevelt Seixas, 
jornalista Gerardo Rabello, 
decoradora Valdete Duar-
te, psicóloga Liege Cha-
ves, Sras. Rossana Maria 
Ismael Espínola Carvalho e 
Kátia Passos.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de junho de 2015

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Referência mundial em 
equipamentos esportivos, a 
Adidas firmou parceria, na última 
terça-feira, com a Salinas, marca 
carioca de moda praia.
  Será a primeira coleção 
fitness da empresa alemã com 
a colaboração de uma marca 
brasileira.

Zum Zum Zum
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Comarcas
FOCADO na 

história das comar-
cas do Estado, o 
projeto “Comarcas da 
Paraíba”, idealizado 
pelo TJPB, realizou 
na última terça-feira 
seu segundo lança-
mento. 

Trata-se do livro 
“História da Comarca 
de Campina Grande”, 
de autoria do desem-
bargador Leandro dos 
Santos, que foi lança-
do em solenidade na 
sala de sessões do 
Pleno daquele tribu-
nal.

Alegria, alegria das irmãs Júlia e Renata Nóbrega com a prima Milena Nóbrega

“Uns se pervertem 
por falta de comida, 
outros por falta 
de caráter”

“Eu precisava de dois 
estômagos, um para 
comida e um só para digerir 
as pessoas”

JOSEMAR BOSI GABRIELA STACUL

Garantido
REPRESENTANTES 

do Ministério da Cul-
tura, durante o VII 
Encontro da Rede 
Nacional de Gestores 
de Fomento e Incenti-
vo à Cultura, realizado 
em Brasília, assegu-
raram que apesar dos 
cortes orçamentários 
efetuados pelo Governo 
Federal, os repasses 
financeiros do FIC Au-
gusto dos Anjos estão 
mantidos.

Os recursos fede-
rais correspondem a 
metade do valor global 
destinado pelo FIC aos  
três editais.
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Miss Paraíba Mundo Mariana Souto veste modelo da Bella Mania
    A Câmara de Diretores Lojistas de João Pessoa lembrando  que hoje,  dia de 
Corpus Christi , não é feriado na c apital e assim o comércio funcionará normalmente, de 
acordo com a Lei 8.805. O dia que antes era feriado, foi substituído pelo dia 24 de junho, 
data que se comemora o São João.

Elson e Rossana Carvalho, ambos são aniversariantes no dia de hoje
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Patrícia e Gerardo Rabello, ele é o aniversariante de hoje

Corpus Christi
EMBORA não seja mais feriado nacional, o dia de 

hoje, Corpus Christi é de festa para a Igreja Católica que 
celebra o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo 
e do sangue de Jesus Cristo.

Em todas as paróquias haverá missas festivas e 
procissões onde será conduzido o Santíssimo Sacra-
mento acompanhado por multidões de fiéis.

UMA PARCERIA coletiva dos Procons estadual, de 
João Pessoa, Cabedelo e Bayeux resultou no acatamen-
to da Justiça para punir operadoras de telefonia celular 
que suspenderem os serviços de pacotes da internet 
aos consumidores que atingem o limite pré-estabelecido 
de suas respectivas franquias.

A liminar foi dada pelo juiz auxiliar José Gutemberg 
Gomes Lacerda, da 5a Vara da Fazenda Pública que in-
cluiu ainda a aplicação de multa diária de R$20 mil para 
empresas que neguem o serviço a seus clientes em todo 
o Estado da Paraíba. 

Procon nelas!

   Já em Cabedelo, começa hoje um feriadão, incluindo a sexta-feira, que foi 
permutada pelo dia 10, que antes se comemorava o Dia do Sagrado Coração de Jesus. 
No próximo dia 10, permanecem as comemorações religiosas inerentes à data, mas o 
expediente da Prefeitura será normal.

FOTO: Goretti Zenaide

Para o álbum de família: a matriarca Ilina Jurema com as filhas Vânia e Maria Vilma

Nomeação
O ADVOGADO 

paraibano Telson 
Luís Cavalcante 
Ferreira foi nomeado 
pela presidente Dilma 
Rousseff para com-
por o Tribunal 
Regional Eleitoral do 
Distrito Federal.

Ele vai assumir 
no próximo dia 10 em 
Brasília o cargo de juiz 
substituto no TRE/DF.

Miss Mundo Paraíba
A ESTUDANTE de Direito Mariana Souto é a suces-

sora de Camilla Gadelha no concurso nacional que vai 
escolher a representante do Brasil no Miss Mundo, que 
vai ser realizado no próximo dia 27 no Teatro Pedro Ivo, 
em Florianópolis-SC, sendo transmitido ao vivo pela UOL.

Natural de Campina Grande, a beldade fez ensaio 
fotográfico com Kadu Martins, coordenado por Petrúcio 
Medeiros, produção de Ton Pereira, maquiagem de Ana-
irana Bezerra e cabelo de Júnior Lima e Geisy Amarante.

Nutrição
O NUTRICIONISTA 

Rodrigo Brasileiro vai 
ministrar nesta sex-
ta e sábado o Curso 
Dietbox no DNA Pós 
Fip, para alunos de Nu-
trição, com utilização 
de software que ajuda 
no tratamento de 
pacientes. 

Informações nos 
tels. 99364-0594 e 
98114-7300.

Cineclube

FOI CRIADO o 
Conselho Diretor do 
Cineclube “O Homem 
de Areia”, instalado na 
Fundação Casa de José 
Américo, composto pelo 
professor Damião Ramos 
Cavalcanti, Rejane 
Mayer Ventura e Francis-
co de Assis Vilar, da FCJA, 
Manoel Jaime Xavier Filho, 
Alex Santos, João Batista 
de Brito, Margarida 
Assad, Andrés von 
Dessauer e Wills Leal.

O lançamento do 
Cineclube será no próxi-
mo dia 10, às 19h naquela 
Fundação.

   As atletas paraibanas Luana Lira e Bruna Brunnett, que treinam na Vila Olímpica 
Parahyba, ganharam medalha de prata na prova de trampolim 3 metros categoria sincroniza-
do, no Troféu Brasil de Saltos Ornamentais. O evento, que terminou no último domingo, foi  
organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
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Mais de 500 policiais 
vão atuar diariamente 
no São João de CG
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Quadrilhas e grupos 
de forró animaram a 
abertura do São João 

Lançada programação junina da PB
FORRÓ E TURISMO

Para a maioria dos paraibanos, 
junho é o mês de dançar forró e curtir 
as tradicionais festas juninas. Entre-
tanto, para muitos é motivo de preo-
cupação com a saúde por conta da 
fumaça causada por fogos de artifício 
e, principalmente, pelas tradicionais 
fogueiras de São João. Nessa época, 
o aumento de casos de crises de asma 
e outras doenças respiratórias ocasio-
nadas pelo excesso de fumaça lotam 
hospitais e postos de saúde.

Em áreas urbanas, os casos são 
mais frequentes e vêm ganhando a 
atenção do Ministério Público para 
impedir a tradição em acender fo-
gueiras em ruas e espaços públicos 
em geral. Em 2010, o Ministério Pú-
blico do Estado solicitou uma ação ci-
vil pública requerendo que as foguei-
ras sejam proibidas durante as festas 
juninas em Campina Grande. Na oca-
sião, o MP responsabilizou a Prefeitu-
ra Municipal pela fiscalização, atra-
vés da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação do Meio Ambiente, sob 
pena de ser multada em R$ 10 mil 
caso houvesse descumprimento.

Para saber o que a população 
pensa sobre o assunto, o jornal A 
União foi às ruas e perguntou: “Você 
é a favor ou contra a tradição de 
acender fogueiras em áreas urbanas 
no período junino?” Confira:

Tradição da fogueira divide opiniões, mas maioria é contra 
SÃO JOÃO

EnqueteRodrigo Rodrigues
Especial para A União

“Se for no interior 
não vejo nenhum 
problema, porque 
lá é bem aberto, 
tem espaço e seu 
vizinho mora longe, 
a maioria é sítio. 
Mas na cidade, no 
meio da rua, aí fica 
complicado, porque tem gente que não gosta 
né? Então tem que ver isso também, respeitar 
as pessoas que se incomodam com a fumaça. É 
o que eu acho”.
Geovane arlindo
Auxiliar de cozinha

“Eu sou contra, a fu-
maça incomoda muito. 
A gente que fica em 
casa nesses períodos 
é quem mais sofre. 
Quem tem criança 
em casa nem se fala. 
Imagina se todo 
mundo resolvesse 
seguir a tradição e fizer uma fogueira cada um 
na frente de sua casa? Não sou de acordo, tem 
que ter um controle maior para que ninguém seja 
prejudicado”.

Maria das dores 
Dona de casa

“Eu sou contra, acho 
arriscado, só traz 
prejuízo para quem 
fica perto, não vejo 
nada de importante, 
só uma tradição 
mesmo. Além da 
fumaça ser ruim pra 
saúde, tem o risco 
também de alguma brasa queimar as pessoas 
que passam perto. Dependendo da fogueira, 
demora até dois dias para ela apagar, aí, às vezes 
uma criança está passando ali e se queima”.

roberto da Cruz
 Comerciante

“Eu acho errado sim 
colocar fogueiras nas 
ruas por causa da 
fumaça que prejudica 
principalmente as 
crianças e idosos que 
têm problemas de 
respiração. Tem que 
pensar nisso. Lá onde 
eu moro, por exemplo, colocaram uma fogueira 
um tempo desse e eu tive que sair de casa com a 
minha família por causa da fumaça. A gente não 
conseguia nem respirar direito”.
leandro ribeiro
Carpinteiro 

“Eu sou a favor. 
Além de ser bom 
pra espantar as 
muriçocas de 
noite nas casas, 
é uma tradição 
também. As 
pessoas fazem 
festa, se reúnem 
em volta da fogueira, isso é bom. Vem sua 
família, amigos, ficam todos reunidos ali 
em volta da fogueira, isso é uma coisa boa. 
Acho que a tradição deve sim ser seguida”.

severino dos santos 
Comerciante

“Acho que a 
gente deve 
pensar também 
que é uma 
tradição. É uma 
questão com-
plicada, porque 
muita gente 
quer seguir a 
tradição, mas também tem o problema 
da fumaça. Eu não sou nem a favor e nem 
contra, quem quiser fazer que faça”. 

CíCero estrela
Comerciante

“Tem suas vantagens 
e desvantagens. 
A desvantagem é 
a poluição que as 
fogueiras propiciam. 
Além da fumaça que 
incomoda, atrapalha 
a passagem dos 
pedestres. O lado bom 
é que o povo entra no clima do São João, que 
é uma tradição. As fogueiras é que fazem 
as famílias se reunirem, então tem que se 
pensar nisso também”.

valdeirton Pereira
Corretor de imóveis

“Eu sou contra. Tem 
que pensar também 
no desmatamen-
to, tão tirando 
essa madeira que 
serve pra fazer essas 
fogueiras de onde? É 
muita fumaça, o povo 
faz essas fogueiras 
todas num dia só. Não tem condições de ter 
fogueira em João Pessoa não, isso tem que 
ser feito só no interior, aqui acho que não 
deveria ter”. 
Janduir alves
Comerciante

Trauma de JP 
inicia campanha 
de prevenção de 
queimaduras 

Visando prevenir e dimi-
nuir o número de pacientes 
queimados que dão entrada no 
Hospital Estadual de Emergên-
cia e Trauma, em João Pessoa, 
no mês de junho, a unidade de 
saúde lançou, na terça-feira (2), 
a 13ª Campanha de Prevenção 
de Queimaduras “Marcas que 
Ficam para Sempre”.

De acordo com Saulo Mon-
tenegro, coordenador médico 
da Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ), no mês de 
junho os casos de queimaduras 
crescem acentuadamente, por 
isso é realizada todos os anos 
a campanha de prevenção. “Em 
2014, foram registrados 1.400 
atendimentos, por isso, todos 
os anos o Hospital de Trauma 
vem realizando campanhas 
recomendando ações que de-
vem ser adotadas para evitar 
acidentes e o que deve ser feito 
até a vítima ser levada para o 
hospital. As orientações são in-
tensificadas principalmente no 
período relativo às festas juni-
nas, quando o número de aten-
dimento a queimados cresce 
significativamente”.

O coordenador ressaltou 
que a maioria das queimadu-
ras em crianças é doméstica e 
ocorre com líquidos supera-
quecidos, contato com fogo e 
objetos quentes, substâncias 
químicas e exposição à ele-
tricidade. “Algumas medidas 
podem ser tomadas para evi-
tar queimaduras em crian-
ças: mantê-las sempre fora 
da cozinha, manter produtos 
químicos fora do alcance, evi-
tar que manipulem fogos de 
artifício, usar protetores de 
tomadas e substituir os fios 
desencapados”, recomendou.

FoToS: Evandro Pereira

Todos os 13 ex-presiden-
tes da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) foram 
homenageados durante sole-
nidade que marcou o aniver-
sário de 40 anos da empresa. 
No discurso de abertura, a 
atual presidente Ruth Ave-
lino citou nome a nome dos 
ex-dirigentes, narrando mui-
tos bons momentos nessas 
quatro décadas e, sobretudo, 
as conquistas para o turismo 
paraibano no período. A sole-
nidade ocorreu na manhã de 
ontem, no auditório da em-
presa,  no bairro de Tambaú, 
na orla de João Pessoa.

Ruth Avelino destacou a 
parceria com a Secretaria Ins-

titucional de Comunicação do 
Governo (Secom/PB), que tem 
apoiado de forma decisiva no 
trabalho de divulgar o poten-
cial paraibano não apenas no 
setor de turismo. Ela disse que 
a divulgação atinge também os 
setores de  infraestrutura, que 
têm contribuído de forma de-
cisiva para atrair mais turistas 
e empresários para investir no 
segmento. O secretário Luís 
Torres prestigiou a solenidade. 

O ex-presidente Ivan Bu-
rity, que assumiu a gestão da 
PBTur em 1987, revelou que a 
Paraíba deixou de ser motivo 
de piadas infames e malicio-
sas para se transformar em 
um dos destinos mais procu-

rados do Brasil. “O trabalho da 
PBTur tem sido fundamental 
na busca de atrair turistas, 
mas, também, investidores 
que passaram a acreditar no 
potencial da Paraíba”, enfati-
zou Burity, que é o atual secre-
tário executivo do Turismo. 

A PBTur fez a Paraíba 
sair do anonimato, de um Es-
tado desconhecido e agora é 
reconhecido pelo mundo afo-
ra, pontuou Burity, que des-
tacou as ações de fomento 
para transformar a imagem 
do Estado, atribuindo à em-
presa esses louros. A PBTur, 
segundo o secretário, plan-
tou uma árvore, que “cresceu 
e agora está dando frutos”.

PBTur completa 40 anos e 
homenageia ex-presidentes

COMEMORAÇÃO

A solenidade contou com a presença da atual presidente, Ruth Avelino, e todos os ex-gestores 

FoTo: Secom-PB

A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) lançou ofi-
cialmente ontem, no Centro 
Turístico Tambaú, a progra-
mação junina da Paraíba. O 
evento, que foi apoiado pelo 
Governo do Estado e a Feco-
mércio-PB (Federação do Co-
mércio), contou com apresen-
tações de quadrilhas juninas, 
grupos de forró pé-de-serra, 
flautistas e escolas de ballet.

A cultura de Bananei-
ras esteve representada pela 
quadrilha junina ‘Serras de 
Bananeiras’, um dos grupos 
que se apresentou na noite 
dessa quarta-feira. “É uma 
sensação muito boa estar 
aqui representando a nossa 
cidade e trazendo um pouco 
da nossa tradição para João 
Pessoa, para que assim os tu-
ristas possam ir lá dançar um 
forró tradicional e pé-de-ser-
ra. Quem for lá ainda terá be-
los pontos turísticos para vi-
sitar, a exemplo da Cachoeira 
do Roncador”, exaltou Lucas 
Eduardo, um dos dançarinos 
da quadrilha.

Além das demonstrações 
artísticas, a abertura oficial 
do São João expôs barraqui-
nhas com estandes de várias 
cidades e entidades que mar-
caram presença no local para 
divulgar os atrativos de seus 
municípios através de amos-
tras de artesanato, gastrono-
mia e do potencial turístico 
do lugar. O objetivo principal 
do evento foi a divulgação do 
São João da Paraíba para os 
turistas - tanto do próprio Es-
tado como de outros lugares. 
“A importância dessa divulga-
ção é para que as pessoas do 

Feliphe Rojas
Especial para A União

Litoral e de outros lugares 
do Brasil conheçam o inte-
rior do nosso Estado, pois lá 
tem muita coisa bonita e boa 
para ver”, disse Sandrelly 
Soares, condutora de turis-
mo de Cabaceiras.

Sandrelly ainda destacou 
as atrações turísticas de sua 
cidade, localizada no Planalto 
da Borborema. “Em Cabacei-
ras, o grande destaque turís-
tico é a ‘Roliúde Nordestina’, 
pois é um cenário muito uti-
lizado pelo cinema, principal-
mente depois da gravação do 
‘Auto da Compadecida’. Hoje 
já são mais de 30 produções 
cinematográficas que foram 
feitas por lá. Temos também 
o couro de bode, que é um 
setor muito forte da nossa 
economia, por conta do arte-
sanato, que utiliza também a 
madeira com matéria-prima 
e a indústria vegetal”.

Estiveram representadas 
as prefeituras de 13 cidades: 
Solânea, Remígio, Bananei-
ras, Esperança, Belém, João 
Pessoa, Bayeux, Cabedelo, 
Lucena, Pedras de Fogo, Pian-
có, Campina Grande e Caba-
ceiras. Além do São João da 
Casa do Cumpade, do Distrito 
de Galante, do Memorial do 
Maior São João do Mundo e o 
Instituto Rede Repente, am-
bos de Campina Grande.

Betina Stahlke veio do 
Sul do país, provou da gas-
tronomia nordestina e gostou 
muito. Em seu Estado, Santa 
Catarina, as comidas típicas 
possuem outras nomencla-
turas. “Eu visitei os estandes 
das cidades e gostei bastante, 
pois onde eu moro tem feste-
jos juninos, porém ficam mais 
restritos a escolas e clubes, 
não é algo tão difundido e na-
tural na cultura local como é 
por aqui. Provei várias comi-
das e gostei muito dos doci-
nhos de coco [cocadas] e do 
curau [canjica]”, destacou.
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Mais de 500 policiais vão atuar
diariamente no São João de CG
Plano operacional contará 
com 73 câmeras na área 
do Parque do Povo

As forças de seguran-
ça da Paraíba anunciaram 
ontem o plano operacional 
para o São João de Campina 
Grande 2015, que começa 
amanhã e se estende por 30 
dias, até 5 de julho. O efeti-
vo empregado será de 557 
homens entre policiais civis, 
militares e bombeiros milita-
res, diariamente, nos locais 
da festa, além do policiamen-
to ordinário. 

A Polícia Militar vai em-
pregar 453 homens e ainda 
contará com o monitoramen-
to de 73 câmeras instaladas 
na área do Parque do Povo e 
adjacências, sendo 12 de lon-
go alcance, que ficarão em 
uma unidade móvel. Serão 
20 viaturas que ocuparão o 
local da festa diariamente e 
que vão realizar rondas em 
bairros próximos. O policia-
mento será feito a pé, moto-
rizado e ainda contará com o 
apoio da Cavalaria, Batalhão 
de Choque e da Rotam. 

“O trabalho policial ain-
da é amplificado com a ins-
talação de plataformas de 
observação em vários pon-
tos do Parque do Povo e te-
remos ainda o apoio das câ-
meras indicando eventuais 
tumultos. Destaco também o 
policiamento feito em várias 
modalidades, como a Cava-
laria e o Batalhão de Choque 
e a Rotam, que somam no 
combate à criminalidade. 
Assim, o intuito é garantir 
uma festa mais tranquila 
para todos que vierem para 
o São João da cidade”, afir-
mou o major Gilberto Felipe, 
comandante do 2º Batalhão 

de Polícia Militar. 
Já a Polícia Civil vai tra-

balhar com 34 policiais dia-
riamente, formando equipes 
de delegados, agentes de in-
vestigação e escrivães. Esses 
grupos serão distribuídos 
entre a ‘Delegacia do Forró’, 
no Núcleo Integrado de Se-
gurança Pública no Parque 
do Povo, e ainda no plantão 
da Central de Polícia e nas 
Delegacias Especializadas.  
Serão seis viaturas, sendo 
duas nas imediações do Par-
que do Povo. 

“É importante destacar 
que as ocorrências referen-
tes à festa e relacionadas 
com o São João diretamente 
serão lavradas na Delegacia 
do Forró, com uma equipe à 
disposição da sociedade. A 
nossa ideia é dar total apoio 
à população e aos turistas 
que vêm para o São João”, 
disse o titular da 10a Delega-
cia Seccional de Polícia Civil, 
com sede em Campina Gran-
de, Iasley Almeida. 

O 2º Batalhão de Bom-
beiros Militares deixará à 
disposição 57 homens, que 
trabalharão diariamente 
nos locais de festa. Serão 
dez viaturas que ficarão po-
sicionadas em pontos estra-
tégicos do Parque do Povo e 
bairros próximos. Os Bom-
beiros realizarão trabalho 
preventivo e ainda de orien-
tação, relacionados à pre-
venção de incêndios e aci-
dentes em estabelecimentos 
comerciais e de hospedagem 
e também serão responsá-
veis por vistorias técnicas 
em extintores de incêndio e 
locais de venda de fogos de 
artifício. Este ano haverá o 
monitoramento em áreas 
próximas à Campina Gran-

de que contam com açudes 
e barreiros, com orientação 
aos banhistas e com suporte 
para o trabalho de buscas e 
salvamento aquático.

O Instituto de Polícia 
Científica (IPC) contará com 
13 policiais diários, em equi-
pes de peritos, técnicos em 
perícia, necrotomistas e pa-
piloscopistas. Serão três via-
turas e ainda dois rabecões 
que ficarão à disposição dia-
riamente em regime de plan-
tão. “É importante destacar 
que, em 2015, estamos com 
uma estrutura bem equipa-
da e com excelentes profis-
sionais, já que recentemente 
inauguramos o Núcleo de 
Polícia Científica de Campina 
Grande e que está em pleno 
funcionamento para atender 
as polícias e ainda à popula-
ção”, disse o diretor do Insti-
tuto de Polícia Científica da 
Paraíba, Humberto Pontes. 

A Polícia Militar apreen-
deu 17 armas de fogo durante 
ações realizadas na terça-feira 
(2), nas cidades de João Pes-
soa, Santa Rita, Sapé, Alhan-
dra, Areia e Algodão de Jan-
daíra. No total, 16 suspeitos 
foram detidos em flagrante, 
entre eles,  Adriano Pereira de 
Oliveira, de 24 anos, Francisco 
Calixto Venâncio da Silva, de 
22 anos, e Joab Cássio da Silva 
Cordeio, 23, que foram encon-
trados em uma casa, no bairro 
de Mandacaru, na capital, com 
uma pistola calibre 9 milíme-
tros – que é de uso exclusivo 
das Forças Armadas.

Policiais da 1ª Companhia 
de Choque do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) 
realizavam rondas na locali-
dade conhecida por ‘Beco de 
Zé Borges’ quando o suspeito 
Joab - que já foi preso outras 
vezes por porte ilegal de arma 
- fugiu para a residência onde 
a arma e os outros dois suspei-
tos foram encontrados. 

Na comunidade Bola na 
Rede, no Bairro dos Novais, 
policiais da 6ª Companhia do 
1º Batalhão prenderam Alys-
son Costa da Silva, de 21 anos, 
com uma pistola calibre 380. 
O suspeito já havia sido preso 
no dia 19 de fevereiro deste 
ano, no mesmo bairro, com 
duas pistolas – uma delas de 
uso restrito. Na época, ele foi 
apontado como autor de uma 
tentativa de homicídio ocorri-
da no mesmo dia, no bairro de 

Tibiri II, em Santa Rita. 
No Litoral Sul – Três es-

pingardas foram apreendidas 
com um adolescente de 17 
anos, suspeito de matar José 
Feliciano de Souza, de 52 anos, 
na manhã do mesmo dia, na 
zona rural de Alhandra. A ação 
contou com o apoio de policiais 
civis do Núcleo de Homicídios 
da Delegacia de Alhandra.

Em Santa Rita, policiais do 
7º Batalhão apreenderam cin-
co armas de fogo. Uma delas 
era uma pistola, apreendida 
com Ricardo dos Santos Eloi, 
de 23 anos, e José Anderson 
Mendonça da Silva, de 18 anos, 
que estavam em uma moto cir-
culando pelo bairro. Durante 
a madrugada, uma aborda-
gem realizada em um posto 
de combustíveis, às margens 
da BR-101 Norte, no bairro do 
Açude, resultou na apreensão 
de três revólveres calibre 38. 
As armas foram encontradas 
com Josiel Rodrigues da Sil-
va, de 30 anos, José Mesquita 
Lopes, 39 anos, e José Valério 
Constantino da Silva, de 41 
anos. 

Em Sapé, policiais da For-
ça Tática apreenderam um ri-
fle e uma espingarda em uma  
casa abandonada na comu-
nidade Vargem do Rato. Em 
Algodão de Jandaíra, policiais 
do 10º Batalhão apreenderam 
duas espingardas em uma casa 
onde foram cumprir um man-
dado de prisão. O acusado con-
seguiu fugir.

PM apreende 17 armas 
de fogo em seis cidades

AÇÕES DA POLÍCIA

Aumenta número de animais apreendidos
O número de apreensões 

de animais silvestres mais 
que triplicou nos cinco pri-
meiros meses deste ano em 
relação a todo o período de 
2014. De acordo com o major 
Tibério Leite, comandante do 
Batalhão de Policiamento Am-
biental, no ano passado foram 
2.006 apreensões. Este ano, já 
são 7.700. 

Até o fim de maio, foram 
resgatados e apreendidos 
8.225 animais. “A diferença 
entre apreensão é resgate é 
que a primeira indica violação 
da Lei Ambiental. Geralmente 
o animal está em cativeiro, à 

venda em feiras livres, criado 
sem autorização. O resgate é 
quando nós capturamos um 
animal que esteja em risco, 
que não esteja no seu habitat”, 
explicou, lembrando que entre 
os 8.225 resgates e apreensões 
estão aves, mamíferos, répteis 
e animais provenientes de 
pesca irregular. Em todo o ano 
passado, foram 3.415 resgates 
e apreensões.

“Infelizmente, o crime 
ambiental é um crime silencio-
so. As pessoas ainda não têm 
o hábito de denunciar, exceto 
quando elas são prejudicadas 
diretamente. Se alguém pas-

sa pela estrada, por exemplo, 
e obseva um desmatamento, 
não denuncia”, lamentou. 

Para denunciar qualquer 
crime ambiental, o telefone do 
Batalhão Ambiental é o 3218-
7222, ou o 190, da Polícia Mili-
tar. “A sociedade não tenha dú-
vidas de que o Estado tem se 
empenhado em combater prá-
ticas abusivas contra o meio 
ambiente. Prova disso são os 
números de apreensões que 
temos multiplicado. A questão 
ambiental é algo que está liga-
do a muitos aspectos da vida 
do cidadão: à qualidade de 
vida e até ao fator econômico”.

Entre as ações recentes 
do Batalhão de Policiamento 
Ambiental está a apreensão de 
64 animais, na terça-feira (2), 
em Alagoa Grande e Santa Rita. 
Já em Pedras de Fogo, foram 
apreendidos dois caminhões 
e duas retroescavadeiras, que 
realizavam extração irregular 
de minérios para uma cerâ-
mica de Caruaru. “São pessoas 
que, além de prejudicarem o 
meio ambiente, saem do Es-
tado sem pagar nenhum im-
posto. Temos também inten-
sificado as ações nesse sentido 
para inibir esse tipo de crime 
ambiental”, ressaltou. 

CRIME AMBIENTAL

Santander é multado por assalto em fevereiro
No último dia 2 de feve-

reiro, clientes de uma agência 
do Banco Santander, no centro 
de Campina Grande, viveram 
momentos de terror quando 
três homens invadiram o lo-
cal, renderam os vigilantes e 
fizeram dezenas de clientes 
reféns. Por falhas na seguran-
ça que permitiram que esse 
episódio ocorresse, o Progra-
ma de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Ministério 
Público da Paraíba (MP-Pro-
con) multou o Santander em 
R$ 500 mil.

Segundo o diretor re-
gional do MP-Procon, pro-
motor José Leonardo Cle-
mentino Pinto, essa multa é 
exclusivamente por causa do 

assalto ocorrido em fevereiro 
e que o Santander já havia sido 
multado anteriormente pelo 
MP-Procon em R$ 3,7 milhões 
em decorrência de outras 53 
infrações penais ocorridas em 
terminais de autoatendimen-
to e agências, entre janeiro de 
2011 e abril deste ano, incluin-
do roubos, explosões e arrom-
bamentos.

O promotor ressaltou que 
os assaltantes se aproveitaram 
de uma falha da segurança e 
ingressaram as armas na agên-
cia através de uma janela late-
ral, indevidamente aberta e 
desguarnecida, o que facilitou 
a ação deles. “Por causa dessa 
ação criminosa, a sociedade 
campinense foi exposta a um 

quadro de extrema violência 
bancária”, diz o promotor.

Ainda de acordo com José 
Leonardo, documentos e de-
poimentos obtidos pelo MP-
-Procon ratificam a total ino-
perância e falência do sistema 
de segurança do banco, agra-
vada pelo fato de que o assal-
to foi praticado no horário de 
abertura da agência, quando 
há maior número de clientes.

No depoimento da geren-
te da agência do Santander, foi 
confirmado que funcionários 
e clientes do banco passaram 
em torno de 40 minutos sob 
a mira de armas, em um mo-
mento em que o banco estava 
sendo abastecido com mais 
de R$ 1 milhão em valores. 

Também foi confirmado que 
existem janelas laterais para o 
estacionamento que, mesmo 
sendo altas e abertas apenas 
por dentro, possibilitariam a 
entrada de armas, porque elas 
ficam depois da porta girató-
ria com detector de metais. “O 
banco sabia da falha de segu-
rança e nada fez para evitar a 
ação dos criminosos”.

Durante a apuração, o 
MP-Procon notificou o San-
tander para apresentar defesa, 
mas a instituição financeira 
limitou-se a dizer que a agên-
cia possui plano de segurança 
aprovado pela Polícia Federal 
e que nenhum consumidor en-
caminhou reclamação ao ban-
co ou teve prejuízo material.

FALHA NA SEGURANÇA

Para o secretário de Estado da Se-
gurança Pública e da Defesa Social, 
Cláudio Lima, o policiamento para o 
São João foi pensado e articulado estra-
tegicamente para trazer tranquilidade 
a todos que participarem da festa. “As 
Forças de Segurança do Estado estão 
empenhadas em combater a criminali-
dade e evitar que qualquer evento ve-
nha manchar a beleza do São João de 
Campina Grande. Vamos continuar com 
o trabalho integrado entre as Polícias 
Civil e Militar, por isso, vamos manter o 
Núcleo Integrado de Segurança Pública, 
que funcionará no Parque do Povo, e 
ainda teremos o apoio do helicóptero 
Acauã, que realizará um trabalho de 
monitoramento aéreo. E acrescentamos 
que, este ano, vamos manter uma equi-
pe de policiais especificamente para coi-
bir ações de tráfico de drogas em toda 
a área da festa”, reiterou Cláudio Lima.

Denúncias
A população ainda poderá contar 

com os canais de comunicação disponi-
bilizados pela Secretaria da Segurança 
Pública e da Defesa Social (Seds). Um de-
les é o número 197 – Disque Denúncia. 
“Qualquer pessoa que tiver informações 
sobre práticas criminosas e quiser ajudar 
pode entrar em contato. A ligação é 
gratuita e o sigilo é garantido”, frisou o 
delegado geral da Polícia Civil da Paraí-
ba, João Alves. 

Delegacia online
Quem não quiser se deslocar até 

uma delegacia de polícia e tiver sido 
vítima de furto e/ou perdido docu-
mentos de identificação pode fazer o 
Boletim de Ocorrência pela internet, 
por meio do endereço www.delega-
ciaonline.pb.gov.br, disponibilizado 
pela Seds.

Helicóptero Acauã apoiará policiamento

As ações de segurança da festa foram anunciadas ontem pelas autoridades policiais do Estado na sede do 2o Batalhão da PM

Foto: Secom-PB



Aproximadamente 18.500 pessoas 
devem embarcar e 15.200 desembarcar no 
Terminal Rodoviário Severino Camelo, em 
João Pessoa, durante o feriado de Corpus 
Christi. A previsão é da administração do 
terminal e corresponde ao período desta 
quinta-feira, 4 de junho, a segunda-feira, 
dia 8.

Segundo a administração do Ter-
minal Rodoviário, os principais des-
tinos na Paraíba são as cidades de 
Campina Grande, Sousa, Patos e Ca-
jazeiras. Nas viagens interestaduais, 
Recife (PE) e Natal (RN) estão entre 
as mais procuradas. As empresas não 
irão disponibilizar ônibus extras para 
este fim de semana. 

Viagem com adolescentes
Os jovens com idade abaixo de  18 

anos que estiverem com parentes até 
primeiro grau poderão embarcar apenas 
apresentando documentos pessoais  do 
menor e do seu acompanhante, caso 
contrário, os pais deverão emitir uma 

autorização no juizado de menores. So-
mente desta maneira o menor de idade 
poderá embarcar.

INFORMAÇÕES
Para dúvidas ou mais informações, o 

telefone do Terminal Rodoviário de João 
Pessoa é o (83) 3222-6567. O funcionamen-
to do setor administrativo é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h.

Mais de 33 mil pessoas devem 
passar pelo terminal rodoviário

EMBARQUE E DESEMBARQUE
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Corpus Christi é celebrado com 
procissão e missa campal em JP
Programação começa 
às 8h com Adoração ao 
Santíssimo Sacramento

Distribuição de 
mudas em Tambaú

Dentro da programação da 
Semana do Meio Ambiente, a Prefei-
tura de João Pessoa promove hoje, a 
partir das 8h, um café da manhã na 
Tenda Verde instalada no Busto de 
Tamandaré, em Tambaú. Haverá ain-
da distribuição de mudas de árvores 
nativas e material educativo. 

No mesmo horário, aconte-
ce no Parque Zoobotânico Arruda 
Câmara, Bica, no bairro de Tambiá, 
uma oficina de Plantio e Vaso e 
Trilha Interativa com Animais. À 
tarde, às 14h, começa o Concurso 
de Desenho e uma oficina de flores 
de garrafa pet. Na manhã de on-
tem, foram plantadas 50 mudas de 
pau formiga, jacarandá mimoso e 
ipês, no canteiro central da Aveni-
da Hilton Souto Maior. Também foi 
entregue à população, a Cartilha da 
Arborização Urbana. 

História de CG em 
exposição no MAC

A exposição “Campina Gran-
de: Passado, Presente e Futuro”, 
que celebra os 150 anos da cidade, 
segue em cartaz no Museu Assis 
Chateaubriand (MAC) da Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB) 
até o dia 14 de agosto, com entrada 
franca. Elaborada pela Comissão do 
Sesquicentenário de Campina Gran-
de, a exposição conta com um painel 
coletivo composto de 30 obras de 
diversos artistas da cidade, consi-
derando o momento atual, a história 
e os dias vindouros de Campina. 

A ideia é favorecer não ape-
nas o desenvolvimento cultural do 
público no que se refere ao acesso 
ao talento de vários artistas em 
uma mesma exposição, mas igual-
mente fornecer um acervo históri-
co-cultural acerca das nuanças da 
região na qual estão inseridos.

IFPB oferta 1.030 
vagas no Sisu

Quem quiser uma nova opor-
tunidade de ingressar no Ensino 
Superior do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB) ainda neste ano tem 
de aproveitar os três dias de inscri-
ção do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). A inscrição é feita online no 
site http://sisu.mec.gov.br/ no pe-
ríodo de 8 a 10 de junho. 

O IFPB está ofertando 1.030 
vagas em 21 cursos em nove campi: 
Cabedelo, Cajazeiras, Campina Gran-
de, Guarabira, João Pessoa, Montei-
ro, Patos, Picuí e Princesa Isabel. A 
instituição reserva 50% das vagas 
para quem estudou na escola públi-
ca. Há ainda reserva para afrodes-
cendentes, indígenas e quem tem 
renda familiar igual ou inferior a 1,5 
salário mínimo, além da cota de 5% 
para pessoas com deficiência.

Audiência do OP no 
Alto do Mateus

A Escola Municipal Luiza Lima, 
no Alto do Mateus, reuniu 170 mo-
radores da 5ª Região de Participa-
ção Popular (RPP), na noite de terça-
feira (2), para mais uma audiência 
regional do Orçamento Participativo 
(OP) de João Pessoa. O prefeito Lu-
ciano Cartaxo e os secretários mu-
nicipais debateram com a população 
o encaminhamento das demandas 
eleitas em anos anteriores pelo Or-
çamento Participativo e as obras e 
ações realizadas pela Prefeitura na 
região. A primeira escola que está 
sendo construída para oferecer en-
sino em tempo integral na 9ª RPP, 
fica localizada no Alto do Mateus.

Na oportunidade, também 
foram eleitos 15 moradores que 
representarão os bairros e comu-
nidades no Conselho Municipal do 
Orçamento Participativo. 

Uma missa campal hoje, 
no adro do Centro Cultural 
São Francisco, no Centro de 
João Pessoa, marca o encer-
ramento da programação 
oficial da Arquidiocese da 
Paraíba do Corpus Christi, 
que em latim significa “Cor-
po de Cristo”. O objetivo é 
celebrar solenemente o mis-
tério da Eucaristia: o Sacra-
mento do Corpo e do Sangue 
de Jesus Cristo.

A programação oficial 
da Arquidiocese da Paraíba 
começa às 8h com Adoração 
ao Santíssimo Sacramento na 
Igreja de Nossa Senhora de 
Lourdes, na Avenida João Ma-
chado, no Centro da capital. A 
adoração segue até as 15h.

Às 16h começa a Procis-
são de Corpus Christi, saindo 
da Igreja de Lourdes até o 
adro do Centro Cultural São 
Francisco. Pelas ruas, é con-
duzida a hóstia consagrada 
em um ostensório. Ostensó-
rio, ou custódia, é uma peça 
de ourivesaria usada em 
atos de culto da Igreja Cató-
lica Apostólica Romana para 
expor solenemente a hóstia 
consagrada sobre o altar ou 

para transportar solenemen-
te em procissão.

Campina Grande
A programação do Dia 

de Corpus Christi em Cam-
pina Grande será marcada 
por celebrações, Adoração 
ao Santíssimo Sacramento 
e a tradicional Procissão de 
Corpus Christi, saindo da 
Catedral Diocesana de Nos-
sa Senhora da Conceição, no 
Centro da cidade, percorren-
do as principais ruas do se-
tor central. 

De acordo com a progra-
mação, na Catedral Diocesana 
serão celebradas missas às 
10h, presidida pelo pároco da 
Catedral, padre Luciano Gue-
des da Silva e, às 15h, pelo 
bispo diocesano Dom Manoel 
Delson Pedreira da Cruz. Após 
a missa da manhã acontece-
rá a Adoração ao Santíssimo 
Sacramento, prosseguindo 
até as 15h, quando aconte-
cerá a tradicional Procissão 
de Corpus Christi. Na volta à 
Catedral, haverá a Bênção do 
Santíssimo. 

O percurso da cami-
nhada de Corpus Christi, em 
Campina Grande, será o se-
guinte: Ruas Bento Viana (la-
teral da Catedral), Vila Nova 
da Rainha, João da Mata, Vi-
dal de Negreiros e Avenida 
Floriano Peixoto, retornando 
à igreja. 

Foto: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

O Dia de Corpus 
Christi é celebrado 
numa quinta-feira por-
que faz alusão à Quinta-
-feira Santa, quando se 
deu a Instituição da Eu-
caristia - durante a últi-
ma ceia de Jesus com 
seus apóstolos, Ele man-
dou que celebrassem 
sua lembrança comen-
do o pão e bebendo o 
vinho que se transfor-
mariam em Seu Corpo e 
em Seu Sangue. “O que 
come a minha carne e 
bebe o meu sangue tem 
a vida eterna, e eu o res-
suscitarei no último dia. 
O que come a minha 
carne e bebe o meu san-

gue permanece em mim 
e Eu nele. O que come 
deste pão viverá eterna-
mente”.

“Séculos atrás co-
mentava-se uma he-
resia: que Jesus Cristo 
não estava presente 
na Eucaristia. O Dia de 
Corpus Christi combate 
o que chegou a ser dito 
no passado e coloca Je-
sus nas ruas, afirmando 
que Ele, na Eucaristia, 
está presente, realmen-
te, no meio de nós. É a 
presença real de Cristo”, 
explica o pároco da Ca-
tedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves, cô-
nego Rui Braga.

Presença real de Cristo

Saiba mais

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) prevê para hoje, fe-
riado de Corpus Christi, céu 
com muitas nuvens e pos-
sibilidade de chuvas para a 
faixa litorânea. Já para as re-
giões do Agreste e Brejo, a 
previsão é de nebulosidade 
variável com chuvas espar-
sas. As precipitações devem 
ocorrer, nessas regiões, em 
parte pela movimentação 
de ventos alísios de baixos 
níveis, responsáveis por 
trazer aglomerados de nu-
vens do Oceano Atlântico 
para a costa. 

Ainda de acordo com a 
Aesa, a previsão é de nebu-
losidade variável para as re-
giões do Cariri/Curimataú, 
Alto Sertão e Sertão. “Este 
será um ano de muita irregu-
laridade climática. Isso signi-
fica que, num dia ou noutro, 

podem ocorrer precipitações 
nessas regiões. No entanto, 
é um pouco difícil, uma vez 
que o período chuvoso desse 
setor vai de fevereiro a maio”, 
explicou a meteorologista 
Marle Bandeira. 

Na região do Litoral, a 
temperatura máxima deverá 
chegar aos 31oC e a mínima, 
aos 23oC. No Brejo, a máxima 
deverá ficar em torno dos 
27oC e a mínima, perto dos 
19o. Na região do Agreste do 
Estado, a máxima deverá fi-
car perto dos 29oC e a míni-
ma, em torno dos 20oC. 

Na região do Cariri e 
Curimataú, a temperatura 
máxima poderá atingir os 
32oC e a mínima, os 19oC. O 
Alto Sertão deverá ter má-
xima de 34oC e mínima de 
20oC. No Sertão, a máxima 
poderá chegar aos 35oC e a 
mínima, os 21oC. 

Previsão é de chuvas no 
Litoral durante o feriado

TEMPO NA PARAÍBA De 16 a 18 de junho, as 
noites no Ponto de Cem Réis 
vão ganhar um show de brilho 
e cor com a realização do 19º 
Festival Municipal de Quadri-
lhas. Vinte e cinco agremia-
ções, divididas nos grupos A 
e B, vão se apresentar no pa-
vilhão armado no Centro da 
capital para disputar o pódio, 
que garante classificação para 
as próximas competições re-
gionais, realizadas em Campi-
na Grande e outros Estados. 

O clima de ansiedade já 
toma conta das quadrilhas ju-
ninas, que investiram nos figu-
rinos, adereços (algumas até 
com carros alegóricos e efeitos 
especiais) para conquistar a 
preferência do júri, sem con-
tar os ensaios, que movimen-
tam os bairros há sete meses. 
Seis critérios entrarão no jul-
gamento: marcador, figurino, 
coreografia, trio de forró, con-
junto e casamento matuto. As 
três primeiras colocadas do 
grupo B ascendem ao grupo 
A, ao passo que as três últimas 
deste descem. 

O pódio também premia 
em dinheiro. Serão R$ 8 mil 

para a vencedora, R$ 6 mil 
para a vice e R$ 4 mil para a 
terceira colocada. Já as ven-
cedoras do grupo B faturam 
R$ 6,5 mil, R$ 5,5 mil e R$ 4,5 
mil, respectivamente, pagos 
pela Liga de Quadrilhas de 
João Pessoa, com patrocínio 
da Prefeitura de João Pessoa, 
por meio da sua Fundação 
Cultural (Funjope). 

O Concurso Estadual de 
Quadrilhas será realizado em 
Campina Grande, de 22 a 25 
de junho. Quem vencer parte 
para o Regional da Globo Nor-
deste, disputado em Goiana-
-PE, no dia 28, enquanto a vice 
compete o Nordestão, em Ala-
goas, em 11 e 12 de julho, de 
olho no Concurso Brasileiro. 

No ano passado, as cam-
peãs do grupo A do Festival 
de João Pessoa foram a Fo-
gueirinha, de Cruz das Armas, 
a Lageiro Seco, do Roger, e a 
Sanfona Branca, de Manga-
beira. As campeãs do grupo 
B, Flor de Mandacaru, Balão 
Dourado (de Mata Redonda) 
e Xiado do Xinelo (dos Fun-
cionários) hoje estão na Pri-
meira divisão.  

Últimos preparativos  
“Este ano, vamos trazer 

o tema ‘Navegar é preciso’, 
que trata da chegada das 
quadrilhas ao Brasil. Os ce-
nários estão sendo feitos no 
Recife”, conta Jandesson de 
Lima, do conselho diretor da 
Fogueirinha, que conta com 
112 dançarinos ao todo. A 
agremiação tem 25 anos de 
fundação e nove títulos con-
quistados. 

“Estamos nos últimos 
preparativos para a apresen-
tação, que terá como tema ‘A 
ti devo o meu nome, eu sou a 
sanfona do Rei’, uma home-
nagem a Luiz Gonzaga e aos 
nossos dez anos de história”, 
cita Wallison Pedro, diretor 
da Sanfona Branca, de Man-
gabeira, detentora de quatro 
campeonatos. 

O apoio municipal se 
materializa na forma de um 
edital no valor de R$ 342 mil, 
lançado pelo Fundo Munici-
pal de Cultura (FMC), em fa-
vor das 25 agremiações e na 
estrutura que será montada 
a partir do dia 12, no Ponto 
de Cem Réis. 

Festival vai reunir 25 quadrilhas 
juninas no Ponto de Cem Réis

DE 16 A 18 DE JUNHO

As empresas de transportes não vão disponibilizar ônibus extras neste fim de semana

Orientação para os usuários
As recomendações para uma viagem segura e 

tranquila são: 
l Comprar a passagem de ida e volta com antece-

dência.
l Chegar ao terminal pelo menos com uma hora 

de antecedência antes do embarque;
l Identificar as bagagens
l Manter a atenção redobrada com crianças, já 

que se trata de um período de grande fluxo de 
passageiros.

l Caso o usuário tenha algum problema com per-
da de pertences, o setor de achados e perdidos 
funciona de segunda a sexta feira, em horário 
comercial na administração do terminal.
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estatuto da pessoa com 
deficiência é aprovado 
em comissão no Senado
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CCJ apreciou outros 19 
Projetos de Lei, além de 
seis Projetos de Resolução

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da As-
sembleia Legislativa da Para-
íba (ALPB) apreciou ontem 
19 Projetos de Lei Ordinária, 
além de seis Projetos de Re-
solução. A presidente da co-
missão, deputada estadual 
Estela Bezerra (PSB), condu-
ziu esta 9ª reunião que teve 
11 projetos aprovados, entre 
eles a criação de uma campa-
nha para doação de sangue 
em escolas da Paraíba.

De autoria do deputado 
Janduhy Carneiro (PTN), o 
projeto cria nas escolas pú-
bicas estaduais do Estado a 
campanha “Jovens Doadores 
e Doadoras”, com o objetivo 
de estimular a doação e for-
talecer os bancos de sangue. 

De acordo com o par-

Jeová pede preferência com Gilberto Occhi

lamentar, a campanha será 
mais uma força junto aos 
trabalhos realizados no 
Hemocentro da Paraíba. “A 
campanha é de fundamen-
tal importância. Os centros 
têm convocado a popula-
ção e realizado campanhas 
educativas para que as pes-
soas doem sangue. E isso é 
extremamente necessário 
e ajudará muitas pessoas 
que se encontram hospita-
lizadas e com dificuldade 
para conseguir sangue”, 
disse.

Após aprovado na co-
missão, o Projeto de Lei Or-
dinária segue agora para vo-
tação em plenário.

A CCJ debateu ainda al-
ternativas de economia de 
água por parte das empre-
sas de transportes coletivos. 
Aprovado por unanimidade, 
o Projeto de Lei de autoria do 
deputado Anísio Maia (PT), 
determina que empresas de 

ônibus, quer sejam de trans-
porte coletivo urbano, quer 
sejam de transporte rodoviá-
rios de passageiros, realizem 
o reúso da água utilizada na 
lavagem de veículos.

De acordo com o depu-
tado Anísio, as garagens de 
ônibus são um dos maio-
res instrumentos, não só de 
consumo de água, como de 
poluição. Caso seja aprovado 
em plenário, a fiscalização 
realizada nas garagens fica-
ria sob a responsabilidade da 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema).

A comissão também 
aprovou por unanimidade 
o Projeto de Resolução de 
autoria do deputado Anísio 
Maia que institui a consulta 
popular através de enquetes 
disponibilizadas no Portal 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba na Internet.

Além da deputada Este-

la Bezerra, participaram da 
reunião o vice-presidente 
da CCJ, deputado Janduhy 

Carneiro, o deputado Branco 
Mendes (PEN), a deputada 
Camila Toscano (PSDB) e, 

em substituição ao deputado 
Jeová Campos (PSB), o depu-
tado Gervásio Maia (PMDB).

Campanha de incentivo à doação de sangue terá como público-alvo os alunos da rede pública estadual

Parlamentar acusa colega de tentar ocupar agenda do ministro

O deputado estadual 
Jeová Campos (PSB) de-
nunciou, durante a sessão 
de ontem, que está aconte-
cendo na ALPB uma disputa 
política sem sentido, com o 
propósito de desqualificar 
e desmerecer o trabalho 
desenvolvido pela Frente 
Parlamentar da Água. Ele la-
mentou que a audiência que 
estava marcada para o pró-
ximo dia 12, com o ministro 
da Integração Nacional, Gil-

berto Occhi, possa ser preju-
dicada e cancelada, simples-
mente, porque a deputada 
Daniella Ribeiro (PP), com 
ajuda de seu irmão, o de-
putado federal Aguinaldo 
Ribeiro,  articulam  com o 
ministro uma sessão espe-
cial para debater a falta de 
água em Campina Grande e 
região nessa mesma data. 

Da tribuna, o deputado, 
que preside a Frente Parla-
mentar da Água, invocou o 

regimento e entregou do-
cumentos ao presidente da 
ALPB, deputado Adriano 
Galdino (PSB), que com-
provam que a solicitação 
da audiência pública com 
o ministro Occhi tinha sido 
protocolada pela Frente, 
no dia 7 de abril. “Invoco 
o princípio da preferência 
e precedência para que a 
audiência com o ministro 
aconteça em João Pessoa, 
no dia 12, no Espaço Cultu-

ral e que a Frente seja a res-
ponsável pela condução dos 
trabalhos”, solicitou Jeová. 
Adriano Galdino enalteceu o 
trabalho e a legitimidade da 
Frente, reconhecendo que 
ela é quem deve conduzir 
os trabalhos da Casa sobre 
o tema. “Tirando a vaidade 
de lado, entendo que essa 
sessão deve ser conduzida 
pela Frente que já está nes-
se trabalho desde o início da 
gestão”, disse o presidente.

Em sessão ordinária na 
manhã de ontem, sob a presi-
dência do conselheiro Arthur 
Cunha Lima, o Pleno do Tri-
bunal de Contas da Paraíba, 
aprovou a prestação de contas 
das Prefeituras Municipais de 
Monteiro (2013), Riachão do 
Poço (2012) e Gurjão (2013). 
Na mesma sessão foram repro-
vadas as contas de Catolé do 
Rocha e Esperança, exercícios 
de 2012, com imputação de 
débitos aos ex-gestores, em de-
corrência das irregularidades 
apontadas pelo órgão técnico 
da Corte.

Na análise da prestação 
de contas da Prefeitura de Ca-
tolé do Rocha, segundo os da-
dos apresentados pelo relator, 
conselheiro substituto Marcos 
Antônio Costa, entre as irre-
gularidades apontadas pela 
Auditoria, destacou-se a falta 
de comprovantes de despe-
sas e o descontrole nos gastos 
com combustível. O ex-prefeito 
deverá devolver aos cofres 
da prefeitura o montante de 
R$ 968.520,69. No caso de Es-
perança, sob a relatoria do con-
selheiro substituto, Antônio 
Gomes Vieira Filho, o ex-gestor 
foi responsabilizado pela quan-
tia de R$ 89.626,33, referente a 
despesas pagas em duplicidade. 
Os ex-prefeitos ainda podem re-
correr das decisões.

O TCE considerou regu-
lares as contas anuais das Câ-

maras Municipais de Diamante 
(2013), Itaporanga (2013), São 
João do Tigre (2013), Boa Vista 
(2013) e Parari (2013). Foram 
julgadas regulares as contas da 
Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Agropecuário e da 
Pesca (2012) e PBTur Hotéis 
S/A (2013). O colegiado tam-
bém decidiu pelo provimento 
parcial de recurso interposto 
pelo ex-prefeito de Ingá, Luiz 
Carlos Monteiro da Silva, para 
reduzir valores imputados, e 
pelo não provimento de recur-
sos impetrados pelas câmaras 
municipais de Serra Redonda 
(AC TC 00673/12) e Pocinhos 
(AC TC-304/14).

Os processos constantes 
na pauta de julgamento da ses-
são movimentaram recursos da 
ordem de R$ 279.406.260,80. 
Os trabalhos foram conduzidos 
pelo presidente, conselheiro 
Arthur Cunha Lima, e contou 
com as participações dos con-
selheiros Arnóbio Alves Viana, 
André Carlo Torres, Nominan-
do Diniz, Fábio Túlio Nogueira. 
Também, dos substitutos de 
conselheiro, Antonio Gomes 
Vieira Filho, Antonio Cláudio 
Silva Santos, (convocado para o 
Tribunal Pleno), Marcos Anto-
nio Costa, Oscar Mamede San-
tiago e Renato Sérgio Santiago 
Melo. O Ministério Público de 
Contas esteve representado 
pela procuradora-geral Elvira 
Samara Pereira de Oliveira.

TCE aprova contas de 
três gestores e rejeita duas 

CMCG deverá instalar CPI da FAP

Raoni critica matéria do Executivo

FISCaLIZaÇÃo SuSpeIta de IrreGuLarIdadeS

MaIS NoMeS No SpC e SeraSa

A Câmara Municipal 
de Campina Grande deverá 
instalar uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito para 
investigar supostas irregula-
ridades na administração da 
Fundação Assistencial da Pa-
raíba (FAP). A possibilidade 
foi anunciada pelo vice-líder 
da base governista no Legis-
lativo, o vereador Alexandre 
do Sindicato (Pros), que jus-
tificou ser necessário apurar 
as denúncias contra a gestão 
da entidade, que apontam 
até suposta prática de im-
probidade. “São denúncias 
gravíssimas, que precisam 
ser investigadas, trazidas 

por pessoas do povo, por 
representantes do Sindicato 
dos Médicos, entidades im-
portantes que são parte in-
tegrantes no conselho gestor. 
E, além disso, a direção do 
hospital não compareceu”, 
disse o parlamentar.

Alexandre se refere a 
denúncias trazidas à tona du-
rante uma audiência pública 
realizada na última segun-
da-feira. A sessão deveria ter 
ocorrido na semana anterior, 
mas a direção da FAP não 
compareceu, alegando não 
ter recebido o convite. Apesar 
do adiamento, o presidente 
Helder Macedo não compare-
ceu na nova data, tornando-se 
alvo de críticas de vereadores 
e de acusações. A audiência, 

que pretendia discutir o fe-
chamento da ala pediátrica 
do hospital, decisão anuncia-
da há algumas semanas, aca-
bou tornando-se um momen-
to para duros ataques contra 
a administração da FAP, acu-
sada de objetivar a obtenção 
de lucro, além de supostas 
irregularidades. O represen-
tante do Sindicato dos Mé-
dicos, Eduardo Lira de Assis, 
desqualificou as justificati-
vas apresentadas por Helder 
Macedo para fechamento da 
pediatria. 

Segundo Eduardo, o foco 
dos gestores da fundação es-
taria no lucro. “O comporta-
mento da direção da FAP dá 
indícios de improbidade ad-
ministrativa. É preciso salvar 

a FAP da má gestão”, disse, 
defendendo uma CPI na Câ-
mara Municipal. O vereador 
Ivam Batista (Pros), contudo, 
foi um dos que amenizaram a 
questão. “A FAP é uma entida-
de que merece toda a atenção, 
que vem sofrendo há muito 
tempo porque não tem a devi-
da assistência dos governos e 
passa por uma crise”, opinou.

“Não acho que seja por 
ato deliberado que seus di-
retores cogitem fechar a pe-
diatria. Talvez seja até uma 
forma de pressionar os gover-
nantes a destinar mais recur-
sos”, complementou. A dire-
ção da Fundação Assistencial 
da Paraíba, que é referência 
no tratamento oncológico, 
não se pronunciou. 

Lenildo Ferreira
lenildoferreira@gmailcom

O vereador Raoni Men-
des (PDT) usou a tribuna da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), na sessão de 
ontem para criticar uma ma-
téria do Executivo Municipal 
que permite que pequenos 
devedores do Poder Públi-
co Municipal tenham seus 
nomes colocados nos cadas-
tros de restrição de crédito 
SPC e Serasa. 

Segundo o parlamentar, 
tramita na Casa Legislativa, 
com pedido de regime de ur-

gência, um Projeto de Lei (PL) 
do Executivo para alterar o 
Código Tributário Municipal, 
autorizando a Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP) 
a inserir no SPC e Serasa os 
nomes dos contribuintes 
com débitos de até R$ 2.700 
com o município. 

“São os ricos que de-
vem esse valor? Não! Essa 
medida é voltada para de-
sencadear a caça às bruxas 
aos mais carentes, aos mais 
pobres que, por algum mo-

tivo, não tiveram condições 
de arcar com as suas obri-
gações fiscais com a prefei-
tura”, criticou Raoni Mendes.

O parlamentar se po-
sicionou contra a proposta 
de mudança do Código Tri-
butário Municipal. “Eu não 
estou de acordo com essa 
medida. Tenho certeza que a 
população não fica satisfeita 
quando são aprovadas re-
núncias fiscais para grandes 
devedores e se propõe SPC 
e Serasa para os pequenos 

devedores, obviamente, os 
mais carentes”, afirmou o 
oposicionista.

O vereador Renato Mar-
tins (PSB) se acostou ao pro-
nunciamento de Raoni Men-
des. “Tanto que a cidadania 
brasileira se esforça para 
proteger os menos favoreci-
dos, e a cidade quer brindar 
o cidadão condenando-o a 
não ter crédito”, destacou o 
parlamentar, também se po-
sicionando contrariamente 
à medida.

Foto: Roberto Guedes/ALPB

Foto: Divulgação
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Cosmos 
Na virada do século XVIII para o XIX, o nobre 

prussiano Alexandre von Humboldt liderou uma das 
mais importantes expedições científicas da história, 
percorrendo 9.650 km, das formas mais precárias 
aos olhos de hoje, seja a pé, em canoas ou a cavalo; 
em uma aventura que lhe custou um terço dos seus 
recursos financeiros, percorrendo os territórios dos 
atuais México, EUA, Venezuela, Colômbia, Equador, 
Peru e Cuba, não tendo feito incursões pelo território 
brasileiro por proibição dos portugueses que viram 
em Humboldt um espião. 

Entre 1799 e 1804, Humboldt precisou latitudes 
e longitudes, melhorou os mapas, mapas com os 
quais presenteou o então presidente estadunidense 
Thomas Jefferson, político e filósofo, que o recebeu 
em Washington, então recém-criada. Em seu longo 
itinerário nas Américas, o explorador alemão 
identificou mais de 60 mil plantas das quais 6 
mil eram desconhecidas e o mais importante, 
desmistificou com seus estudos de geografia física 
e geologia, ciências que ele fundou, a face mítica 
do novo mundo, revelando aos europeus que o 
continente americano era geologicamente tão antigo 
e constituído dos mesmos elementos que o chamado 
velho mundo. 

Humboldt era originário da nobreza prussiana, 
tendo uma excelente formação em ciências e 
letras, foi a encarnação do espírito do seu tempo: 
o iluminismo. A vida de Humboldt foi dedicada à 
ciência e de suas obras emana uma unidade entre 
natureza e humanismo. Influenciado pelos ideais da 
Revolução Francesa, Humboldt tinha na liberdade 
seu valor fundamental e se lastrando na ciência o 
explorador alemão desmistificou a natureza do novo 
mundo, demonstrando que ela era igual a das outras 
partes do planeta. No plano das relações humanas, 
sua visão humanista o permitiu conviver e descobrir 
a sabedoria dos povos originários da América. 
Humboldt antecipou a etnografia e foi um dos 
primeiros pensadores europeus a ver os índios como 
não bárbaros, irmanando-se, nesse aspecto, ao padre 
espanhol Bartolomé de las Casas. 

Cosmos é o título de cinco volumes em que 
Alexander von Humboldt expõe os frutos de suas 
pesquisas no continente americano, não por acaso 
o título “Cosmos” sintetiza a ampla gama de estudos 
por ele empreendidos. A palavra grega, cuja criação é 
atribuída a Pitágoras, expressa uma visão de mundo 
onde a natureza está integrada em uma só unidade, 
unidade passível de ser desvelada pela razão. O 
cosmos se contrapõe ao caos, é a unidade que torna 
o mundo inteligível e que o espírito do século XVIII 
resgata através da revolução científica. No século XX, 
um outro espírito revolucionário iria dar à sua obra 
prima também o título de “Cosmos”, o astrônomo 
norte-americano Carl Sagan, o maior divulgador da 
ciência de todos os tempos, também criador, assim 
como Humboldt, de novas áreas da ciência, como a 
exobiologia, que estuda a vida e as suas propriedades 
para além da sinfonia da vida na Terra, às várias fugas 
cósmicas do universo inteiro, a astrobiologia. 

Humboldt no século XVIII e XIX e Carl Sagan no 
século XX despertam consciências revolucionárias. 
Humboldt antecipa o espírito ecológico e nos 
revela que a natureza é uma unidade harmônica 
desvelada pelos métodos das ciências naturais, 
tendo influenciado o jovem Charles Darwin que leu 
o “Cosmos” de Humboldt; e no século XX, a série 
televisiva de Carl Sagan, na era da revolução das 
telecomunicações, demonstrou que essa unidade 
iria além do nosso “pálido ponto azul” terreno, que 
o cosmos é uma unidade de bilhões de estrelas 
condensadas em galáxias em uma contínua expansão 
e que o cosmos, nosso pequeno planeta e nós 
mesmos somos feitos de matéria estelar, todos 
os elementos químicos que conhecemos foram 
forjados nas incandescentes fornalhas estelares. 
O que Humboldt e Carl Sagan nos ensinam é a ter 
apreço e respeito pelos poderosos métodos da 
ciência, pois é dela que desponta a “doce revolução 
cósmica”, quando o homem passa a ter consciência 
de que ele é apenas parte do universo e que o nosso 
pequeno planeta quando tem seu equilíbrio biológico 
ameaçado não é o planeta quem está em perigo, mas 
a humanidade inteira. 

Em tempos de crises hídricas e energéticas, 
de recessão econômica no Brasil e de saturação 
da economia predatória global, em face da notória 
falência do sistema educacional que também não 
educa para a ciência em uma perspectiva humanista, 
as lições de Humboldt e Carl Sagan se revelam um 
prenúncio de que a consciência ambiental e científica 
são imperativos da sobrevivência material e espiritual 
da própria humanidade. 

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH) aprovou o 
projeto de autoria do pre-
sidente do colegiado, Pau-
lo Paim (PT-RS), que cria a 
Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência. 
Como a proposta já passou 
pela Câmara, agora falta 
apenas a votação pelo Ple-
nário, prevista para a pró-
xima quarta-feira, 10, antes 
de a proposição seguir para 
sanção presidencial.

Conhecido como Esta-
tuto da Pessoa com Defici-
ência, o projeto teve como 
relator na comissão o sena-
dor Romário (PSB-RJ), que 
é pai de uma garota com 
síndrome de Down, Ivy, 
fato que ele diz ter sido a 
sua maior motivação para 
entrar na política. Bastan-
te emocionado, ele assim 
resumiu o significado da 
aprovação do projeto:

“Quis fazer algo con-
creto para essas pessoas. 
Por isso, acho que hoje faço 
o maior gol da minha vida, 
um golaço”, disse, sempre 
referindo-se à filha caçula, 
hoje com 10 anos, com ex-
pressões como “um presen-
te de Deus” ou “minha prin-
cesinha”.

Romário elogiou o au-
tor da proposta, senador 
Paulo Paim (na foto, à di-
reita), a quem chamou de 
“meu ídolo na política”. E 
destacou que, segundo o 
mais recente Censo do IBGE 
(2010), quase 24% da po-
pulação brasileira sofre de 
algum tipo de deficiência, 
seja ela física ou mental.

“São quase 47 milhões 
de pessoas que aguardam 
ansiosamente a aprovação 
deste Estatuto. Ele vai ter 
um efeito prático na vida 
destas milhões de pes-
soas”, afirmou o senador 
pelo Rio de Janeiro, para 
quem o estatuto marcará 
uma “nova era”.

Paulo Paim informou 
que a votação em Plenário 
na próxima quarta-feira é o 
objetivo declarado do pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros.

FOTO: Antonio Cruz/Agencia Brasil

Proposta já passou pela 
Câmara e segue para 
votação em Plenário

Como relator da Comissão de Direitos Humanos, Romário (E) disse ter marcado o maior gol da sua vida

A Comissão de Serviços de In-
fraestrutura (CI) fará três audiências 
públicas e um painel com o objeti-
vo de avaliar as políticas públicas 
de recursos hídricos, saneamento 
e energia. O plano de trabalho foi 
apresentado ontem pelo senador 
Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE).

A comissão também solicitará 
informações sobre a execução das 
políticas aos Ministérios da Integra-
ção Nacional, das Cidades, de Mi-
nas e Energia e do Meio Ambiente. 
Requisitará ainda dados das Agên-
cias Nacionais de Águas (ANA) e de 
Energia Elétrica (Aneel).

Fernando Bezerra, responsável 

pela elaboração de relatório sobre a 
avaliação das políticas, explicou que, 
em junho, será realizada audiência 
pública sobre recursos hídricos; em 
julho, sobre saneamento; e em se-
tembro, sobre energia. “Cada reu-
nião contará com representantes de 
órgãos públicos, dos agentes seto-
riais e representantes de entidades 
nacionais”, informou.

O senador acatou sugestão de 
Waldemir Moka (PMDB-MS) para 
que também sejam convidadas en-
tidades que representam os consu-
midores. “É necessário trazer o ór-
gão público e o contraditório, que 
é o usuário. Já tivemos essa experi-

ência, que enriquece muito o deba-
te”, disse Moka.

Para aprofundar a discussão 
sobre o setor energético, Fernando 
Bezerra informou que será realiza-
do em setembro um painel, no Rio 
de Janeiro, com acadêmicos, con-
sultores do setor, representantes de 
usuários e representantes da inicia-
tiva privada.

“Ao término da coleta das in-
formações, será elaborado um 
relatório preliminar, para que os 
parlamentares desta comissão apre-
sentem sugestões. O relatório na 
sua versão final será apresentado no 
mês de outubro”, disse.

CI define plano de trabalho para 
avaliar políticas de recursos hídricos

INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E ENERGIA

A proposta prevê uma 
série de garantias e direitos às 
pessoas deficientes. Pelo texto, 
fica classificada como “pessoa 
com deficiência” aquela que 
tem impedimentos de longo 
prazo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, 
que podem obstruir a sua par-
ticipação plena e efetiva na so-
ciedade em igualdade de con-
dições com as demais pessoas.

A tônica do projeto, com 
mais de 100 artigos, é a pre-
visão do direito de as pesso-
as com deficiência serem in-
cluídas na vida social nas mais 
diversas esferas por meio de 
garantias básicas de acesso, a 
serem concretizadas por meio 
de políticas públicas ou de ini-
ciativas a cargo das empresas.

Um dos pontos é o direito 
ao auxílio-inclusão para a pes-
soa com deficiência moderada 
ou grave. Terá direito ao auxílio 
quem já recebe o benefício de 
prestação continuada previsto 
no Sistema Único de Assistên-
cia Social (Suas) e que venha a 
exercer atividade remunerada 
que a enquadre como segura-
do obrigatório da Previdência 
Social. O FGTS também poderá 
ser utilizado na aquisição de 
órteses e próteses. 

O texto aprovado proíbe 
expressamente instituições de 
ensino privadas de cobrarem 
mais de alunos deficientes, 
além de as obrigarem a reser-
var no mínimo 10% das vagas 

Garantia de direitos e inclusão
nos processos seletivos de en-
sino superior e de formação 
técnica.

Na área da saúde, proíbe 
os planos de praticarem qual-
quer tipo de discriminação à 
pessoa em razão de sua defici-
ência. Os teatros, cinemas, au-
ditórios e estádios passam a ser 
obrigados a reservar espaços e 
assentos adaptados. Na área 
do turismo, os hotéis também 
deverão oferecer uma cota de 
10% de dormitórios acessíveis.

Garante-se, finalmente, o 
recebimento, mediante solici-
tação, de boletos, contas, ex-
tratos e cobranças em formato 
acessível.

Cotas
O texto aprovado estabe-

lece que empresas com 50 a 99 
empregados terão de reservar 
pelo menos uma vaga para pes-
soas deficientes ou reabilitadas. 
Atualmente, as cotas devem ser 
aplicadas pelas empresas com 

mais de 100 empregados. Os 
percentuais continuarão va-
riando entre 2% e 5% do total 
das vagas. As empresas terão 
três anos para se adaptarem.

Para estimular a contra-
tação de deficientes, a propos-
ta muda a Lei de Licitações 
(8.666/1993) de maneira a 
permitir o uso de margens de 
preferência para as empresas 
que comprovem o cumprimen-
to da reserva de vagas.

O projeto determina ain-
da que somente a contratação 
direta será levada em conta, 
excluído o aprendiz com de-
ficiência de que trata a Lei da 
Aprendizagem.

O texto também cria o Ca-
dastro Nacional de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência com a 
finalidade de coletar e proces-
sar informações destinadas à 
formulação, gestão, monitora-
mento e avaliação das políticas 
públicas para as pessoas com 
deficiência.

3% de unidades habitacionais em programas públicos ou subsidiados com re-
cursos públicos
2% das vagas em estacionamentos
10% dos carros das frotas de táxi
10% das outorgas de táxi
5% dos carros de autoescolas e de locadoras de automóveis deverão estar 
adaptados para motoristas com deficiência
10% dos computadores de lan houses deverão ter recursos de acessibilidade 
para pessoa com deficiência visual

Confira as cotas mínimas estabelecidas
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Se o projeto for aprovado 
em definitivo, este será o 
requisito para contratação

CCJ aprova proposta para seleção 
pública nas contratações do Samu

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJ) aprovou, na 
semana passada, proposta 
que estabelece a admissão 
de profissionais do Serviço 
de Atendimento Médico de 
Emergência (Samu) por pro-
cesso de seleção pública. Se 
aprovado definitivamente 
pela Câmara dos Deputados 
e pelo Senado Federal, esse 
será o requisito para que eles 
sejam contratados direta-
mente por Estados, Distrito 
Federal ou municípios.

A medida está previs-
ta na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 167/12, 
do deputado Fernando Tor-
res (PSD-BA). O relator na 
CCJ é o deputado João Cam-
pos (PSDB-GO), que apre-
sentou parecer favorável à  
admissibilidade. Ou seja, o 
relator entendeu que a pro-
posta respeita a Constituição 
e a legislação em vigor.

O mérito da PEC ainda 
será analisado por uma comis-
são especial, antes de seguir 
para votação em plenário.

OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para 
aquisição de material de expediente.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 
10:00 horas do dia 3/06/2015, no sitio http://comprasgovernamentais.gov.br 
ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. Presidente Epitácio 
Pessoa, 2.205 – Bairro Dos Estados – João Pessoa/PB. ABERTURA DA 
SESSÃO: às 10:00 horas (horário de Brasília) do dia 16/06/2015,  no sítio 
http://comprasgovernamentais.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2015 
1º GPT E (UASG 160176)

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO 
DE ENGENHARIA

Ministério da 
Defesa

O projeto sobre contratações para o Samu por meio de seleção pública está previsto na Proposta de Emenda à Constituição, do deputado Fernando Torres (PSD-BA)

O Samu é ofereci-
do pelo Governo Fe-
deral em parceria com 
Governos estaduais e 
prefeituras. Tem a fi-
nalidade de prover o 
atendimento pré-hos-
pitalar à população.

Atualmente, os 
agentes comunitários 
de saúde e os de com-
bate a endemias têm 
a contratação pública 
prevista na Constitui-
ção. No entanto, con-
forme observa Fer-
nando Torres, falta 
um modelo específi-
co para a celebração 
do vínculo com a ad-
ministração pública 
no que diz respeito 
ao Samu.

“Ora são engaja-
dos por meio de ter-
mos de parceria entre 
uma Organização da 
Sociedade Civil de In-
teresse Público (Oscip) 
e a administração, ora 
por contratos tempo-
rários, ora por meio de 
cooperativas.”

Na opinião de 
Fernando Torres, a 
falta de um mode-
lo gera prejuízo aos 
cofres públicos nos 
gastos contínuos com 
treinamentos de pro-
fissionais com alta 

rotatividade. “em um 
país de forte tradição 
nepotista, o concur-
so assegura igualda-
de de oportunidades 
para os postulantes a 
uma vaga no serviço 
público”, afirmou.

Pela proposta, os 
gestores locais do Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS) poderão admitir 
agentes comunitários 
de saúde, agentes de 
combate às endemias 
e profissionais do 
Samu por meio de pro-
cesso seletivo público, 
de acordo com a na-
tureza e complexidade 
de suas atribuições e 
requisitos específicos 
para sua atuação.

Uma lei federal vai 
dispor sobre o regime 
jurídico e a regulamen-
tação das atividades 
desses servidores.

Ainda de acordo 
com o projeto, os mé-
dicos, enfermeiros, 
técnicos em enfer-
magem e motoristas 
que já trabalham no 
Samu não precisarão 
fazer a seleção públi-
ca prevista na propos-
ta, desde que tenham 
sido contratados por 
outros processos de 
seleção pública.

Parcerias em todo o país

O novo Banco de Desen-
volvimento, conhecido como 
Banco do Brics, está mais perto 
de se tornar realidade. A Co-
missão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional (CRE) apro-
vou ontem a criação da insti-
tuição, anunciada durante reu-
nião dos presidentes de Brasil, 
Rússia, Índia, China e África 
do Sul (integrantes do grupo), 
realizada em julho de 2014, em 
Fortaleza. O texto agora será 
submetido ao Plenário junto 
com o Tratado para o Estabe-
lecimento do Arranjo Contin-
gente de Reservas do Brics, 
celebrado na mesma data.

O novo banco contará 
com capital subscrito inicial 
de US$ 50 bilhões e capital au-
torizado inicial de US$ 100 bi-
lhões, que será distribuído, de 
modo igual, entre os membros 
fundadores. O poder de voto 
de cada membro será propor-
cional à sua participação acio-
nária subscrita no capital so-
cial do banco. E a condição de 
membro do banco será aberta 
à adesão dos países que com-
põem a Organização das Na-
ções Unidas. Os membros do 
Brics, porém, manterão poder 
de voto conjunto de pelo me-
nos 55% na instituição, cuja 

sede será em Xangai, China.
O relator da matéria, 

senador Delcídio do Amaral 
(PT-MS), observou em seu 
voto favorável que o estabe-
lecimento do banco “reflete a 
proximidade das relações en-
tre Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul, proporcio-
nando poderoso instrumento 
para aumentar a cooperação 
econômica”. Para o relator, que 
lembrou ser o banco uma al-
ternativa ao Banco Mundial e 
ao Fundo Monetário Interna-
cional, a nova instituição “es-
tará vocacionada a promover 
maior cooperação financeira 

e de desenvolvimento entre os 
cinco mercados emergentes”.

Na mesma reunião, pre-
sidida pelo senador Aloysio 
Nunes Ferreira (PSDB-SP), re-
cebeu parecer favorável da co-
missão o Arranjo Contingente 
de Reservas, que, segundo a 
exposição de motivos encami-
nhada pelo Poder Executivo, 
“visa a conceber mecanismo 
em que um país-membro do 
Brics, em vista de pressões de 
curto prazo no balanço de pa-
gamentos, possa obter acesso 
temporário a recursos prove-
nientes dos demais integran-
tes do agrupamento”.

Aprovada a criação do Banco do Brics
SENADO

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJ) da Câmara dos De-
putados aprovou, na semana 
passada, proposta que inclui 
no Código de Defesa do Con-
sumidor (Lei 8.078/90) no-
vas regras relativas aos con-
tratos de adesão.

São aqueles contratos 
previamente elaborados pelo 
fornecedor de um bem ou ser-
viço, nos quais basta incluir 
as informações do produto e 
do consumidor. As cláusulas 
são preestabelecidas pelo for-
necedor, e o comprador não 
pode modificá-las.

O objetivo da proposta é 
resguardar os interesses de 
quem adquire bens ou servi-
ços sem deixar os fornecedo-
res sujeitos a interpretações 
aleatórias, além de coibir a 
inadimplência proposital.

Previstas no Projeto de 
Lei 435/03, do deputado 

Paes Landim (PTB-PI), as re-
gras receberam parecer pela 
aprovação do relator, depu-
tado Efraim Filho (DEM-PB). 
Por tramitar em caráter con-
clusivo, a proposta é conside-
rada aprovada pela Casa e se-
gue para o Senado, a menos 
que haja recurso aprovado 
para que seja votada tam-
bém pelo Plenário.

Registro 
O texto que sai da Câma-

ra incorpora alterações fei-
tas anteriormente na propos-
ta pela Comissão de Defesa 
do Consumidor. Assim, con-
forme o texto aprovado na 
CCJ, quando o contrato for 
registrado em cartório e 
constar de edital e de meio 
público de divulgação, bas-
tará ao fornecedor entregar 
uma cópia desse contrato ao 
consumidor.

Também deverá entre-

gar um extrato detalhado, 
com informações sobre pre-
ço do produto e da taxa anual 
de juros, acréscimos legal-
mente previstos, número de 
prestações e soma total a pa-
gar, para que o consumidor 
assine o termo de adesão.

“A entrega de cópia do 
contrato de adesão ao con-
sumidor é fundamental para 
informar as condições de 
contratação, que se encon-
tram na maioria das vezes 
ocultas, acarretando ônus in-
devido para a parte mais frá-
gil na negociação”, observou 
o relator.

Efraim Filho também 
acredita que o registro do 
contrato, juntamente com a 
inclusão em edital e sua di-
vulgação, traz mais seguran-
ça jurídica ao consumidor, 
que poderá avaliar as cláusu-
las a que se submeterá antes 
de firmar o contrato.

CDC pode ter novas regras
para os contratos de adesão

Em tRAmItAçãO NO cONgRESSO Projeto vai 
aumentar pena 
para omissão 
de socorro

A Câmara dos Deputa-
dos analisa proposta que 
altera o Código Penal (De-
creto-Lei 2.848/40) para au-
mentar a pena de detenção 
para o crime de omissão de 
socorro à criança abandona-
da ou perdida, ou à pessoa 
inválida, ferida ou em grave e 
iminente perigo.

Conforme o texto, de 
autoria do deputado Pom-
peo de Mattos (PDT-RS), a 
pena de detenção, que hoje 
é de 1 a 6 meses ou multa, 
passará a ser de 6 meses a 1 
ano e multa. O projeto prevê 
a mesma pena para quem, 
nos mesmos casos, deixar 
de pedir socorro à autorida-
de pública.

“O objeto básico é pro-
teger a integridade física das 
vítimas, gerando consciência 
para o fato de que salvar vi-
das em risco é um dever de 
todos”, diz o autor.

FOTO: Evandro Pereira



Deputados apresentam 
projeto que proíbe o uso 
de fundos para a iniciativa

Republicanos tentam evitar que 
EUA abram embaixada em Cuba

Deputados republicanos 
apresentaram na terça-feira 
(2), em Washington, proje-
to de lei que proíbe o uso de 
fundos para abertura de uma 
embaixada ou qualquer tipo 
de representação dos Esta-
dos Unidos em Cuba. O pro-
jeto cria um dispositivo para 
impedir o uso de verbas com 
este fim que possam estar 
discriminados na lei orça-
mentária do Departamento 
de Estado para 2016.

A proposta é considera-
da pelos Democratas e pela 
Casa Branca uma manobra 
para tentar impedir que a 
retomada das relações di-
plomáticas entre os Estados 
Unidos e Cuba seja conso-
lidada. Os dois países têm 
mantido reuniões e dialoga-
do para a reabertura das em-
baixadas, após quase 50 anos 
de rompimento.

O texto do projeto espe-
cifica “a proibição de verbas 
para uma embaixada ou outro 
centro diplomático em Cuba, 
além do que existia antes do 
anúncio feito em dezembro 

da reaproximação entre os 
países pelo presidente Barack 
Obama sobre uma mudança 
da política dos Estados Unidos 
em relação a Cuba”.

A proposta também res-
tringiria fundos para ajudar a 
abertura de uma embaixada 
de Cuba nos Estados Unidos, 
mas incluiria financiamen-
to para questões de inclusão 
democrática e programas de 
radiodifusão internacional.

Os deputados que apre-
sentaram a proposta têm 
ligação com um grupo de 
exilados cubanos contrário à 
retomada das relações diplo-
máticas, como o deputado da 
Flórida, Mario Díaz-Balart, de 
origem cubana.

Além de deputados, há 
senadores republicanos que 
apoiam o projeto e que ten-
tam impedir o avanço do res-
tabelecimento das relações 
diplomáticas, entre eles o se-
nador Marco Rubio, aspirante 
à candidatura presidencial 
dos republicanos e filho de 
um imigrante exilado.

Após a apresentação do 
projeto de lei na Câmara, a Casa 
Branca enviou um comunicado 
colocando-se contra o projeto 
e informando que  o presidente 
Barack Obama vetará qualquer 
proposta eventualmente apro-
vada neste sentido.
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Leandra Felipe
Da Agência Brasil/EBC

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil 

Cerca de 7.700 refugiados de 81 na-
cionalidades vivem no Brasil, dos quais 
25% são mulheres. Entre os refugiados 
reconhecidos pelo país, os sírios são o 
maior grupo, com 23% do total, segui-
dos pela Colômbia, Angola e a Repú-
blica Democrática do Congo. Há ainda 
estrangeiros vindos do Líbano, da Pales-
tina, Libéria, do Iraque, da Bolívia e de 
Serra Leoa. Os dados são do Comitê Na-
cional para Refugiados (Conare) do Mi-
nistério da Justiça, apresentados ontem 
em mesa-redonda do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para Refugiados 
(Acnur), na capital paulista.

De acordo com o Conare, em 
2014, o Brasil recebeu o maior núme-
ro de solicitações de refúgio da Amé-
rica Latina. A maioria dos pedidos foi 
apresentada em São Paulo (36%), no 
Acre (16%), Rio Grande do Sul (11%) 
e Paraná (7,5%). São Paulo é o Estado 
que abriga mais solicitantes de refúgio 
(3.809), e a capital paulista é a cidade 
com maior população de refugiados 

(3.276), vindos principalmente da Ni-
géria,  República Democrática do Con-
go, do Líbano e de Gana, pela ordem.

Segundo o diretor adjunto do De-
partamento de Estrangeiros e repre-
sentante do Conare, Paulo Guerra, a 
obrigação constitucional com relação 
à entrada dos refugiados e a sua le-
galização é do Governo Federal, que 
está trabalhando para encontrar os 
problemas e resolvê-los. “Estamos fa-
zendo uma análise do que precisa ser 
feito em termos administrativos e de 
gestão, e faremos o que tivermos re-
cursos para fazer. A organização tem 
sido feita, mas não podemos obrigar 
as pessoas a ir para aonde não que-
rem. Se elas quiserem ficar em São 
Paulo, eles vão ficar, e nós não temos 
como alterar isso”, disse.

Na avaliação do secretário es-
tadual de Desenvolvimento Social, 
Floriano Pesaro, o país não estava 
preparado para o fluxo migratório 
atual. São Paulo tem recebido um 
número alto de pessoas em busca de 
estrutura e tem tentado dar o acolhi-
mento necessário. 

Brasil abriga 7,7 mil refugiados 
de 81 nacionalidades, diz Conare

dAdoS ATuALIZAdoS
Países do Brics 
devem crescer 
3,6% em 2016, 
avalia OCDE
da Agência Lusa 

Os países do Brics (gru-
po formado por Brasil, Rús-
sia, China, Índia e África do 
Sul) crescerão em média 
2,4% este ano, acelerando 
para 3,6% em 2016, puxados 
pela China e Índia.

As análises, divulgadas 
ontem pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), mos-
tram que a Índia será o país 
com o maior crescimento eco-
nômico neste ano e em 2016, 
com 7,3% e 7,4%, respectiva-
mente. Segundo a OCDE, os in-
dianos ultrapassarão a China, 
que deve apresentar taxas de 
crescimento de 6,8% e 6,7%, 
em 2015 e 2016.

Segundo a OCDE, o Bra-
sil e a Rússia enfrentam uma 
recessão este ano e ficam em 
torno de 1% de crescimento 
em 2016. A África do Sul de-
verá ter uma expansão eco-
nômica de 1,9% e 2,2% neste 
e no próximo ano.
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Treze e Auto Esporte 
jogam hoje pensando em 
vaga na Copa do Brasil

MINISTRO GEORGE HILTON

Mais verbas para a Vila Olímpica

Curtas

Basquete Sub-15 se 
prepara para evento

Brasil e Argentina 
jogam vôlei em JP

Luana Lira no 
Mundial da Rússia

Sejel confirma jogo 
da Copa Paraíba

HCP no BRASiLeiRo de HAndeBoL BeACH eM MAnAuS

A Seleção Paraibana Feminina de 
Basquete Sub-15 retoma as atividades 
hoje em preparação para a participação 
no Campeonato Brasileiro da categoria 
em 2015, enquanto a seleção masculina 
está em ritmo acelerado, já que, entre 
9 a 15 de agosto, estará em Curitiba 
participando do Brasileirão.

As Seleções de Vôlei de Praia do 
Brasil e da Argentina vão se enfrentar no 
dia 11 de julho, em João Pessoa, durante 
partida amistosa. No dia seguinte, 
seguem para Toronto, no Canadá, quando 
disputam os Jogos Pan-Americanos. A 
informação foi postada no facebook da 
Federação Paraibana de Vôlei.

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Juventude, Esporte e 
Lazer, confirmou para o próximo sábado, 
às 9 horas, a partida entre Virando 
o Jogo x Kashima, pela Copa Paraíba 
Sub-15, no campo da Chesf, no Conjunto 
Costa e Silva. O jogo não ocorreu no 
último sábado devido a falta do trio de 
arbitragem. Este é o último jogo que 
falta da fase classificatória.

Otime pessoense HCP (Handebol Clube da Paraíba), categoria feminina, volta às quadras às 16h30 de hoje para enfrentar 
o Águias-SP, pela segunda rodada do  Campeonato Brasileiro de Handebol Adulto Feminino, que teve início ontem 
na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na Zona Oeste de Manaus, capital do Amazonas. A estreia das paraibanas 

foi ontem à noite diante do Handebol Clube de Manaus. Oito clubes disputam a competição, envolvendo 160 atletas. Os 
clubes jogam entre si dentro de cada grupo. As equipes disputam a segunda fase, porém, brigando por posições distintas 
na competição de acordo com a classificação na primeira fase. As semifinais acontecem no próximo sábado e as finais no 
domingo, dia 7.

A Confederação Brasileira de 
Desportos Aquático convocou a paraibana 
Luana Lira, do Grêmio Cief, para integrar a 
Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, 
no Campeonato Mundial, que ocorrerá no 
período de 17 de julho e 2 de agosto, na 
cidade de Kazan, na Rússia.  A vaga veio 
no último domingo depois que a atleta 
conquistou a medalha de ouro no trampolim 
de 3 metros no Troféu Brasil.

PB sedia Torneio 4 
nações de Handebol

Seleções de handebol de quadra  
masculina do Brasil, Chile, Cuba e Tunísia 
estarão em João Pessoa no período de 
10 a 13 deste mês, quando, no Ginásio 
de Esportes O Ronaldão, no bairro 
do Cristo Redentor, em João Pessoa, 
estarão disputando o II Torneio Quatro 
Nações 2015.  A competição vai servir 
de preparação para os Jogos Pan-
Americanos de Toronto, que acontece 
em julho. O desempenho do handebol 
paraibano no cenário esportivo brasileiro 
foi um dos motivos que credenciou 
o Estado para que a Confederação 
Brasileira de Handebol escolhesse a 
capital para sediar o Torneio. A seleção 
brasileira principal de handebol 
masculino já está de malas prontas para 
desembarcar nos próximos dias em 
João Pessoa para realizar três jogos. O 
primeiro, no dia 10; o segundo no dia 
11 e o último no dia 13.  A tabela oficial 
ainda será divulgada.

Um dia de festa ontem, 
para o esporte da Paraíba com 
a presença, em João Pessoa, do 
ministro dos Esportes, George 
Hilton, que visitou o Estádio 
Almeidão, o Ginásio Ronaldão, 
ambos no Cristo Redentor, e 
a Vila Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados. Acompa-
nhado da vice-governadora, 
Lígia Feliciano, do secretário 
da Juventude Esporte e Lazer 
(Sejel), Tibério Limeira, de de-
putados estaduais e federais e 
outras autoridades, o represen-
tante do Governo Federal ficou 
impressionado com os mais de 
R$ 30 milhões que foram inves-
tidos pelo governador Ricardo 
Coutinho em benefício do es-
porte no Estado.

“Mostra o esforço do Go-
verno Estadual dentro da linha 
de metas que a presidente Dil-
ma Rousseff pretende colocar 
em prática visando os Jogos 
Olímpicos de 2016, no Rio de Ja-
neiro. Vocês estão de parabéns 
pelo bom investimento e a visão 
que tem o gestor na formação 
do atleta em todas as modali-
dades”, disse. Na oportunidade, 
o ministro liberou uma verba 
no valor de R$ 1,5 milhão para 
compra de equipamentos para 
a Vila Olímpica Parahyba em vá-
rias modalidades. 

Segundo ele, uma for-
ma de colaborar ainda mais 
para que a Paraíba possa se 
estruturar e receber seleções 
estrangeiras que disputarão 
os Jogos Olímpicos e sediar 
competições nacionais e in-
ternacionais. “É o início de um 
trabalho que desejo continuar 
com o Governo do Estado para 
que possamos fazer mais pelo 
desenvolvimento do esporte. 
Nosso objetivo é descentralizar 
os eventos para todas as re-
giões do país para que os atle-
tas possam ser vistos. Vamos 
trabalhar juntos pelo fortaleci-
mento do esporte em todas as 
modalidades”, frisou. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Acompanhado da vice-governadora, secretários de Estado, de-
putados federais e estaduais, George Hilton visitou a Vila Olím-
pica Parayba, o Almeidão e outras praças esportivas

  Ele defendeu as investi-
gações que estão sendo feitas 
na Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), para combater 
a corrupção no futebol nacio-
nal e internacional, afastando 
aqueles que “mancharam” o es-
porte mais popular do planeta. 
Para ele, a apuração deve acon-
tecer tanto no âmbito criminal 
como no parlamentar, e defen-
deu a instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
no Congresso Nacional. “ O que 
não podemos é ficar parados e 
inertes em relação a isto. Nós 
temos que dar uma resposta 
à sociedade, principalmente 
quando se fala de um espor-
te de massa, como é o futebol. 
Esta crise toda tem que servir 
para alguma coisa que possa 

esclarecer os fatos”, frisou.
De acordo com a vice-go-

vernadora Lígia Feliciano, a 
presença do ministro dos Es-
portes na Paraíba é importan-
te e significativa, onde obser-
vou os melhoramentos que o 
governador Ricardo Coutinho 
tem feito nos Estádios Almei-
dão (João Pessoa), Amigão 
(Campina Grande), Marizão 
(Sousa) Perpetão (Cajazeiras) 
e Zezão (Itaporanga), além da 
Vila Olímpica Parahyba e no 
Ginásio Ronaldão. Segundo 
ela, este é um governo com-
prometido com o esporte na 
qualidade de vida, proporcio-
nando que os atletas possam 
ter oportunidade para se afas-
tar das drogas e da violência.  
“Mostramos ao ministro que a 

Paraíba tem um governo que 
foca o esporte como priori-
dade na formação de atletas. 
Espero que possamos trazer 
novos recursos para que o 
Estado se desenvolva ainda 
mais”, enfatizou. 

Para o secretário da Se-
jel, Tibério LImeira, o ministro 
pôde vislumbrar o que a Paraí-
ba tem feito nos últimos anos 

pelo esporte de uma forma ge-
ral. “Vamos trabalhar para fazer 
novos projetos e contar  sem-
pre com a parceria do Governo 
Federal. Está de parabéns o es-
porte paraibano”, disse. 

Tibério enfatizou também 
que após os melhoramentos 
que foram feitos na Vila Olím-
pica Parahyba, o Estado tem se-
diado competições de todas as 

modalidades, mostrando que o 
trabalho que foi feito está sen-
do reconhecido pelo país. ‘Es-
tamos com uma agenda repleta 
até o final da temporada com 
competições importantes no 
cenário brasileiro. Mostramos 
ao ministro que o investimen-
to foi válido e reconhecido por 
todas as entidades do esporte 
brasileiro”, avaliou Tibério.

FoToS: ortilo Antônio/evandro Pereira

Depois de visitar obras, 
ministro assinou liberação 
de R$ 1,5 milhão para a Vila



Brasil quer hegemonia nos 
Jogos Parapan de Toronto

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de junho de 2015

País levará para evento, 
de 7 a 15 de agosto, 
número recorde de atletas

Vanderlei Luxemburgo e 
Flamengo viraram “inimigos” 
há uma semana. O técnico 
foi demitido pela diretoria 
comandada por Eduardo 
Bandeira de Mello e disparou 
críticas ao clube. Torcedor 
do Rubro-Negro, Luxa nem 
sequer esperava reencontrar 
o agora rival tão rápido. Mas 
o futebol pregou uma de 
suas peças e promoveu o acerto do treinador com 
o Cruzeiro.
Sendo assim, Luxemburgo e Flamengo estiveram 
frente a frente ontem à noite, às 22h, no Minei-
rão, quando os times duelaram pelo Campeonato 
Brasileiro. Coisas do futebol!

Inimigo ferrenho

O mar de lama que 
tomou conta da Fifa
Corrupção no governo. Corrupção na CBF. Cor-

rupção na Fifa. Êta palavrinha nojenta, que domina os 
noticiários esportivos e políticos. Uma pena que o Brasil, 
pentacampeão, que teve Pelé, Nílton Santos e outras 
lendas, esteja contaminado por dirigentes inescrupu-
losos, técnicos enganadores ganhando verdadeiros 
prêmios da Mega-Sena por ano e jogadores medíocres 
recebendo mais de R$ 100 mil mensais. O escândalo da 
Fifa, em que comprovadamente dirigentes receberam 
propina para aprovar as Copas do Mundo na Rússia e 
no Catar, tomou dimensão gigantesca. Os sete detidos 
na Suíça, entre eles, o ex-presidente da CBF José Maria 
Marin, ainda não foram deportados, pois recorreram. 
Mas, assim que chegarem a território norte-americano, 
conhecerão de perto o inferno. Do glamour de janta-
res com reis e príncipes, com presidentes de países e 
autoridades em geral, passarão a comer com os presos 
comuns, pois nos Estados Unidos não há privilégios na 
cadeia quando se trata de dinheiro roubado do povo.

Fosse aqui no Brasil teríamos 50 advogados de 
porta de cadeia, com o Habeas Corpus prontinho, para 
tirá-los da jaula. Porém, na Suíça a banda toca diferen-
te, ladrão é ladrão, e tratado como tal. O FBI não brinca 
em serviço, principalmente quando se trata de lavagem 
de dinheiro, evasão de divisas e burlo ao fisco. Lá o 
dinheiro público é levado a sério, não é como no Brasil, 
que roubam R$ 80 bilhões da Petrobras e os cabeças 
da operação não são presos. Não importa se é ex-pre-
sidente dos EUA, ator de Hollywood ou celebridade. A 
cadeia é igual para todos. Mike Tyson ficou detido três 
anos. O ator Wesley Snipes também. Al Capone, gân-
gster do começo do século 20, pegou prisão perpétua 
porque burlou o fisco. Que inveja eu tenho dos america-
nos. A lei lá funciona, e é para todos. (trecho extraído 
da coluna do Jaeci, do Super Esportes

O vice-presidente da Federação Paraibana de Fute-
bol, Nosman Barreiros garantiu que o ano de 2015 será 
mesmo do futebol feminino. Segundo ele, recursos serão 
liberadores pela CBF para investimentos neste setor.

Futebol Feminino

Um dos maiores raposeiros 
que residem na capital, o 
desportista Jobson, muito 
contente com a campanha 
que o Campinense tem fei-
to no Campeonato Paraiba-
no da atual temporada.

Campinense
Lamentável o que ocorreu 
no último sábado, no campo 
da Chesf, em João Pessoa. 
O jogo entre Kashima x 
Virando o Jogo, pela Copa 
Paraíba Sub-15 não aconte-
ceu por falta de árbitro.

Sem árbitro

A paraibana Andressa Morais de Oliveira, que reside em 
Uberlândia, porém treina em São Caetano do Sul-SP, con-
tinua otimista para representar o Brasil nas Olimpíadas 
Rio 2016. Recordista brasileira e sul-americana no lança-
mento de disco, ela quer medalha.

Andressa Morais

marcosauniao@gmail.com

Marcos
LimaEm busca de manter o 

primeiro lugar no quadro 
de medalhas nos Jogos Pa-
rapan-Americanos, o Bra-
sil levará para Toronto um 
número recorde de atletas. 
Serão 270 competidores, 
anunciados na convocação 
pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB). O Parapan 
de Toronto vai de 7 a 15 de 
agosto.

Esta será a quinta edição 
dos Jogos Parapan-America-
nos. Nas duas últimas, o Bra-
sil ficou no topo do quadro 
de medalhas: em 2007, no 
Rio de Janeiro, e em 2011, em 
Guadalajara. Será também 
a maior competição para-
límpica realizada no Canadá 
desde os Jogos Paralímpicos 
de 1976, que também foram 
disputados em Toronto.

Cerca de 1.600 atletas 
vindos de um número recor-
de de 28 países competirão 
em 15 modalidades, que se-
rão qualificatórias para os Jo-
gos Paralímpicos Rio-2016. 
Entre os 270 atletas brasilei-
ros estão os dois goleiros do 
Futebol de 5 (para cegos) – 
atletas sem deficiência, mas 
que competem como parte 
da equipe. Vale lembrar que, 
nesta conta, não foram in-
cluídos uma atleta do tênis 
em cadeira de rodas e um 
ciclista. As duas vagas estão 
asseguradas, mas os nomes 
serão definidos nos próxi-
mos dias. Além disso, o CPB 
ainda está pleiteando mais 
uma vaga no tênis masculi-
no, o que faria a delegação 
chegar a 273 atletas.

Mais uma vez o Brasil 
terá a maior delegação da 
competição. No grupo de 

convocados, 175 são ho-
mens e 95 mulheres. São 
Paulo, com 100 atletas; Rio 
de Janeiro, com 38; e Minas 
Gerais, com 21, são os três 
Estados do país com mais 
representantes. As modali-
dades com mais brasileiros 
inscritos são atletismo (50) e 
natação (40).

Entre eles estará o nada-
dor Daniel Dias, maior meda-
lhista do esporte brasileiro, e 
que conquistou 11 medalhas 
de ouro no Parapan de Gua-
dalajara, há quatro anos. “O 
Parapan é uma competição 
especial para mim. Tenho 
ótimas lembranças da minha 
primeira participação, quan-
do competi diante do público 
brasileiro no Rio, em 2007. 
Quatro anos depois, tive a fe-
licidade de deixar Guadalaja-
ra com 11 medalhas de ouro. 
Não vejo a hora de estar em 
Toronto”, diz Daniel Dias, o 
maior medalhista do esporte 
brasileiro.

Há também atletas que 
disputarão os Jogos Para-
pan-Americanos pela pri-
meira vez, como a velocista 
Verônica Hipólito. Embora 
já tenha conquistado uma 
medalha de ouro e uma de 
prata em um Mundial, a jo-
vem de 18 anos está entu-
siasmada para as provas na 
cidade canadense.

“Eu estou bem animada, 
porque o atletismo do Brasil 
poderá mostrar sua força e, 
com certeza, é muito forte 
na América. Vamos fazer esta 
grande competição pré-Jo-
gos Paralímpicos e eu acho 
que será bem animado. To-
dos vão querer dar o melhor, 
e eu não farei diferente. Que-
ro entrar na pista para dar 
o meu melhor e ganhar”, diz 
Verônica.

Para manter a hegemo-
nia no continente, os atletas 
brasileiros terão pela frente 
fortes adversários como os 
Estados Unidos e os donos 

da casa, os canadenses, que 
prometem vir com uma dele-
gação muito forte.

“Sabemos que não será 
fácil continuar em primeiro 
lugar no quadro de meda-
lhas. O Canadá tem uma nova 
geração e virá, com certeza, 
com bastante força, aprovei-
tando o fato de estar compe-
tindo em casa. Mas estamos 
entusiasmados e confiantes 
em manter a hegemonia nas 
Américas. Será, sem dúvida, 
um Parapan de altíssimo ní-
vel e um passo importante 
na nossa preparação para os 
Jogos Paralímpicos do Rio”, 
afirma o presidente do CPB 
e vice-presidente do Comitê 
Paralímpico Internacional 
(IPC), Andrew Parsons.

A edição 2015 dos Jogos 
Parapan-Americanos traz 
duas mudanças em relação 
aos Jogos de Guadalajara, em 
2011. A inclusão do rúgbi e o 
retorno do Futebol de 7, para 
atletas com paralisia cerebral.

O basquete em cadeiras de rodas estará presente na competição e equipe ultima os preparativos

A Seleção Brasilei-
ra Adulta Feminina de 
Basquetre se apresenta 
hoje, às 12h de Brasília, 
no Noumi Plaza Hotel, 
em Campinas (SP). A equi-
pe nacional comandada 
pelo técnico Luiz Augusto 
Zanon irá disputar os 17º 
Jogos Pan-Americanos 
de Toronto, no Canadá, 
entre os dias 16 e 20 de 
julho. O grupo realizará 
os treinamentos até o dia 
6 de julho, em tempo in-
tegral, no Tênis Clube de 
Campinas.

 O Brasil está no Gru-
po A do Pan e faz sua 
estreia contra os Estados 
Unidos em 16 de julho. Na 
sequência, as brasileiras 
enfrentam Porto Rico (17) 
e República Dominicana 
(18). A Chave B é formada 
por Canadá, Cuba, Argen-
tina e Venezuela. A fase 
semifinal será disputada 
no dia 19 e as disputas 
por medalhas no dia 20. 
O embarque para Toron-
to está marcado para 6 
de julho no Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos, 
em São Paulo. De 7 a 15 
de julho a equipe realiza-
rá treinos e amistosos no 
Canadá.  

O basquete é o espor-
te coletivo com o maior 
número de medalhas de 
ouro (8) na história do 
Pan-Americano e no to-
tal (24). A seleção adulta 
feminina esteve presen-
te em quatorze edições 
da competição feminina 
e soma onze medalhas 
conquistadas. A equipe 
feminina foi campeã em 
Winnipeg, no Canadá 
(1967); em Cáli, na Colôm-
bia (1971); e em Havana, 
Cuba (1991). As meninas 
foram quatro vezes me-
dalha de prata e quatro 
de bronze. No Pan do Rio 
(2007), O Brasil ficou com 
a medalha de Prata. 

 
Forma de disputa
De acordo com o re-

gulamento da competi-
ção, na primeira fase as 
equipes jogam entre si, 
em turno único, nos seus 
respectivos grupos. Os 
dois primeiros colocados 
de cada grupo se classifi-
cam para a semifinal, no 
sistema de cruzamento 
olímpico: A1 x B2 e B1 x 
A2. Os vencedores deci-
dem o título, enquanto 
os perdedores disputam a 
medalha de bronze.

O Comitê Paralím-
pico Brasileiro (CPB) di-
vulgou a lista dos atletas 
convocados, das 15 mo-
dalidades, para os Jogos 
Parapan-Americanos de 
Toronto, Canadá, entre 
os dias 7 e 15 de agosto. 
Este será o maior número 
de atletas de todas as cin-
co edições da competição 
continental.

 Nos Jogos do Rio 
2007 e Guadalajara 
2011, o Brasil terminou 
no topo do Quadro de 
Medalhas. E para per-
manecer na primeira 
colocação, a delegação 
canarinho contará com 
270 atletas, entre eles, 
do Futebol de 5, Goal-
ball e Judô Paralímpico, 
que ajudaram o Brasil 
nas últimas edições com 
medalhas e conquistas.

Principal nome do 
esporte paralímpico de 
2014, vencedor do Prê-
mio Paralímpicos do CPB, 
Leomon Moreno vai para 
a sua primeira disputa de 
Parapan. O artilheiro do 
Campeonato Mundial de 
Goalball está confiante 
para este novo desafio de 
sua carreira, e espera aju-

dar o Brasil a conquistar 
bicampeonato da compe-
tição.

 - Me dá um pouco 
mais de confiança (o prê-
mio em 2014), mas eu 
tenho que continuar trei-
nando, me preparando, 
porque não adianta se 
acomodar com a confian-
ça do ano passado. Esse 
ano tem que gerar um 
novo equilíbrio pra con-
seguir um bom resultado 
no Parapan – afirmou o 
craque. 

 Além da equipe mas-
culina, o Goalball será re-
presentado pelo time fe-
minino, atual medalhista 
de prata da competição. 
Comandadas pelo técni-
co Dailton Nascimento, 
as brasileiras seguem evo-
luindo e também vão bri-
gar pelo ouro.

Outra modalidade 
que rende medalhas ao 
Brasil, e muitas, o Judô 
Paralímpico contará com 
15 atletas. Nomes como 
o do tetracampeão para-
límpico Antônio Tenório, 
Lúcia Araújo, Karla Car-
doso, Michele Ferreira e 
Deanne Almeida estão 
confirmados.

Basquete se apresenta CPB faz convocação

FotoS: Divulgação



Surgem os primeiros candidatos
sucessão na fifa

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de junho de 2015

Platini, príncipe Ali bin 
Al-Hussein e Zico já 
fazem campanha

FotoS: Divulgação

Joseph Blatter anunciou que 
não cumprirá seu quinto mandato. 
E agora? O cenário na Fifa ainda é 
incerto e personagens chave ainda 
não confirmaram oficialmente se 
concorrerão no congresso extraor-
dinário que o suíço anunciou que 
será convocado para alguma data 
entre dezembro deste ano e março 
de 2016. A única certeza é de que, 
na Fifa, nada será como antes. As 
investigações americanas seguem 
em curso e o diretor do Internal 
Revenue Service (IRS) já avisou 
que, em breve, mais acusações es-
tão por vir. Uma mancha difícil de 
ser apagada. Nesse quadro de pos-
sibilidades, o nome mais forte que 
pode surgir entre os novos candi-
datos com a missão de recuperar 
essa imagem é, em tese, o de Mi-
chel Platini. 

O ex-jogador francês comanda 
a confederação mais poderosa do 
planeta, a Uefa, que reúne os paí-
ses europeus, e pode ter o apoio de 
outros possíveis candidatos como 
o português Luís Figo e o holan-
dês Michael van Praag. Platini é 
amigo de Blatter e se tornou, tam-
bém, seu opositor mais ferrenho. 
Na véspera da eleição, em reunião 
da Uefa - todas as confederações 
organizaram encontros antes do 
congresso da última sexta-feira -, 
o francês afirmou ter conversado 
com Blatter e pedido sua renúncia 
antes do pleito. Ouviu que era “tar-
de demais”. 

A reação foi imediata. Na sua 
entrevista coletiva depois do en-
contro, não descartou sequer um 
boicote à Copa do Mundo de 2018, 
na Rússia, um dos únicos dissiden-
tes europeus que não participaram 
do voto em bloco contra a reelei-
ção do suíço. Marcou, em seguida, 
uma nova reunião com seus afilia-

dos para o dia da final da Liga dos 
Campeões, este sábado, em Berlim, 
para decidir como o bloco se posi-
cionaria diante da vitória de Blatter 
que, antes disso, avisou que está se 
despedindo da Fifa. O encontro do 
fim de semana, porém, foi adiado e 
ainda não tem data para acontecer, 
o que faz aumentar os rumores so-
bre a candidatura do ex-craque da 
seleção francesa

No mesmo dia em que o atual 
presidente anunciou que abrirá mão 
do seu mandato, três candidatos já 
surgiram: o príncipe Ali bin Al-Hus-
sein, derrotado por Blatter na última 
sexta-feira, o francês David Ginola e o 
brasileiro Arthur Antunes Coimbra, o 
Zico do Flamengo e da Seleção Bra-
sileira. Ainda não se sabe, contudo, 
até que ponto essas candidaturas se-
rão levadas adiante. Figo e Van Pra-
ag foram candidatos e concorreriam 
contra Blatter, mas desistiram a uma 
semana da eleição na Fifa para apoiar 
o príncipe da Jordânia. Ambos não 

confirmaram ainda se reeditarão as 
candidaturas e, ao que parece, tudo 
depende da posição de Platini.

Consultado por email, o asses-
sor pessoal do francês, Pedro Pinto, 
não confirmou nem desmentiu as 
chances de Platini se tornar de fato 
um candidato à sucessão de Blatter. 
Informou somente que o mandatá-
rio da Uefa considerou “acertada” 
a decisão do cartola da Fifa. Outro 
que ainda pode aparecer entre os 
nomes é Jérôme Champagne. Alia-
do de Blatter e ex-secretário-geral 
adjunto, ele chegou a ser pré-can-
didato para a eleição da última 
sexta-feira, mas a campanha não 
foi adiante. Porém, comenta-se nos 
bastidores que Blatter deseja ter 
um homem de confiança entre os 
concorrentes.

De acordo com os estatutos da 
Fifa, qualquer candidato precisa ter 
atuado no meio do futebol por pelo 
menos dois dos últimos cinco anos. 
Também é necessário o apoio de 

cinco federações nacionais.
Não é apenas a eleição presi-

dencial que está em jogo nos próxi-
mos meses. Os membros do Comitê 
Executivo também estão na mira 
da reforma que Blatter anunciou 
no seu discurso. Essa reformulação 
ficará a cargo de Domenico Scala, o 
presidente do Comitê de Auditoria 
e Conformidade da Fifa, e os dois 
principais pontos divulgados são, 
além da limitação dos mandatos, 
alterações na forma como os exe-
cutivos da entidade são escolhi-
dos. Blatter não quer que as con-
federações continuem a apontar 
os membros do comitê que toma 
as principais decisões da Fifa, pois 
considera que é impossível contro-
lar todas essas entidades, mas as 
atitudes desses indivíduos têm re-
flexo direto na imagem da organiza-
ção mundial.

A missão para o futuro candi-
dato é das mais ingratas: restaurar 
a imagem de uma instituição que 

caiu em descrédito com torcedores 
e afiliados - como frisou o próprio 
Blatter em seu pronunciamento 
na última terça - por conta de uma 
série de denúncias que atingiram 
membros de diversos níveis. Ao que 
tudo indica, a corrida para o cargo 
vago deverá ter mais do que dois 
postulantes, como ocorreu na últi-
ma sexta-feira. 

Para uma vitória em primeiro 
turno, são necessários dois terços 
dos votos das 209 afiliadas. A par-
tir da segunda votação, basta 50% 
dos votos válidos mais um – no caso 
de haver mais de dois candidatos, a 
partir da segunda votação, se nin-
guém conseguir essa marca, quem 
tiver o menor número de votos é 
eliminado até restarem somente 
dois candidatos. A votação para 
presidente é feita com cédulas de 
papel e as federações são chamadas 
às cabines por ordem alfabética, em 
inglês.

Fora do amistoso contra o 
México no próximo domingo 
por conta de sua participação 
na final da Liga dos Campeões 
no sábado, Neymar também 
pode desfalcar a Seleção Brasi-
leira no jogo preparatório con-
tra Honduras, no próximo dia 
10, em Porto Alegre – último 
jogo antes da estreia na Copa 
América.

A informação foi divulgada 
pelo preparador físico Fábio 
Mahseredjian durante entrevis-
ta coletiva na tarde desta ter-
ça-feira, na Granja Comary, em 
Teresópolis. 

O responsável pelo condi-
cionamento físico do time de 
Dunga disse que a comissão 
técnica ainda avalia a situa-
ção do craque do Barcelona e 
aguardará a final da Liga dos 
Campeões no sábado e sua 
apresentação na segunda-feira, 

já em Porto Alegre, para tomar 
uma decisão.

“Temos que analisar todas 
as variáveis e a situação que 
ele irá chegar aqui após a de-
cisão na Europa. Temos uma 
discussão interna, ainda não há 
conclusão. Essa é uma possibili-
dade, ele ficar fora do amistoso 
contra Honduras para poupar”, 
disse Fábio.

O desfalque de Neymar 
contra o México, no domingo, 
já era certo desde que o Barce-
lona se classificou para a final 
da Liga dos Campeões. Ele se 
apresenta à seleção na segun-
da-feira. 

“Venho conversando bas-
tante com o Ricardo Rosa, meu 
amigo de mais de 20 anos, que 
acompanha o Neymar indivi-
dualmente. Pensamos prepa-
ração física da mesma maneira. 
Ele vai me atualizando, devo 

neymar deve ficar fora dos dois amistosos
SELEÇÃO BRASILEIRA

falar amanhã. Ele diz que está 
muito bem, em peso, equilíbrio 
muscular, tudo. Mas temos que 
esperar o jogo de sábado para 
ter dados mais concretos. Ele 
tem uma característica que é 
importante, mas, mesmo assim, 
chegaremos a uma conclusão 
mais definitiva na próxima se-
mana. Não dá para falar antes”, 
completou o preparador físico 
da seleção.

E Neymar não é a única 
preocupação da comissão técni-
ca de Dunga. Mahseredjian e o 
médico Rodrigo Lasmar revelou 
uma lista de atletas que terão 
um cuidado especial nos próxi-
mos dias.

“Vocês podem até reparar 
nos próximos treinos que alguns 
jogadores não farão a atividade 
inteira. É o caso de Felipe An-
derson, David Luiz, Thiago Silva, 
Diego Tardelli e Robinho. É mais 
uma questão de prevenção e tra-
balho de equilíbrio muscular e 
de forças porque eles entraram 
em campo no último final de se-
mana”.

Por fim, médico e prepara-
dor físico garantiram que, após 
o corte de Luiz Gustavo e mesmo 
com os trabalhos específicos, ne-
nhum jogador preocupara para 
a sequência de treinos.

“O objetivo agora é apenas 
a prevenção. Estão todos ma-
peados e não há nenhuma ques-
tão mais séria”, finalizou Fábio 
Mahseredjian.Atacante confirmou que não joga a partida contra o México, no sábado

Rafa Benítez surpreendeu a todos na entrevista e não segurou as lágrimas

O espanhol Rafa Benítez surpre-
endeu ao se emocionar em sua apre-
sentação como novo técnico do Real 
Madrid. O treinador precisou interrom-
per sua fala em diversos momentos e 
não segurou as lágrimas ao falar sobre 
sua contratação para comandar o time 
merengue.

“Obrigado a todos por virem. Essa 
é a parte mais difícil, quando tem que 
falar e não sabe o que dizer. Esse é um 
dia muito emocionante para mim por-
que supõe voltar à casa. Estou muito 
emocionado”, disse o treinador em um 
breve discurso.

“Prometo trabalho e dedicação. 
Espero que as coisas corram bem e que 
ganhemos títulos, que a equipe jogue 
bem e que possamos devolver a con-
fiança que depositaram em nós”, con-
cluiu o técnico.

Com 55 anos, Rafa Benítez nas-
ceu em Madri e volta assim às origens. 
Foi jogador da segunda equipe do Real 
entre 1974 a 1981, e depois treinou o 
time entre 1993 e1995.

Benítez também foi auxiliar de Vi-
cente del Bosque na equipe principal 
do Real Madrid na temporada 1993-
1994, antes de ter sucesso como trei-
nador no Valencia (2001-2004) e no Li-
verpool (2004-2010), onde conquistou 
uma Liga dos Campeões em 2005. Nos 
últimos dois anos, Benítez foi técnico 
do Napoli, que terminou o campeonato 
italiano 2014-15 em quinto lugar.

O treinador espanhol chega para 
substituir o italiano Carlo Ancelotti, 
que comandou o clube na conquista da 
Liga dos Campeões em 2014. A campa-
nha sem títulos na última temporada, 
porém, custou o emprego do técnico.

Treinador chora ao assumir 
comando do Real Madrid

DE VOLTA PRA CASA

Platini: adversário ferrenho de Blatter é candidato Príncipe Ali bin Al-Hussein agora quer ser presidente Brasileiro Zico diz que a Fifa merece ele no cargo



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de junho de 2015

Equipes se enfrentam
no Amigão em jogo
de “vida ou morte”

Duelo por vaga na Copa do Brasil
TREZE x AUTO ESPORTE

Foto: Divulgação

Treze e Auto Esporte 
fazem hoje, às 20h45, no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande, um jogo de vida ou 
morte para as pretensões 
dos dois clubes, de pelo me-
nos conseguir o vice-campe-
onato Paraibano, que vale 
vaga para a Copa do Nordes-
te e Copa do Brasil do pró-
ximo ano. Só a vitória inte-
ressa aos dois clubes, após 
terem empatado na semana 
passada em 2 a 2, em parti-
da disputada no Almeidão, 
em João Pessoa. O jogo será 
válido pela quarta rodada do 
quadrangular final da com-
petição, e terá a arbitragem 
de Josimarques Domingos, 
auxiliado por Oberto Santos 
e Broney Machado.

No Galo, as novidades 
serão o lateral esquerdo 
Panda e o volante Edmar. 
Ambos cumpriram suspen-
são e estão de volta. No ata-
que, Marcelo Marciel deverá 
entrar de primeira, ao lado 
de Nonato. O técnico Éver-
ton Goiano gostou muito da 
movimentação e a rapidez 
de Marcelo e pretende ex-
plorar melhor os contra-ata-
ques com ele. Com a obriga-
ção de vencer, Goiano pede a 

ajuda do torcedor e promete 
um time super ofensivo con-
tra o Alvirrubro.

A diretoria do Treze es-
pera o apoio total de sua tor-
cida para este jogo. O clube 
fez até uma promoção para 
atrair um número maior de 
torcedores. Os valores dos 
ingressos serão de R$20 na 
Geral, R$30 na Sombra e 
R$60 nas Cadeiras. Estudan-
tes e Idosos devidamente 
identificados pagam a me-
tade. As vendas começaram 
desde a manhã de ontem, 
no anexo da Loja do Treze. 
Quem comprar o ingresso 
antecipado até às 17h de 
hoje, paga a metade do pre-
ço (R$10 Geral, R$20 Som-
bra e R$30 Cadeiras).

Pelo lado do Auto Espor-
te, o técnico Severino Maia 
continua escondendo o jogo, 
fazendo treinos secretos. 
Para esta partida contra o 
Galo, ele não poderá contar 
com o lateral direito Maneco. 
Ele deixou o clube, e deverá 
ser substituído por Wagner 
ou Israel. Nas demais posi-
ções, o Clube do Povo não 
tem qualquer problema e to-
dos os jogadores estão à dis-
posição do treinador.

O clube que perder 
hoje estará totalmente fora 
das disputas por vaga para 
a Copa do Brasil e Copa do 
Nordeste, e jogará as próxi-
mas duas partidas, apenas 
para cumprir tabela.

Foto: ortilo Antônio

Foto: Marcos Russo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Em menos de 24 horas 
após uma partida decisiva 
contra o Campinense, pelo 
Campeonato Paraibano, 
os jogadores do Botafogo 
já se apresentaram ontem 
na Maravilha do Contorno, 
para iniciar os preparativos 
para mais uma partida pelo 
Campeonato Brasileiro da 
Série C. A maratona de jo-
gos segue neste domingo, 
enfrentando o Cuiabá, às 
19 horas, no Estádio Almei-
dão, em partida válida pela 
terceira rodada da fase de 
classificação do Grupo A.

A palavra de ordem 
agora é descansar um pou-
co e fazer treinos leves 
antes da partida contra o 
Cuiabá. Alguns jogadores 
já apresentam sinais de 
desgaste, mas o técnico 
Roberto Fonseca não si-
nalizou com modificações 

para a próxima partida. Ele 
vai esperar o coletivo de 
amanhã para definir o time 
titular. Além de Rone Dias, 
ele agora já poderá contar 
com os novos contratados, 
o volante Marcel, que veio 
do ABC, e o lateral Felipe 
Pereira, ex-Novo Horizon-
tino. O goleiro Genivaldo,  o 
volante Hércules e o meia 
Samuel ainda são dúvidas. 
Todos estão se recuperan-
do de contusões.

Segundo o presidente 
Guilherme Novinho, novos 
atletas deverão ser contra-
tados nas próximas horas, 
para reforçar a equipe, com 
vistas as disputas no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
C. “É um processo normal. 
A Série C está muito dispu-
tada, os clubes estão se re-
forçando e nós não vamos 
ficar atrás, já que nosso 

objetivo é chegar a Série B. 
Nosso novo treinador pediu 
alguns jogadores, e na me-
dida do possível, nós vamos 
atendê-lo. Vem aí ainda um 
atacante de velocidade, um 
lateral direito e talvez ainda 
um zagueiro para reforçar 
ainda mais o nosso elenco”, 
disse o presidente.

Sobre possíveis dis-
pensas, o presidente pre-
feriu não adiantar nomes. 
“Estamos em plena disputa 
do Campeonato Paraibano, 
e isto poderia afetar a ca-
beça dos nossos jogadores. 
Na verdade, nós ainda não 
paramos para pensar no as-
sunto, mas claro, como es-
tão chegando novos atletas, 
é provável que tenhamos 
algumas dispensas, mas 
isso só trataremos após as 
disputas do Estadual”, disse 
o presidente. (IM)

Após clássico com a Raposa, 
Belo já pensa no Cuiabá-MT

APRESENTAÇÃO

O Botafogo promete não relaxar e quer voltar a fazer bonito no Campeonato Brasileiro da Série C

O Galo da Borborema treinou muito para o confronto de logo mais, isto porque encara o jogo como uma decisão para projetos futuros

O Auto Esporte Clube vai a Campina Grande disposto a fazer mais uma partida de empolgação e surpreender o Treze em seus domínios



Responsavel.: J S RACOES
CPF/CNPJ....: 011336020/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            369,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032153
Responsavel.: JOSIMARY ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019819730/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032572
Responsavel.: LAMARE MIRANDA DIAS
CPF/CNPJ....: 806011704-15
Titulo......: IND DE CARNET    R$            600,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2015 - 030347
Responsavel.: LOJAO DO DENTISTA COM. DE MAT 
ODONT
CPF/CNPJ....: 019797229/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.146,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031952
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
IND LTDA
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032962
Responsavel.: MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
CPF/CNPJ....: 205748274-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            310,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032678
Responsavel.: MARIA SOCORRO TOME
CPF/CNPJ....: 541398054-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             98,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031826
Responsavel.: MARIA LUZIA DA SILVA MELO
CPF/CNPJ....: 015253851/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            705,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032459
Responsavel.: N F INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ALIMENT
CPF/CNPJ....: 016631121/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            359,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032152
Responsavel.: PARAIBA COM DE PISCINAS LTDA M
CPF/CNPJ....: 017864227/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.473,89
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032632
Responsavel.: REGINALDO ALVES  58
CPF/CNPJ....: 009249182/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.320,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032846
Responsavel.: ROGERIO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 009636484-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031818
Responsavel.: REGINALDO ALVES  58
CPF/CNPJ....: 009249182/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.577,61
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032505
Responsavel.: SEVERINA IVANISE SILVA DOS SAN
CPF/CNPJ....: 074369434-13
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032333
Responsavel.: WASHINGTON ALVES DE SOUSA VIEI
CPF/CNPJ....: 872534104-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            550,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032541
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,  04/06/2015
----------------------------------------

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.: AMORIM CONST E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            788,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032543
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 035571439/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            408,59
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032417
Responsavel.: CICERO HERBERTE DE OLIVEIRA 
MELO
CPF/CNPJ....: 013181075/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            126,05
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032334
Responsavel.: CLEIDSON MAMEDE DA SILVA 
0271575441
CPF/CNPJ....: 014308388/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.438,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032232
Responsavel.: DIEGO SOUTO DE QUEIROZ ME
CPF/CNPJ....: 011208291/0002-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            748,39
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032346
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.912,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032923
Responsavel.: LOJAO DO DENTISTA COM DE MAT O
CPF/CNPJ....: 019797229/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.734,77
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032486
Responsavel.: ERIKA MARI UEOKA EPP
CPF/CNPJ....: 012926172/0001-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            850,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032545
Responsavel.: EURO DESIGN CONSTRUCOES E 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 002840021/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            839,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032449
Responsavel.: FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL 
E C DA
CPF/CNPJ....: 002168943/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.886,68
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031679
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            680,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031563
Responsavel.: FRANCISCO GABRIEL DA COSTA
CPF/CNPJ....: 010642035/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.025,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032446
Responsavel.: G A LOCADORA DE VEICULOS E 
TURISMO
CPF/CNPJ....: 010747286/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032338
Responsavel.: INTERBLOCK ARTEFATO DE CI-
MENTO SA
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.423,60
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033041
Responsavel.: JOSINALDO ARAUJO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 035259814-06
Titulo......: CONT CHEQUE ESP  R$          2.640,28
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032647

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU, CPF/CNPJ Nº 08.888.950/0001-06 Torna público que 
requereu junto à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Instalação referente ao projeto de construção do CRAS. Processo Nº 2014-002908.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA., CNPJ 08.848.483/0001-90, 
Av. Cruz das Armas,1530 – Cruz das Armas – João Pessoa PB, torna público  que em 28/4/2015, re-
quereu a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba,  Autorização 
Ambiental (A.A.) para transporte de combustíveis, Placa – QFB-8344/PB - processo nº 2015-002522.

MARFRAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME - CNPJ Nº 15.589.256/0001-53,torna publico que a 
SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 717/2015 
em João Pessoa, 27 de Abril de 2015-Prazo 180 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar 
com 10(dez) Unidades Habitacionais, com sistema de tratamento da CAGEPA, na rua: Golfo de 
Tailândia- Intermares- Município: Cabedelo - UF:PB.  Processo 2015-000670/TEC/LP-2368.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO, CNPJ Nº 01.612.635/0001-02, torna público que re-
quereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente Licença de Instalação, 
para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. AC: 4.608M² - CENTRO – AS-
SUNÇÃO - PB. Processo: 2014-003118/TEC/LI-3095.Rafael Anderson de Farias Oliveira - Prefeito 
Municipal, 14 de maio de 2014.

A SOUSA JUNIOR CONSTRUTORA LTDA, torna publico que solicitou da SEMAN (Secretária do 
Meio Ambiente) do Município de João Pessoa – a renovação da  LI –(Licença de Instalação / nº 2012 
/ 111184) do empreendimento RESIDENCIAL  ILHA DE CORAIS (Localizado a Rua Artur Monteiro 
de Paiva, s/n - Bessa  – João Pessoa – PB.

REJANETE MARIA MONTEIRO MEIRA BASTOS torna público que requereu a SEMAPA - Se-
cretariado Meio Ambiente, Pescae Aquiculturade Cabedeloa licença previa e de instalação para 
construção de uma edificação residencial, situado a Rua Projetada 09 (CONDOMINIO RESIDENCIAL 
HORIZONTAL BOSQUE DE INTERMARES) Lote 66, Quadra B S/N CEP 58310-000 Amazônia Park. 
(Conforme Resolução CONAMA de 24/01/1986).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0021/2015

A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na mo-
dalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo Contratação de empresa para locação de palco, 
som, banheiro e gerador, destinado a evento cultural das festividades de emancipação politica do 
município de Lastro. DATA DE SESSÃO: Dia 15 de junho de 2015, ás 09:00 horas, na sala da CPL, 
no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, 
LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias 
úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 29 de maio de 2015.
DANIELA GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0022/2015
A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 

modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo Contratação de profissional de agrimensura e 
topografia a cargo da Prefeitura Municipal de Lastro. DATA DE SESSÃO: Dia 15 de junho de 2015, 
ás 10:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro 
Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio 
da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 29 de maio de 2015.
DANIELA GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
PREGÃO PRESENCIAL 024/2015

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Comissão Permanente de Pregão  Prefeitura Municipal de MÃE D’ÁGUA informa 

aos interessados, que o PREGÃO PRESENCIAL 024/2015 cujo objetivo é Aquisição parcelada de 
material permanente, material de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, destinados a 
todas as secretarias do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I deste Edital. Com data da reunião marcada para  o 04 de Junho de 2015, ás 08:30 horas,  
está adiada por motivo de força maior, para o dia 08 de Junho de 2015  ás 08:30h.  Os interessa-
dos poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura 
Municipal de MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em 
todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000.

MÃE D’ÁGUA -PB, 03 de Junho de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
PREGÃO PRESENCIAL 025/2015

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Comissão Permanente de Pregão  Prefeitura Municipal de MÃE D’ÁGUA informa 

aos interessados, que o PREGÃO PRESENCIAL 025/2015 cujo objetivo é Aquisição parcelada de 
material medico odontológico, hospitalar destinada as atividades da secretaria de saúde, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. Com data da reunião mar-
cada para  o 04 de Junho de 2015, ás 13:00 horas,  está adiada por motivo de força maior, para o 
dia 08 de Junho de 2015  ás 13:00h.  Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado 
de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, 
na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 
hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000.

MÃE D’ÁGUA -PB, 03 de Junho de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’AGUA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015

A Presidente da CPL do município torna publico a revogação do processo acima cujo objeto era 
Contratação do serviços de técnico de operações do programa bolsa família do Município de Mãe 
D’água. INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas 
na sala da CPL, á Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro,  – Prédio da Prefeitura Municipal de  
MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação.

MÃE D’ÁGUA - PB, 03 de Junho de 2015.
SILVANIA SOARES DA SILVA

 Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015
O município de MALTA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para 

Contratação dos serviços de confecção de próteses dentárias para atender as atividades da Se-
cretaria de Saúde do município, conforme especificação do edital e seus anexos A reunião será no 
dia 17 de Junho de 2015, ás 08:00 na sala da CPL,no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia 
de Araújo, nº 25, Centro - Malta /PB.

Malta - PB, 03 de junho de 2015.
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2015
O município de MALTA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para  

Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e deslocamento de 
SPLINT destinado a todas as secretarias do município de malta, conforme especificações no edital 
e seus anexos.

ABERTURA: 17 de Junho de 2015 as 10:00 horas.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB,  de 07:00 

as 13:00.
Malta-PB 03 de junho de 2015

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO DE PREGÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 035/2015

Objetivo Aquisição parcelada de filtros, óleo lubrificantes, graxas, destinado a frota de veículos 
do município, conforme especificações no edital e seus anexos.

 A reunião dia 17 junho de 2015 as 13:30hs, na sala da CPL, informação no endereço Rua Manoel 
Marques Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba.

Malta - PB, 03 de junho de 2015.
Alexandre Martins de Oliveira

Pregoeiro Oficial/PMM
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 036/2015
Objetivo Contratação de serviços de Locação de Som para todos os eventos do município e 

demais secretarias do município de malta, conforme termo de referencia em anexo.
 A reunião dia 17 junho de 2015 as 15:30hs, na sala da CPL, informação no endereço Rua Manoel 

Marques Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba.
Malta - PB, 03 de junho de 2015.

Alexandre Martins de Oliveira
Pregoeiro Oficial/PMM

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015 2º reunião
OBJETO: Contratação dos serviços especializados, de consultas médica procedimentos cirúrgicos 

e exames clínicos conforme termo de referencia do edital.
ABERTURA:17  de Junho  de 2015 as 16:00 hs
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 673, Centro, Malta- PB, de 07:00 

as 13:00, Malta, PB 03 de Junho de 2015
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇAO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015

O PREGOEIRO oficial de município de Malta torna publico que a licitação para  Contratação dos 
serviços especializados, de consultas médica procedimentos cirúrgicos e exames clínicos conforme 
termo de referencia do edital. Ficou DESERTA

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 673, Centro, Malta- PB, de 07:00 
as 13:00, Malta, PB 13 de maio de 2015

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA – Onde lê-se 15 de junho ficará para o dia 22 de junho na mesma hora e local e 
mesmo objeto.

TOMADA DE PREÇO nº 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB.
A Presidente da CPL Serra Grande – PB, torna publico para o conhecimento dos interessados 

que A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, que se fez realizar no dia 15 de JUNHO de 2015, as 
09:00 horas da manha, na sala da CPL, Prefeitura Municipal de Serra Grande, situada a Rua Vicente 
Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade TOMADA 
DE PREÇO Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de Reforma do CEO. Os 
interessados poderão ler ou retirar copia do edital, nos horários de expediente das 08:00 as 12:00 
horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

02 de junhode 2015
MARY JANNE DE MOURA CRUZ

PRESIDENTE CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE PRORROGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015

Torna público que, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 
23 - Centro - Duas Estradas - PB, PRORROGARÁ o Pregão Presencial nº 00026/2015, que seria 
realizado às 09:30 horas do dia 12/06/2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço,restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,  para: 
Aquisição de peças para veículo diversas. Para uma Nova Abertura às 09:00 do dia 18/06/2015. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 157. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Duas Estradas - PB, 03 de junho de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial 

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 4 de junho de 2015

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

  
EDITAL 

Responsável: Francisca Cleidjany Ferreira
CPF: 082.769.254-48
Título/Valor – DMI - R$ 78,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101633
Responsável: CZ Francisco Luiz de Oliveira
CPF: 321.648.903-53
Título/Valor – DSI - R$ 290,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 101473

Responsável: Caroline Bezerra Araujo
CPF: 116.899.904-90
Título/Valor – DMI - R$ 72,60
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101615 Responsável: Marileuza 
Alves de Souza
CPF: 457.398.973-00
Título/Valor – DM - R$ 178,48
Protestante: Programa Empreender Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 101586
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 03 de junho de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de GU-
RINHEM, no dia 18 de Junho de 2015 as 10h00min. Objetivo: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de fisioterapia, incluindo a alocação de equipamentos fisioterápicos para 
tratamento de reabilitação em pacientes atendidos nas unidades de saúde de Gurinhém. Maiores 
informações e aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-
-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 03 de junho de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

 MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para Construção 
do Prédio Sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Patos, Município de Patos/PB.

Superada a fase recursal,  sem interposição de recurso, a Comissão Permanente de Licitação 
do Ministério Público, torna público, que será realizada sessão pública de abertura dos envelopes 
das Propostas de Preço das empresas habilitadas no dia 08/06/2015, às 09:00 horas, na Sala de 
Licitações, Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, 
situada à Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB, ficando os licitantes devida-
mente intimados da realização da sessão pública.

João Pessoa, 03 de junho de 2015.                                          
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 10:00 horas do 
dia 18 de Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de 
empresa especializada para fornecer consultoria ao Município de São Sebastião de Lagoa de Roça 
no tocante a fiscalização de obras notadamente as provenientes de recursos federal ou estadual e 
ainda será responsável pela alimentação dos dados no SIMEC, SISMOB e GEOPB, emitir laudos 
e pareceres quando se fizer necessário.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3387-1066.Email: www.
lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de Junho de 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
IPSM – ISTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO 

DE LAGOA DE ROÇA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às
09:00 horas do dia 19 de Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento,  

Sistema de Tributos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Site: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de Junhode 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA 
A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 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, 01 de Junho de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de digitalização de todas as 

despensas e locação de software de busca de documentos digitalizados da Câmara Municipal 
Cacimbas – PB. Data e Local: 16/06/2015, as 09:00 horas, na sala da C.P.L, situada na Rua Josefa 
Ventura Leite, s/nº, Centro, Cacimbas – PB.

Cacimbas – PB, em 01 de Junho de 2015.
JADSON GABLO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de Profissional de Contabilidade para prestação de serviços de assessoria 
e consultoria na preparação de folha de pagamento e nas informações de GFIP, RAIS e DIRF da 
Câmara Municipal Cacimbas – PB. Data e Local: 16/06/2015, as 10:30 horas, na sala da C.P.L, 
situada na Rua Josefa Ventura, s/nº, Centro, Cacimbas – PB.

Cacimbas – PB, em 01 de Junho de 2015.
JADSON GABLO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de softwares de conta-
bilidade pública; Locação de Sistema de Folha de Pagamento, da Câmara Municipal de Cacimbas 
– PB. Data e Local: 16/06/2015, as 11:30 horas, na sala da C.P.L, situada na Rua Josefa Ventura, 
s/nº, Centro, Cacimbas – PB.

Cacimbas – PB, em  01 de Junho de 2015.
JADSON GABLO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Nas publicações do Diário Oficial do Estado, pag. 41, do dia 03 de junho de 2015; Jornal A União, 
pag. 21, do dia 03 de junho de 2015, onde lê:

 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2015
OBJETIVO: Execução de serviços de gerenciamento e criação de conteúdo digital, específico 

para as Redes Sociais Oficiais da Prefeitura Municipal de Patos/PB
VENCEDOR: SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.670.503/0001-77.
VALOR GLOBAL: R$ 107.100,00 (cento e sete mil e cem reais).
PRAZO: 31/12/2015.
FONTE DE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS.
PATOS - PB, 02 de maio de 2015.
Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita Constitucional de Patos – PB.
 Lê-se corretamente:
 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2015
OBJETIVO: Execução de serviços de gerenciamento e criação de conteúdo digital, específico 

para as Redes Sociais Oficiais da Prefeitura Municipal de Patos/PB
VENCEDOR: SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.670.503/0001-77.
VALOR GLOBAL: R$ 107.100,00 (cento e sete mil e cem reais).
PRAZO: 31/12/2015.
FONTE DE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS.

PATOS - PB, 02 de junho de 2015.
Francisca Gomes Araújo Mota

Prefeita Constitucional de Patos – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE 

PREÇOS Nº 00001 - 2015
OBJETO: Execução dos serviços de TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO - CUITEGI/PB. LICITANTE HABILITADO: 3JT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. 
LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA – EPP; CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA – ME; CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA 
– ME; COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA – ME; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – 
ME; L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME; MACIEL LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA; R R F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP; RCA 
CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 19/06/2015, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Nossa 
Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 29 de Maio de 2015
REGICLAUDIO DIOGO GOMES 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de serviços médicos especializados para atender as demandas do muni-

cípio de Cuitegi/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA - Valor: R$ 25.200,00. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 29 de Maio de 2015
REGICLAUDIO DIOGO GOMES 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de material médico hospitalar, odontológico, e laboratorial destinado as 
atividades da secretaria de saúde do município de vista serrana. A reunião será no dia 18 de junho 
de 2015, ás 10:30:hs, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 
25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 03 de junho 2015.
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta 

licitação para contratação dos serviços parcelados de confecção de  impressos gráficos, destinada 
as atividades do município  e seus programas , conforme termo de referencia em anexo.. A reunião 
será no dia 18 de junho de 2015, ás 13:30hs, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo 
Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 03 de junho de 2015.
Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

  
MUNICIPAL DE VISTA SERRANA 

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015

OBJETIVO: Aquisição parcelada de peças para veículos de grande e pequeno porte, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 15:00hs do dia 18 de junho de 2015;
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na  Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, 

VISTA SERRANA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: 83 3436-1137. 
Vista Serrana, PB 03 de junho de 2015.

EDUILSON ARAUJO SILVA
Pregoeiro Oficial /MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015

A Prefeita Constitucional do Município de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, 
resolve homologar, o resultado da apuração do relatório apresentado na Licitação sob a modalidade 
Dispensa de Licitação nº 003/2015, objetivando a Dispensa de licitação por valor para contratação 
direta da pessoa jurídica: Livramento Cartório do Registro Civil (Cartório Laurizete de Farias Pereira), 
CNPJ nº 09.370.305/0001-60, para contratação direta da pessoa jurídica: Livramento Cartório do 
Registro Civil, CNPJ nº 09.370.305/0001-60, pelo o valor total de R$ 7.894,86 (sete mil, oitocentos 
e noventa e quatro reais, oitenta e seis centavos), os preços unitários seram coletados da tabela 
de emolumentos extrajudiciais (Lei nº 5.672, de 17/11/1992, em vigor a partir de 02/01/2015). 
Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 21 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 052/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Livramento Cartório do Registro Civil, 

CNPJ nº 09.370.305/0001-60. Objeto: Prestar serviços parcelados na emissão de Certidões 
Negativas por pessoas físicas ou jurídicas, inclusive buscas; Procuração e substabelecimento, 
incluindo o primeiro translado (Redação dada pela Lei 9.303/10); Reconhecimento e Autenticação 
e Certidões 2ª) Via ou Negativa, de acordo com a Tabela. Valor Contratado: R$ 7.894,86, Vigência: 
Um ano. Dotação: QDD/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e a Sra Maria S. de F. 
A. Pereira. Data da Ass.: 25 de maio de 2015.

Livramento/PB, 25 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

CABEDELO  CLUBE
Rua Duque de Caxias, S/N – Cabedelo/PB

CEP: 58.310-000 – CNPJ: 09.145.566/0001-86
O Cabedelo Clube, situado a Rua Duque de Caxias, S/N, Centro, Cabedelo/PB, torna público 

que foi concedido pela SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aqüicultura da Prefeitura 
Municipal de Cabedelo, a Licença de Operação para a atividade de Clube Recreativo, sob nº 
026/2015, válida pelo período de 730 dias com vencimento em 17/05/2017.

Cabedelo, 01 de junho de 2015.
HERIBERTO DE SOUSA FREITAS

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  Os associados do SINDIBOMBEIROS-PB, Sindicato dos Trabalhadores Profissionais Bombeiros 
Civis do Estado da Paraíba, de acordo com o Estatuto Social, convoca os Associados deste Sindicato 
em gozo de seus direitos sindicais, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
para eleição e posse da nova diretoria desta entidade representativa a ser realizada na data de 
07/06/2015 na Rua,José Lianza,72 Tambiá, João Pessoa-PB em primeira convocação as 09:00hs da 
manhã ou uma hora após, com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA:1-Leitura do estatuto discussão e aprovação da ata da assembleia, 
2-Discussão e aprovação da nova diretoria. Ass: Associados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
 LICENÇA DE INSTALAÇÃO.

 Torna público que  a Sudema  através do processo nº2015-002323/TEC/LI-4014 Licença de 
instalação = construção de centro de      referencia de assistência social – Cras = IT:356.848.18=AC 
480M=NE:L/A TV: RUA JOSE SOARES DE SENA,S/N CENTRO SERTÃOZINHO - PB.

 Sertãozinho - PB, 16 de ABRIL de 2015.
 MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

 Prefeita



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 19 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

São José do Sabugí - PB, 03 de Junho de 2015
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 11:00 horas do dia 19 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO CONTROLADOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

São José do Sabugí - PB, 03 de Junho de 2015
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 14:00 horas do dia 19 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTO INJETAVEIS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

São José do Sabugí - PB, 03 de Junho de 2015
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013
O Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL  Nº 005/2013,   com a estrutura para as festividades juninas, de acordo com 
as especificações e condições estabelecidas no edital, seus anexos e leis federais, cuja abertura 
será no dia 14.06.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto 
de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

OBS: Republicado por incorreção, publicado DOE 01.06.2013
Olho D`água - PB, 31 de Maio de 2013.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 011/2015, do tipo Menor Preço, objetivando o Sistema de Registro de preços 
para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, de forma parcelada. Data de Abertura: 
16/06/2015 às 14h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, 
situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 03 de Junho de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 012/2015, do tipo Menor Preço por Item objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM 
EMISSÃO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. Data de 
Abertura: 16/06/2015 às 16h30min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do 
Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 03 de Junho de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preço n. 006/2015
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itabaiana, no 

uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação foi apurado que as empresas: COSIMAR - CONSTRUTORA 
SINCERA LTDA ME; CNPJ: 11.464.181/0001-23 e ADCRUZ – CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA ME; CNPJ: 08.711.170/0001-96, foram INABILITADAS, por descumprimento dos itens 
5 e 6 do edital. Maiores informações e o detalhamento do julgamento da comissão, está a disposição 
dos interessados na CPL localizada na RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422/430 – CENTRO 
– ITABAIANA/PB – CEP: 58.360-000 no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Itabaiana, 03 de Junho de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 4 de junho de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, CALÇADOS E 
CONFECÇÃO DE ROUPAS NO ESTADO DA PARAÍBA

Rua: Desembargador Souto Maior, 258 - Centro - João Pessoa - PB
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias convoca todos os trabalha-

dores da empresa CAMBUCI S/A, localizada na Av. Liberdade, 3015 – Centro – Bayeux-PB, para 
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 08 de junho de 2015 às 13:30 
horas em primeira convocação, e não havendo quorum a mesma será realizada às 14:30 horas, 
em segunda convocação, no pátio interno da referida empresa, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) firmar Acordo Coletivo -  Renovação Banco 
de Horas. João Pessoa, 25 de maio de 2015. Francisca Eloi de Almeida - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 005/2015, 

Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de 
Construção de quadra poliesportiva, no município de Prata - PB. Data de abertura: 22/06/2015 às 
09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 02 de junho de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2015

A Prefeitura Municipal de Prata – PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 006/2015, 
Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de 
Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedos, no município de Prata - PB. Data de abertura: 
22/06/2015 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/
nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 02 de junho de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação e drenagens de diversas ruas deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos do Governo Federal - Ministério das Cidades Contrato n.° 1003750-98/2013 

e 1007766-71/2013 e Próprios do Município de Pedro Régis: 44.90.51.00 - Obras e Instalações
VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedro Régis e:
CT Nº 00036/2015 - 03.06.15 - POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

LTDA -EPP - R$ 727.981,27

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2015, que objetiva: Exe-
cução dos serviços de pavimentação e drenagens de diversas ruas deste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -EPP - R$ 727.981,27.

Pedro Régis - PB, 03 de Junho de 2015
JOSÉ AURÉLIO FERREIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N .º 00015/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços médicos 
especializados de Cardiologia e realização de Ecocardiograma, para atender pacientes do Município 
de Ingá, no dia 17/06/2015 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do 
Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 16/06/2015.

Ingá(PB), 3 de junho de 2015.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVARES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-

COS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TAVARES-PB

Data da Abertura: 15/07/2015 às 10h30min (horário local)
Local: Câmara Municipal de Vereadores
Rua Manoel Lima, 228 – Centro – Tavares-PB – Cep: 58.753-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Câmara Municipal de Tavares-PB, através de 

sua Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08h00min às 12h00min. 
Tavares-PB, 02 de Junho de 2015.

MARIA JOSÉ DA SILVA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 064/2015
 OBJETO: Prestação de serviços de plotagem para atender as necessidades de todas as Se-

cretarias do Município de Patos –PB.
 ABERTURA: 18/06/2015 às 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 03 de junho de 2015.
 RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015
OBJETO: Contratação de serviços de pessoa física para ministração de curso de capacitação 

destinado aos servidores do Centro de Referência de Atendimento a Mulher, em situação de vio-
lência no município de Patos.

 ABERTURA: 18/06/2015 às 09h: 00min. (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins de Medeiros – Gerência de Licitação, situado na 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), 03 de junho de 2015.
 RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015
OBJETO: Contratação de serviços para adequação da unidade de Saúde da Família Alzira da 

Silva Lucena, deste Município.
REUNIÃO:  23 de Junho de 2015 ás 08:30 h, na sede da Prefeitura (Horário local). INFORMA-

ÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – 
Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente 
de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 
0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 03 de Junho de 2015.
SILVANIA SOARES DA SILVA         

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015

A Prefeitura Municipal de Prata, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 
que após decorrido o prazo legal para apresentação de nova documentação por parte das empresas 
inabilitadas, conforme intimação na Imprensa Oficial, onde foi aberto o prazo conforme preconi-
za o § 3º do art. 48 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, apenas a empresa 
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO EIRELI - ME, apresentou nova documentação, sendo que estes 
novamente não atenderam os requisitos editalícios, tornando a licitação FRACASSADA, conforme 
motivos constantes nos autos, estando à disposição dos interessados na Sala da CPL. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3390-1109. Prata - PB, 27 de maio de 2015. Cristiana de Fátima 
da Silva – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2015

A Prefeitura Municipal de Prata, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 
que após decorrido o prazo legal para apresentação de nova documentação por parte das empresas 
inabilitadas, conforme intimação na Imprensa Oficial, onde foi aberto o prazo conforme preconi-
za o § 3º do art. 48 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, apenas a empresa 
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO EIRELI - ME,apresentou nova documentação, sendo que estes 
novamente não atenderam os requisitos editalícios, tornando a licitação FRACASSADA, conforme 
motivos constantes nos autos, estando à disposição dos interessadosna Sala da CPL. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3390-1109. Prata - PB, 27 de maio de 2015. Cristiana de Fátima 
da Silva – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: Locação de veículo 
destinado ao Gabinete; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Sérgio 
Luiz Martiniano de Oliveira - R$ 54.000,00.

Duas Estradas - PB, 04 de Junho de 2015
EDSON GOMES DE LUNA

Prefeito Constitucional

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

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para a construção do Centro de Referên-

cia Especializado em Assistência Social-CREAS no Município de São João do Rio do Peixe-PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 431.964,50.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, 
no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 03 de Junho de 2015

THAMYZE MARTIN SOARES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 00002/2014
OBJETO: Contratação de empresa para construção do Açude Público São José, no município 

de Cachoeira dos Índios.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
VIGA - ENGENHARIA EIRELI-EPP - Valor: R$ 1.633.526,29.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira 
dos Indios - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35581050.
site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.br.

Cachoeira dos Indios - PB, 29 de Maio de 2015
CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS n° 004/2015
O Município de São Bentinho/PB, através da sua C.P.L, torna público o resultado da Tomada de 

Preços n.º 004/2015, realizada no dia 03/06/2015, cujo objeto é Contratação de Empresa Especiali-
zada nos serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas Ruas do Município de São Bentinho/
PB, onde compareceu ao certame a empresa Roma Construção e Manutenção Ltda.-ME, inscrito 
no CNPJ sob o nº 04.881.913/0001-15, sendo esta considerada habilitada nos termos do edital 
convocatório e da legislação vigente. Em ato contínuo abriu-se e julgou-se sua proposta, que foi 
considerada válida, no valor de R$ 209.858,42 (duzentos e nove mil oitocentos e cinquenta e oito 
reais e quarenta e dois centavos).

São Bentinho/PB, 03 de junho de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Presidente da C.P.L

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 024/2015.
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 EXCLUSIVO para empresas ME e EPP no dia 16 de Junho  de 
2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, 
SUPERIORES E INFERIORES - (PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR / TOTAL MAXILAR / PARCIAL 
MANDIBULAR REMOVIVEL E/OU PRÓTESES CORONÁRIAS / INTRARRADICULARES FIXAS / 
ADESIVAS (POR ELEMENTO).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, 03 de Junho de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

 AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇO n. º 005/2015
Objeto: Obra civil pública de AMPLIAÇÃO das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF; 

nas localidades Açude das Pedras e Campo Grande.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, torna público através da Comissão Permanente de 

licitação, que a licitação TOMADA DE PREÇO em epígrafe, que realizar-se-ia em sessão pública no 
dia 05/06/2015 as 11:00 horas, está SUSPENSO por tempo indeterminado “Sine Die” motivado pela 
necessidade da realização de ajustes no projeto básico (planilha especificação). Maiores informações 
na CPL localizado na RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422/430 – CENTRO – ITABAIANA/PB 
– CEP: 58.360-000 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA 03 de Junho de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS n. º 006/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei Lei 8.666/93 e suas alterações, que a licitação na modalidade 
Tomada de Preços objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-
CUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE 
DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO. Em reunião que ocorreria no dia 16 de Junho de 2015 
as 09:00 horas, Resolve Cancelar em virtude de inconsistencias encontradas no projeto básico. 
Para maiores informações na CPL Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 03 de Junho de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.021/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 0.6.021/2015, cujo objeto Registro de Preços para a Contratação de Emissora de Rádio, 
com abrangência no Município, para transmissão e divulgação de informações institucionais, cam-
panhas educacionais e matérias de interesse da municipalidade. Realizado 03 de Junho de 2015, 
às 09h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em 
participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 03 de Junho de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.021/2015/PMM
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0.6.021/2015, do tipo Menor Preço, Objeto Registro de Preços para a Contratação 
de Emissora de Rádio, com abrangência no Município, para transmissão e divulgação de informa-
ções institucionais, campanhas educacionais e matérias de interesse da municipalidade. Data de 
Abertura: 16/06/2015 às 08h30min. O Edital pode ser obtido na sala da CPL, situada à Rua Dr. 
Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro – Monteiro - PB, maiores informações através 
do tel: (83) 3351-1544, no horário das 07h30min às 13h00min.

Monteiro - PB, 03 de Junho de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 005/2015
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipalde São João do Tigre, Estado 

da Paraíba, TORNA PÚBLICO, a Tomadade Preços nº. 005/2015, Tipo Menor Preço Global, 
objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AIMPLANTAÇAO DE 01 (UM) SSITEMA COLETIVO 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, NO AMBITO 
DO PROGRAMA “ÁGUA PARA TODOS”, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 176/2015, 
firmado entre a Prefeitura Municipal de São João do Tigre e o DNOCS. Data de Abertura 22/06/2015 
às 14h30min, nasala de reuniões da CPL.O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São 
João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre-PB, 03 de Junhode 2015.
MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009 -2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Junho de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Locação, Montagem, 
Desmontagem e Elaboração de Projeto de Ornamentação e Decoração - São João na Serra/2015. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 03 de Junho de 2015
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/060497 da UMTI/SEPLAN. 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.035/2015 
DATA DE ABERTURA: 17/06/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SOFTWA-

RES E EQUIPAMENTOS PARA REDES E COMUNICAÇÃO DE DADOS (NETWORKING) - INFOR-
MÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
584579. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005 e 7.884/2013, e Lei 
Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no 
Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 03 de junho de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de sonorização, iluminação e gerador para São João 2015. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3367-1129.
Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 03 de Junho de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Física ou 
Jurídica, destinada à realização de Oficinas de Capoeira e Futebol junto a Secretaria de. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 03 de Junho de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 00009/2015, para a contratação de empresa com a estrutura para as festividades juninas, 
de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital, seus anexos e leis federais, 
cuja abertura será no dia 17.06.2015 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB, 03 de Junho de 2015.
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do município de São José de Princesa, nos termos do relatório final apresentado pela 
Comissão Permanente de Licitação e observado parecer da Assessoria Jurídica, HOMOLOGO 
o procedimento da Tomada de Preços nº 001/2015 e ADJUDICO o seu Objeto IMPLANTAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE 
MUNICÍPIO, em favor da empresa E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP 
- CNPJ 17.560.794/0001-40. Com proposta no valor de R$ 388.700,75 (trezentos e oitenta e oito 
mil setecentos reais e setenta e cinco centavos).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO
O Prefeito do município de São José de Princesa, nos termos do relatório final apresentado pela 

Comissão Permanente de Licitação e observado parecer da Assessoria Jurídica, HOMOLOGO o 
procedimento da Tomada de Preços nº 002/2015 e ADJUDICO o seu Objeto IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS LOCALIDADES CONJUNTO MONTE SINAI, CON-
JUNTO MONTE SIÃO, RUA DAS FLORES, RUA BOA VISTA I, RUA FRANCISCO DE ASSIS PEREI-
RA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA - PB, em favor da empresa E L F TEIXEIRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP - CNPJ 17.560.794/0001-40. Com proposta no valor 
de R$ 212.695,50 (duzentos e doze mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

São José de Princesa - PB, 01 de Junho de 2015.
LUIS FERREIRA DE MORAIS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: MPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO POVOADO SACO 
DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO. Fundamento legal: Tomada de Preços nº 001/2015. VIGÊNCIA: 
120 (cento e vinte) dias partes contratantes: Município de São José de Princesa-PB e CT Nº 023/2015 
02/06/2015 E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP - CNPJ 17.560.794/0001-
40. Valor R$ 388.700,75 (trezentos e oitenta e oito mil setecentos reais e setenta e cinco centavos).

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS LOCALIDADES 

CONJUNTO MONTE SINAI, CONJUNTO MONTE SIÃO, RUA DAS FLORES, RUA BOA VISTA I, 
RUA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA - PB. 
Fundamento legal: Tomada de Preços nº 002/2015. VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias partes 
contratantes: Município de São José de Princesa-PB e CT Nº 024/2015 02/06/2015 - E L F TEIXEIRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP - CNPJ 17.560.794/0001-40. Valor R$ 212.695,50 
(duzentos e doze mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

São José de Princesa - PB, 02 de Junho de 2015.
LUIS FERREIRA DE MORAIS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Resultado da Licitação
Tomada de Preço n. 004/2015
Objeto: Obra civil pública de construção de 02 praças denominadas academia de saúde nas 

localidades de Brejinho e Açudes das Pedras.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itabaiana, no 

uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise da Proposta foi apurado que a empresa CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA ME, 
CNPJ: 09.913.177/0001-53, foi considerada vencedora com o valor de R$ 256.311,72 (Duzentos e 
Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Onze Reais, Setenta e Dois Centavos). 

Itabaiana, 03 de Junho de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  090/2015 
Araçagi, 26 de Maio  de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 002/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 

VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
CONTRATADO: MILTON VIEGAS – ME
CNPJ sob o n.º 24.279.655/0001-09.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 94.719,00 (Noventa e quatro mil setecentos e dezenove reais), 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial 
social – 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente – 339030.99 – materiais de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 17 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada no ramo pertinente para o transporte de Leite em Pó com origem de Porto Alegre/RS 
com destino a Guarabira/PB, através do Programa FOME ZERO do Governo Federal para distri-
buição com famílias reconhecidamente carentes do Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 03 de Junho de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – PB.
GABINETE DO PREFEITO

Resultado de Julgamento de Recurso
Tomada de Preço 00002/2015
CONHEÇO o recurso interposto pela empresa AMPLA – Consultoria, Projetos, Obras e Serviços 

LTDA-EPP, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, fundamentado na Lei nº 8.666/93.
Cachoeira dos Índios – PB, 03 de Junho de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículo tipo passeio, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.14 - Secretaria de Ação Social; 02.06 

- Fundo Municipal de Assistencia Social; 08 244 2011 1070 - Aquisição de Veículo para o IGD, 
PBF; 08 244 2011 2028 - Manutenção das Atividades de Ação Social; 4490 52 00 - Equipamentos 
e Materiais Permanente.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Capim e:
CT Nº 00005/2015 - 02.06.15 - MAIS CAR COMÉRCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA - R$ 37.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Generos Alimentíciosn destinado a Secretaria de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2015 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 000012015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 000001/2015, 
realizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.13 -secretaria de Saúde; 02.05 - Fundo 
Municipal de Saúde; 10 301 2007 2020 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde; 3390 
30 00 - Material de Consumo;

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e:
CT Nº 00007/2015 - 03.06.15 - JAQUELINE FERREIRA AQUINO - R$ 107.654,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços gráficos de confecção e impressão 

de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local, às 
08:00 horas do dia 18/06/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 
60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 03 de Junho de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015
OBJETO: Contratação de serviço de limpeza pública, compreendendo coleta e transporte de 

resíduos sólidos no município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 18/06/2015, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 03 de Junho de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 41/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de tortas, bolos, salgados, etc., 

destinados a promoção de eventos do Município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 18/06/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 03 de Junho de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 42/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo os 

serviços de traslado funeral, destinado ao município. Data e Local, às 11:00 horas do dia 18/06/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 03 de Junho de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro

Secretaria de Estado da Educação
Conselho Estadual de Alimentação Escolar 

Av. Duarte da Silveira, 450 – Centro (anexo a Escola Olivina Olívia)
João Pessoa – PB – Fone: 3214.6058 - CEP: 58013-280

 

RECURSOS FINANCEIROS LIBERADOS PELO FNDE, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2014.

MÊSES: MARÇO/2015 – ABRIL/2015

CA Nº 001496/2015 – 19 DE MARÇO DE 2015

Rede Estadual

Programa Data de 
Emissão Valor em R$

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL 06/03/2015 990.308,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA 06/03/2015 380.00
MAIS EDUCAÇÃO – FUNDAMENTAL 06/03/2015 473.548,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO MÉDIO 06/03/2015 854.328,00
MAIS EDUCAÇÃO – INDÍGENAS 06/03/2015 3.216,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE 06/03/2015 19.430,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA 06/03/2015 45.364,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – QUILOMBOLA 06/03/2015 4.676,00
MAIS EDUCAÇÃO – QUILOMBOLA 06/03/2015 894,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA 06/03/2015 386.112,00

 
CA Nº 006623/2015 – 14 DE ABRIL DE 2015

Rede Estadual

Programa Data de 
Emissão Valor em R$

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL 09/04/2015 990.308,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE 09/04/2015 19.430,00
MAIS EDUCAÇÃO – INDÍGENAS 09/04/2015 3.216,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA 09/04/2015 45.364,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO MÉDIO 09/04/2015 854.328,00
MAIS EDUCAÇÃO – FUNDAMENTAL 09/04/2015 475.548,00
MAIS EDUCAÇÃO – QUILOMBOLA 09/04/2015 894,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA 09/04/2015 386.112,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA 09/04/2015 380,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – QUILOMBOLA 09/04/2015 4.676,00

Atenciosamente,

José Cordeiro de Oliveira 
Presidente do CEAE/SEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

PARTES: Município de João Pessoa, através da 
Secretaria de Planejamento – SEPLAN
– e a RINACON Construções Ltda.

OBJETO: Distrato consensual referente ao
Contrato 09/2013 – SEPLAN, oriundo 
da Tomada de Preços nº 04/2013,
autuada no Processo Administrativo 
nº 2013/067900, que teve como 
objetivo a reforma da Praça Miguel 
Adelino dos Santos e da Construção 
da Praça Jardim São Paulo, em João 
Pessoa.

DATA DA ASSINATURA DO 
DISTRATO:

13 de maio de 2015.

JOÃO PESSOA, 13 DE MAIO DE 2015.

ZENNEDY BEZERRA
Contratante

Secretaria de Planejamento

Secretaria de Desenvolvimento Social
Rua Diógenes Chianca, nº 1.777 – Água Fria – CEP: 58.053-900  

fone: (83) 3218-9221
www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/sedes

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para apresentação de show musical durante as festividades 

do 14º Triunfest e o Campeonato Brasil Nordeste de Motocross, a ser realizado no 07 de junho de 
2015 em praça pública, através de relação contratual entre o Município de Triunfo e Profissionais 
do Setor Artístico, em caráter de exclusividade.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00054/2015 - 03.06.15 - ARRIEGUA SERVIÇOS DE SHOWS ARTISITICOS LTDA ME 

- R$ 39.000,00
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0.6.9.01/2014/CPL/PMM. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresas RADIO SANTA MARIA LTDA - ME. OB-
JETO CONTRATUAL: Sistema de Registro de Preços para Contratação de Emissora de Rádio, com 
abrangência no município, para transmissão e divulgação de informações institucionais, campanhas 
educacionais e matérias de interesse da municipalidade. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a 
Prorrogação do prazo de vigência por 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do presente Aditivo, 
com vigência de 01 de Abril de 2015 a 01 de Junho de 2015, a partir da assinatura do presente. 
FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do Contato Inicial 
e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 01 de Abril de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para apresentação de show musical durante as festividades 

do 14º Triunfest e o Campeonato Brasil Nordeste de Motocross, a ser realizado no 07 de junho de 
2015 em praça pública, através de relação contratual entre o Município de Triunfo e Profissionais 
do Setor Artístico, em caráter de exclusividade.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 03/06/2015. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 005/2015 
e Tomada de Preços  nº  00002/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos para farmácia básica e medicamentos psicotrópicos.         
VALOR POR LOTE: LOTE 01 - R$ 302.468,10 (trezentos e dois mil, quatrocentos e sessenta 

e oito reais e dez centavos);
VALOR POR LOTE: LOTE 02 - R$ 54.689,00 (cinqüenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e 

nove reais);
VALOR POR LOTE: LOTE 03 - R$ 12.220,00 (doze mil, duzentos e vinte reais);
VALOR GLOBAL: R$ 369.377,10 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e setenta e sete 

reis e dez centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,  03 de Junho de 2015
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 006/2015 
e Tomada de Preços  nº  00003/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos injetáveis e material médico hospitalar.         
VALOR POR LOTE: LOTE 01 - R$ 111.356,40 (cento e onze mil, trezentos e cinqüenta e seis 

reais e quarenta centavos);
VALOR POR LOTE: LOTE 02 - R$ 272.838,44 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta 

e oito reais e quarenta e quatro centavos);
VALOR GLOBAL: R$ 384.194,84 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e quatro 

reais e oitenta e quatro centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,  03 de Junho de 2015
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos que trabalhem nas Redes Drogarias 

BigBen e Varejão dos Medicamentos a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, 
em caráter permanente, a ser realizada no dia 08/06/2015, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo 
Velho, 06 – Centro, nesta Capital, respectivamente as 17:30 para os farmacêuticos da Drogarias 
BigBen e 18:30 para os farmacêuticos do Varejão dos Medicamentos horas. Para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia 1-Analise e discussão de contra proposta feita pelas respectivas 
Redes de Farmácias referente à Acordo Coletivo; 2- Autorização da categoria para que o Sindicato 
promova negociação com os representantes do empregador; 3-Outros informes. João Pessoa, 03 
de Junho de 2015. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

 Nas publicações do Diário Oficial do Município, pag. 01, do dia 27 de maio de 2015, Diário Oficial 
do Estado e Jornal A União, pag. 37 e 27, respectivamente; do dia 28 de maio de 2015, onde lê:

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015
OBJETIVO: Execução de serviços conclusão DE PAVIMENTACÃO EM PARALELEPÍPEDOS, 

em diversas ruas do Bairro de Sete Casas, na cidade de Patos/PB, discriminados e quantificados 
nos ANEXOS do edital.

ABERTURA: 15/06/2015, às 08:30h.
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, 27 de maio de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP
 
Lê-se corretamente:
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015
OBJETIVO: Execução de serviços conclusão DE PAVIMENTAçÃO EM PARALELEPÍPEDOS, 

em diversas ruas do Bairro de Sete Casas, na cidade de Patos/PB, discriminados e quantificados 
nos ANEXOS do edital.

ABERTURA: 23/06/2015, às 09:00hs.
PATOS - PB, 03 de junho de 2015.

Kleber Cabral Brandão
PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

 Nas publicações do Diário Oficial do Município, pag. 01, do dia 27 de maio de 2015, Diário Oficial 
do Estado e Jornal A União, pag. 38 e 27, respectivamente; do dia 28 de maio de 2015, onde lê:

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015
OBJETIVO: Chamamento de interessados para apresentar projeto de venda de gêneros alimen-

tícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para de forma complementar, atender 
ao Programa PRÓ-JOVEM URBANO, da Escola Municipal de Ensino Fundamental CIEP V, Maria 
Eudócia/Santa Terezinha (Pró-Jovem Urbano), no município de Patos /PB.

ABERTURA: 22/06/2015, às 10hs (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, 27 de maio de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP
 
Lê-se corretamente:
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015
OBJETIVO: Chamamento de interessados para apresentar projeto de venda de gêneros alimen-

tícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para de forma complementar, atender 
ao Programa PRÓ-JOVEM URBANO, da Escola Municipal de Ensino Fundamental CIEP V, Maria 
Eudócia/Santa Terezinha (Pró-Jovem Urbano), no município de Patos /PB.

ABERTURA: 29/06/2015, às 10hs (Horário local).
PATOS - PB, 03 de junho de 2015.

Kleber Cabral Brandão
PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “LUAN E FORRÓ ESTILIZADO” para se apresentar em praça 
pública, por ocasião do SÃO JOÃO 2015, no dia 24 de Junho de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 05.00 - Sec. 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 13.392.0052.2012 - Apoio e Promoção de 
Eventos Socioculturais 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2015. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
e JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA – CNPJ: 17.985.184/0001-99 - CT Nº 00105/2015 - 06.02.15 - R$ 
35.000,00 – Trinta e Cinco Mil Reais.

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO – Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2015.
OBJETO: Contratação da Banda “LUAN E FORRÓ ESTILIZADO” para se apresentar em praça 

pública, por ocasião do SÃO JOÃO 2015, no dia 24 de Junho de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito, em 22.05.2015.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/06//2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00006/2015

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 IN00006/2015, 
que objetiva a Contratação da Banda “LUAN E FORRÓ ESTILIZADO” para se apresentar em praça 
pública, por ocasião do SÃO JOÃO 2015, no dia 24 de Junho de 2015. RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA – CNPJ: 17.985.184/0001-
99, R$ 35.000,00 – Trinta e Cinco Mil Reais.Itapororoca - PB, 01 de Junho de 2015

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “OS GONZAGAS” para se apresentar em praça pública, por 
ocasião do SÃO JOÃO 2015, no dia 24 de Junho de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00007/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 05.00 - Sec. Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer 13.392.0052.2012 - Apoio e Promoção de Eventos Socio-
culturais 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: Dezembro 
de 2015. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA e DANIEL 
VITOR DA SILVEIRA DA COSTA – CNPJ: 18.712.508/0001-88 - CT Nº 00106/2015 - 06.02.15 - R$ 
15.000,00 – Quinze Mil Reais.

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2015.
OBJETO: Contratação da Banda “OS GONZAGAS” para se apresentar em praça pública, por 

ocasião do SÃO JOÃO 2015, no dia 24 de Junho de 2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito, em 25.05.2015.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/06//2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00007/2015

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 IN00007/2015, 
que objetiva a Contratação da Banda “OS GONZAGAS” para se apresentar em praça pública, por 
ocasião do SÃO JOÃO 2015, no dia 24 de Junho de 2015. RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA – CNPJ: 18.712.508/0001-
88, R$ 15.000,00 – Quinze Mil Reais.

Itapororoca - PB, 01 de Junho de 2015
CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2015, que objetiva: Aquisição de Generos Alimentíciosn destinado a Secretaria de Saúde; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: JAQUELINE FERREIRA AQUINO - R$ 
107.654,00.

Capim - PB, 03 de Junho de 2015
EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL DANTAS

Secretária de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2015
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 IN00008/2015, 
que objetiva: Contratação de empresa para apresentação de show musical durante as festividades 
do  14º Triunfest  e o Campeonato Brasil Nordeste de Motocross, a ser realizado no 07 de junho de 
2015 em praça pública, através de relação contratual entre o Município de Triunfo e Profissionais 
do Setor Artístico, em caráter de exclusividade; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: ARRIEGUA SERVIÇOS DE SHOWS ARTISITICOS LTDA ME - R$ 39.000,00.

Triunfo - PB, 03 de Junho de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:30 horas do dia 16 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
PALCO, SONORIZAÇÃO E GRUPO DE GERADOR MÓVEL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 03 de Junho de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 03 de Junho de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS

 Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME-
DIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 03 de Junho de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS 

Pregoeiro Oficial
   

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO MEDIANTE 
REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 02 de Junho de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS 

Pregoeiro Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 16:00 horas do dia 16 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 03 de Junho de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS

 Pregoeiro Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 03 de Junho de 2015
THIAGO XAVIER DE FARIAS 

Pregoeiro Oficial

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: para Execução de Obras de Implantação de 03 (Três) Sistemas Coletivo de Captação, 
Armazenamento e Distribuição de Água; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA EPP - R$ 379.951,42

.São Vicente do Seridó - PB,03 de Junho de 2015
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

 Prefeita

 EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: para Execução de Obras de Implantação de 03 (Três) 
Sistemas Coletivo de Captação, Armazenamento e Distribuição de Água.FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00001/2015.DOTAÇÃO: TERMO DE COMPROMISSO N.º 194/2013/ 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS.VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Vicente do 
Seridó e:CT Nº 00049/2015 - 03.06.15 - CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA EPP – R$ 379.951,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO (*)

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09005/2015
PROCESSO Nº. 2015/000451                                          
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis Destinados à merenda 

escolar dos Alunos das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.
O Pregoeiro Oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

das Amostras dos Itens 01 ao 88.2, do pregão acima citado. Após a averiguação feita pelo Setor de 
Alimentação Escolar, ficou constatado que:

FORAM APROVADAS:
As amostras apresentadas para os itens 01, 06, 07, 08, 29, 31, 35, pela empresa RAIMUNDO 

ADELMAR FONSECA PIRES (FONSECA PIRES), inscrita sob o CNPJ: 07.526.979/0001-85; no 
item 02, pela empresa NUTRINE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita sob 
o CNPJ: 11.030,605/0001-41; nos itens 09, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 27,30, 32, 36, 37, pela 
empresa BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA inscrita sob o CNPJ: 02.304.035/0001-40; nos 
itens 12, 16, 20, 28, pela empresa DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
19.447.850/0001-60; no item 24, pela empresa DISBRAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 
inscrita sob o CNPJ: 02.956.500/0001-27; no item 26 pela empresa MEGA MASTER COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.370.039/0001-02; nos itens 34, 79, 80, 82, 83, 83.1, 
pela empresa MINE MERCADO UNIÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ: 04.453.838/0001-91; nos itens 33, 
76.1, 78.1, 79.1, 80.1, pela empresa JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI inscrita sob o CNPJ: 
15.155.318/0001-19; nos itens 38, 39, 40, 43.2, 45.2, 48.1, 51.2, 53.2, 54.1, 58.1, pela empresa NOVA 
HORTIFRUGRANJEIRO COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ: 24.506.743/0001-04; nos 
itens 38.1, 38.2, 39.1, 39.2, 40.1, 40.2, 56, 60, 62, 65, 66.2, 67.2, 68.2, 69.2, 70.2, 71.2, 72.2, 73.2, 
88.1, pela empresa JEAN ALISON DA SILVA CORREIA inscrita sob o CNPJ: 02.368.789/0001-63; 
nos itens 41.2, 42.2, 49.2, 50, 50.1, 52, 52.1, 55.2, 59, 59.1, 64, 64.1, 88.2, pela empresa NORT 
FRUT LTDA, inscrita sob o CNPJ: 03.160.525/0001-82; os Itens 44.2, 48, 54, 56.1, 57.2, 58, 60.1, 
61.2, 62.1, 63.2, 65.1, 88, pela empresa ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA inscrita com o CNPJ: 
00.821.449/0001-10; nos itens 41.1, 42.1, 44.1, 49.1, 50.2, 52.2, 55.1, 57.1, 59.2, 61.1, 63.1, 64.2, 
pela empresa MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA (Lourdes Hortifrutigranjeiros), inscrita 
sob o CNPJ: 09.685.217/0001-57; nos itens 41, 42, 44, 49, 55, 56.2, 57, 60.2, 61, 62.2, 63, 65.2, 
pela empresa MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA (JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS), inscrita 
sob o CNPJ: 00.301.402/0001-26; nos itens 46.2, 47.1, 47.2, 86.2, 87.2, pela empresa PRODUTOS 
DE PANIFICAÇÃO VASCONCELOS, inscrita sob o CNPJ: 41.141.383/0001-03; nos itens 47, 86, 
87, pela empresa SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA (PÃES & PÃES), inscrita sob o CNPJ: 
02.304.035/0001-40; nos itens 43, 43.1, 45, 45.1, 48.2, 51, 51.1, 53, 53.1, 54.2, 58.2, pela empresa 
ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO - ME, inscrita sob o CNPJ: 02.927.946/0001-23; nos itens 46, 46.1, 
pela empresa EDUARDO TELES DANTAS, inscrita sob o CNPJ: 05.165.578/0001-11; nos itens 66, 
66.1, 67, 67.1, 68, 68.1 ,69, 69.1, 70,  70.1, 71, 71.1, 72, 72.1, 73, 73.1, pela empresa INDÚSTRIA 
DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA, inscrita sob o CNPJ: 04.408.503/0001-51; nos itens 76, 77, 
81 e 84, pela empresa DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA, inscrita sob o CNPJ: 17.020.542/0001-
29; nos itens 77.1, 79.2, 80.2, 81.1, 82.1, 82.2, 84.1, 84.2, pela empresa JOSÉ LUCENA DA SILVA 
(LUCENA FRIOS); nos itens 76.2, 77.2, 81.2, 83.2, pela empresa CARNES E FRUTOS DO MAR 
COMERCIO LTDA (FRIGOTIL), inscrita sob o CNPJ: 08.649.539/0001-88; nos itens 74, 74.1, 74.2, 
75, 75.1, 75.2, 85, 85.1, 85.2, pela empresa SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, inscrita 
sob o CNPJ: 11.079.047/0001-09; nos itens 86.1 e 87.1, pela empresa INDÚSTRIA DE PANIFI-
CAÇÃO COSTA E SILVA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 09.185.570/0001-78; por cumprirem com as 
especificações contidas no Edital; 

(*) Republicado por ter saído no DOU de 21 de maio de 2015, Seção 3, Pág. 221 do Diário Oficial 
da União, com incorreção no Resultado de Julgamento das Amostras original.

FORAM REPROVADAS:
A amostra apresentada pela empresa: CARNES E FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA (FRI-

GOTIL), inscrita sob o CNPJ: 08.649.539/0001-88, referente ao Item 78.2, por não cumprir com 
as especificações contidas no Edital, no tocante a não apresentação em congelamento individual.

A amostra apresentada pela empresa: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
17.020.542/0001-29, referente ao Item 78, por não cumprir com as especificações contidas no Edital, 
no tocante a não apresentação em congelamento individual.

FORAM DESCLASSIFICADAS:
A empresa: UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 

17.318.988/0001/34, referente aos Itens 04, 05, 14, 17, por não cumprir com o prazo de entrega 
das amostras;

A empresa: W. AMARAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita sob o CNPJ: 05.931.635/0001/26, 
referente ao Item 21, por não cumprir com o prazo de entrega da amostra;

FOI FRACASSADO:
O item 03, uma vez que as propostas apresentadas no certame eram superiores ao preço médio 

constante na pesquisa de mercado.
Diante do exposto a Pregoeira convoca as empresas que aderiram as propostas dos itens RE-

PROVADOS E DESCLASSIFICADOS quais sejam: B.J. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME; 
DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA – ME; DISBRAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
– NORMAL; SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – ME; JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL 
EIRELI – EPP; RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES - NORMAL; MEGA MASTER COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA – NORMAL; SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e MINE 
MERCADO UNIÃO LTDA – NORMAL, para negociação de preços a se realizar no dia 15/05/2015, 
às 09:00, no Centro Administrativo Municipal, situado à Rua Diógenes Chianca, 1777, 4º andar da 
SEPLAN, Água Fria – João Pessoa/PB.

João Pessoa, 03 de junho de 2015.
José Martins Inácio

Pregoeiro da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
CONCORRÊNCIA Nº 00001-2015 - INDEFERIMENTO

 CONCORRÊNCIA N° 00001/2015 – Objeto: Contratação de empresa do ramo da Construção Civil, 
destinada a execução dos serviços de construção da VILA OLÍMPICA, localizada no Município de 
Araruna/PB. A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, 
através do seu presidente, Sr. ADJÁRIO VIEIRA DOS SANTOS, em face dos Recursos Administrativos 
ofertados pelas Empresas BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA - ME E CONS-
TRUTORA EDFFICAR LTDA- ME, RESOLVE receber os recursos ofertados para no mérito julgá-los 
improcedentes FICANDO MANTIDA A DECISÃO anteriormente TOMADA pela Comissão Permanente 
do Município de Araruna/PB. Comunica ainda que será realizada sessão pública às 08:30 horas do 
dia 10/06/2015 para a abertura das propostas de preços das empresas habilitadas no certame, que 
acontecerá na Sala de Licitações sito à Rua Profº, Moreira, 21, Centro da cidade de Araruna/PB.

 Araruna, 03 de Junho de 2015
 ADJÁRIO VIEIRA DOS SANTOS

 Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO FINAL - FASE DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
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:

Duas Estradas - PB, 03 de Junho de 2015

RESULTADO FINAL:
- SP Utilidades LTDA.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25.
Valor: R$ 33.314,50.    

ERIVELTO DA SILVA FERNANDES
Pregoeiro Oficial

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO INSTRUMEN-
TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA N.º 035/2013, CELEBRADO ENTRE 
A EMPRESA DECORARE TÊXTIL LTDA., E A COMPA-
NHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP .

Aos  vinte e nove dias do mês de maio do ano de 2015 (dois mil e quinze), nesta cidade de João 
Pessoa, capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – 
CINEP, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano Cirne, n.º 50, 
Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, respectivamente, 
por seus Diretores Presidente e de Operações, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, 
divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) e CPF n° 
021.731.374-41, e THOMPSON FERNANDES MARIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, 
inscrito no CPF nº 160.623.704-78, portador da cédula de identidade nº 751.599 (SSP/PB), com base 
na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento 
Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 035/2013, celebrado com a empresa  DECORARE 
TÊXTIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 05.113.153/0001-69, cujo objeto perfez-se na promessa 
de compra e venda de um imóvel para uso industrial, com área total de 2.132,53 m² (dois mil, 
cento e trinta e dois vírgula cinquenta e três metros quadrados), localizado na Rua Treze de Maio, 
terreno 02, Área Industrial de Bayeux, no município de Bayeux/PB,  operando-se tal rescisão pelos 
fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados:

CONSIDERANDO que foi firmado o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 
035/2013 entre a empresa DECORARE TÊXTIL LTDA., representada por seu sócio-administrador, 
e a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP, em 12 de novembro de 2013;

CONSIDERANDO que a empresa em tela não cumpriu condições resolutivas do Instrumento 
Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 035/2013, que trata do inadimplemento,  especi-
ficamente a previsão contida na alínea “a”  e no §2º da CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES 
RESOLUTIVAS;

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particu-
lar de Promessa de Compra e Venda n.º 035/2013, a CINEP o faz por decisão de seus Diretores 
Presidente e de Operações na data de 20 de março de 2015, conforme  Resolução de Diretoria n° 
020/2015,  razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data 
(29/05/2015), excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do referido 
instrumento legal;

CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE 
PLENO DIREITO O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 
035/2013.

João Pessoa, 29 de maio de 2015

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

    TATIANA DA  ROCHA DOMICIANO          THOMPSON FERNANDES MARIZ
               Diretora Presidente                                      Diretor de Operações

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

Registro na CGE Nº 15-00589-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 16 de junho de 2015, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 061/2015. Objeto: 
Aquisição de Válvulas Ventosas, Válvulas Borboleta, Válvulas de Retenção, Ventosas e Registros 
de Gaveta, destinados as cidades de Cabedelo, São José dos Ramos e Campina Grande, no 
Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizado a rua 
Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/
fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 02 de junho de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 15-00593-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 18 de junho de 2015, às 15:00 horas, na Sala da 
Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 058/2015. Objeto: Aquisição 
de 02 (dois) conjuntos motor bombas do tipo submersíveis, próprios para bombeamento de esgotos 
brutos, a serem utilizados na operação e reserva da EEE-47, localizada na Avenida Cabo Branco, 
do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Adquirir 
o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizado a rua Feliciano Cirne, 220, bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: 
pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 03 de junho de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 15-00592-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 16 de junho de 2015, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 061/2015. Objeto: 
Aquisição de Válvulas Ventosas, Válvulas Borboleta, Válvulas de Retenção, Ventosas e Registros 
de Gaveta, destinados as cidades de Cabedelo, São José dos Ramos e Campina Grande, no 
Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizado a rua 
Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/
fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 03 de junho de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 15.577.325/0001-09, Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
680/2015 em João Pessoa, 22 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: BAR COM 
SOM AMBIENTE Na(o) -  PRAÇA CENTENARIO S/N, BOX 02, QUIOSQUE – TIBIRI II  Município:  
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2013-007179/TEC/LO-6419.

ARNOBIO FIRMINO DA SILVA & SILVA CIA LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 09.224.155/0001-86, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 902/2015 em João Pessoa, 20 de maio de 2015 – Prazo: 680 dias. Para a atividade de: 
LAVRA DE AREIA NO LEITO DO RIO PARAÍBA DE FORMA MECANIZADA. REFERENTE AO PRO-
CESSO DNPM Nº 846.138/1999 Na(o) – LEITO DO R. PARAÍBA – ENGENHO MARAU – Z. RURAL 
CRUZ DO ESP./SÃO MIGUEL TAIPU Município: - UF: PB. Processo: 2015-002317/TEC/LO-9744.

MARILENE KUHNEN MEURER DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 890.195.129-00, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
807/2015 em João Pessoa, 8 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR C/04 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) -  RUA DOS CEDROS, ST 50, QD 041, LT 
0228, MUÇUMAGRO Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-001985/TEC/LO-9654.

ALUMINIUS IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA – CNPJ Nº 01.324.669/0001-00, Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Operação, para Fabrica de Esquadrias, situado a Rua Santa Paula Nº  289 - RE-
NASCER – CABEDELO – PB.  Processo: 2015-000373/TEC/LO-9294.

KJLV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP, CNPJ Nº 20.023.779/0001-78, Torna 
público que requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, da Construção de Edificação 
Residencial, localizada à Rua Projetada, QD. 27, LT. 625, LOT. PLANO DE VIDA, SANTA RITA-PB, 
Processo Nº 2015-002853/TEC/LO-9863.

SETTA COMBUSTIVEIS S/A – CNPJ/CPF Nº 55.483.564/0005-48, Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 859/2015 
em João Pessoa, 13 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Escritório de repre-
sentação, atividade de apoio administrativo. Na(o) -  RUA CONDE AUGUSTO CHERICATTI, Nº 
315, SALA 02 – CENTRO  Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2014-008414/TEC/LO-8978.

ALCIDES MOREIRA DA NOBREGA – CNPJ/CPF Nº 025.532.364-68, Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 722/2015 
em João Pessoa, 27 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Loteamento residencial 
com 410 lotes de 200 m² e área total de 15,5ha. Na(o) -  RUA PROJETADA, SÍTIO VAPOR – JATOBÁ 
Município: PATOS – UF: PB. Processo: 2013-007641/TEC/LI-2696.

FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA – CNPJ Nº 05.380.369/0001-90, Torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AA= TRANSPORTE 
DE COMBUSTIVEIS PARA AUTOS=IT=30MIL=NE: 02=PERCURSO EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA = PLACA = MZE-8879/RN. Processo: 2015-003209/TEC/AA-3470.

CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME (POSTO SÃO MATHEUS) – CNPJ Nº 04.302.243/0001-35, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA PRÉVIA = COMERC. VAR. DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL = IT: 500MIL = ÁREA: 
463M² = NE: 03 = L/ATV: AV. CEL PEDRO TARGINO, S/N – CENTRO – ARARUNA – PB. Processo: 
2015-002319/TEC/LP-2417.

CONSTRUTORA FIXAR E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.445.432/0001-80, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 956/2015 em João Pessoa, 29 de maio de 2015 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar com 48 (quarenta e oito) Unidades Habitacionais, com 28 pavimentos, 
semi-subsolo G1, pavimento térreo G2; Pilotis G3, Mezanino, interligado ao sistema de Tratamen-
to da CAGEPA Na(o) – AVENIDA INGÁ, S/Nº, MANAÍRA, Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2015-002917/TEC/LI-4070.

MONTE CRISTO EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 15.153.637/0001-95, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA PRÉVIA = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 20 UNDS = IT: 700MIL = AC: 770,58M² 
= NE: 07 = L/ATV: RUA GAL RENATO PIRES VIEIRA, S/N, QD A. LOTES 07 E 08. PRAIA DO 
POÇO - CABEDELO – PB. Processo: 2015-003344/TEC/LP-2446.

LINK CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA EPP – CNPJ/CPF Nº 
18.895.588/0001-54, Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 961/2015 em João Pessoa, 29 de maio de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/03 UNIDADES HABITACIONAIS, 
DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). 
Na(o) -  RUA JAGUATIRICA, QD. 115 – LT. 0436 – PARATIBE Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2015-002438/TEC/LO-9771.

DANILO PAREDES CUNHA LIMA – CPF Nº 011.272.124-94, torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para um Residencial Multifamiliar situado a 
Rua Adauto Francisco da Silva LOT-91, QD-241 – GRAMAME JOÃO PESSOA – PB.

WARWICK RAMALHO DE FARIAS LEITE, CPF Nº 288.272.604-04, torna público que requereu a 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a sua LO – Licença de 
Operação (renovação) para a atividade deposito de material de construção no imóvel situado no 
endereço: Rua Santo Antonio, 624 – Parque Esperança – Cabedelo/PB.

ECOBOM – CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ nº 22.091.731/0001-22, torna 
público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a LO – Licença de Operação para as atividades: Coleta de resíduos não-perigosos, construção de 
edifícios, obras de terraplenagem, carga e descarga, serviços de engenharia, atividades técnicas 
relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, serviços de agronomia 
e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, locação de automóveis sem condutor, serviço 
de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista. Situado no endereço: Rua 
Santo Antonio, 624 – Parque Esperança – Cabedelo/PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 926/2015 
– através do Proc. 2015-000185/TEC/LO-9257, para construção de 40 (quarenta) unidades habi-
tacionais, município de ESPERANÇA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº3057/13 – através do Proc. 2015-003259/TEC/LO-9962, – CAJAZEIRAS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO Nº 1858/11 – através do Proc. 2015-003262/TEC/LO-9964, – SOLEDADE - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO Nº3885– através do Proc. 2015-003268/TEC/LO-9966, – CAAPORÃ - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do 
Proc. 2015-003271/TEC/LO-9967, – CAMPINA GRANDE – CIDADE MADURA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através 
do Proc. 2015-003286/TEC/LI-4112, – CRUZ DA MENINA - PATOS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE PRÉVIA 
– através do Proc. 2015-003287/TEC/LP-2445, – CAJAZEIRAS (160 UHS) - PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, Renovação de Licença de Instalação – Obra de Pavimentação 
da Rodovia PB-196, trecho: Riacho de Santo Antônio / Barra de São Miguel – UF: PB. Processo: 
2015-003323/TEC/LI-4123.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Operação – Operação da Avenida José Donato Braga, Extensão 
de 1.108 KM, ligando o Centro da Cidade ao Campus da UFCG - Município: Cajazeiras – UF: PB. 
Processo: 2015-003298/TEC/LO-9980.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Restauração da Pavimentação Asfáltica 
da Rodovia PB – 148. Trecho: Queimadas / Cabaceiras/PB com 52 KM de extensão. Processo: 
2015-003296/TEC/LI-4114.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação – Operação da Rodovia PB 
– 137 (Entroncamento BR – 104 a Picuí), Trecho: Entroncamento BR – 104 a Picuí/PB. Processo: 
2015-003289/TEC/LO-9977.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação – Operação da Rodovia PB – 063. Trecho: 
Mulungu / Alagoinha/PB. Processo: 2015-003309/TEC/LO-9986.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Pavimentação Asfáltica da Rodovia 
PB – 095. Trecho: BR 230 Serra Redonda, Massaranduba, Campina Grande/PB. Processo: 2015-
003313/TEC/LI-4120.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB 
– 400. Trecho: Conceição / Santa Inês/PB. Processo: 2015-003294/TEC/LI-4113.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Restauração da Pavimentação Asfáltica 
da Rodovia PB – 044. Trecho: BR 101, Caaporã/PB, entroncamento com a PB - 008. Processo: 
2015-003304/TEC/LI-4117.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Operação – Operação da PB – 085 Trecho: Duas estradas / Lagoa 
de Dentro / Pedra Regis/PB-071. Processo: 2015-003315/TEC/LO-9988.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação – Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB 
– 411 Entroncamento com a BR 434. Trecho: Entroncamento da BR 434 com a Bernardino Batista. 
Processo: 2015-003317/TEC/LI-4122.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Operação – Operação da Rodovia PB – 075 Trecho: Guarabira/
Cuitegi/Alagoinha/Alagoa Grande/PB. Processo: 2015-003314/TEC/LO-9987.

GP-EXCEL GÁS-LTDA, CNPJ Nº 04.581.886/0001-65, Torna público que requereu junto a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da LO nº 336/2013, para 
a atividade Comércio varejista de combustíveis e GNV, na Granja Santa Luzia BR- 230, KM. 27 S/
Nº QD-530, LT, 34, 34 funcionários I João Pessoa – PB, Proc. 2015-002216.

PAULO HERMANO GOMES DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 954.095.214-04, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 955/2015 em João Pessoa, 18 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: HABI-
TAÇÃO MULTIFAMILIAR, SENDO TÉRREO, E 01(HUM), PAVIMENTO SUPERIOR – O SISTEMA 
DE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ DOTADO DO SISTEMA FOSSA E SUMIDOURO. Na(o) -  RUA 
UBIRAJARA DOS SANTOS LIMA, S/N – QD. 106 – LT. 103 – CUIA Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2015-001011/TEC/LI-3854. Publicado no D.O.E. e no Jornal A União dia 22.05.2015. 
Republicado por Incorreção.

MARCIO SANTANA DE SOUZA ME, CNPJ Nº 02.957.359/0001-87, IE nº 16.122.861-5 o qual veio 
comunicar o extravio de Talões de Notas Fiscais de Vendas ao Consumidor, modelo 2, Série D de 
numerações 000.301 a 000.450; que o fato ocorreu no ano de 2009. Conforme Certidão datada 
02 de junho de 2015.

MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.793.770/0002-
33, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 930/2015 em João Pessoa, 29 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) lubrificantes, serviço 
de troca de óleo lubrificante e lojas de conveniências. Na(o) -  RUA TENENTE ARSÊNIO, Nº 151, 
CENTRO Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2015-001605/TEC/LO-9576.
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