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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Prefeitura de JP prorroga prazo de inscrição para moradias. Página 13
 
l 40km será a velocidade máxima em quatro vias da capital. Página 14
 
l Arlinda Marques realiza mutirão de cirurgias pediátricas. Página 14

l Terremoto deixa um morto e 100 isolados na Malásia. Página 20
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Número 106

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 3,149  (compra) R$ 3,150  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,130  (compra) R$ 3,320  (venda)
EURO   R$ 3,492  (compra) R$ 3,494  (venda)
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28o Máx.
23o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

O número de empresas ativas na Paraíba aumentou 5,26% no mês de maio em comparação com o registrado no 
fim de 2014. A alta foi a maior da região Nordeste e a quinta maior do país, segundo dados do IBPT.  PÁGINA 11

Servidores da Universidade Federal da Paraíba estão parados desde o dia 28 de maio e, agora, 
vão interromper 70% dos serviços no HU. Cirurgias já agendadas serão mantidas.  PÁGINA 13

FOTO: Divulgação

Receita Federal paga
R$ 30 mi a paraibanos

Salão do Artesanato 
espera 100 mil pessoas

imposto de renda em campina

Setor empresarial 
cresce na Paraíba

Hospital Universitário adere 
à greve a partir de 2a feira

Consulta ao primeiro lote de restituição 
do Imposto de Renda 2015 será liberada na 
próxima segunda-feira.  PÁGINA 11

Evento começa na segunda-feira, em 
Campina Grande, e deverá movimentar 
R$ 1 milhão em 30 dias.  PÁGINA 10

Esportes

baixa

baixa

12h56

00h24

0.3m

0.4m

ALTA

ALTA

19h19

06h41

2.2m

2.4m

DIReITO à INclusãO Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, que termina hoje, 
defende o uso da sensibilidade e da criatividade no tratamento de transtornos.  PÁGINA 10

Tai Chi Chuan melhora o condicionamento
físico e é oferecido de graça em JP. PÁGINA 9

sUpLemento

Prática oriental permite ter mais consciência do corpo e do equilíbrio

Paraibanas são 
homenageadas
na exposição

saúde e bem-estar
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FOTO: Edson Matos

Exposição 
“Elas” vai até 
30 de agosto

Mostra do jor-
nal A União agora 
está aberta aos vi-
sitantes no Centro 
Cultural São Fran-
cisco.  PÁGINA 5

Correio das Artes
circula amanhã PÁGINA 3

20Caderno

Nova edição 
traz matéria 
sobre o livro 
de estreia do 
artista plástico 
José Rufino

Juventus e Barça 
decidem hoje a 
Liga da UEFA

 

Disputa começa hoje 
e segue até amanhã, reu-
nindo aproximadamente 
400 atletas, entre eles 100 
paraibanos.  PÁGINA 21

Vila Olímpica
sedia 22a Copa
Brasil de Natação

 

Disputa final pela Liga 
dos Campeões da Europa 
acontecerá em Berlim, 
hoje, a partir das 15h45.  
PÁGINA 24

O brasileiro Neymar é um 
dos jogadores mais caros 
do Barcelona, ao lado
de Messi e Suárez

FOTOS: Divulgação



Acirra-se nos meios acadêmicos e edu-
cacionais do país o debate sobre a ampla 
reforma que o governo pretende fazer em 
toda a educação básica brasileira. Em pau-
ta está a proposta apresentada pelo minis-
tro de Assuntos Estratégicos da Presidên-
cia da República, Mangabeira Unger, que 
inclui modificações na formação de profes-
sores, criação de escolas experimentais e o 
maior uso de tecnologias. Tudo isso enfei-
xado num documento de 29 laudas, intitu-
lado “Pátria Educadora: A qualificação do 
ensino básico”. 

O estudo foi recomendado pela pre-
sidente Dilma ao titular da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos no final de março 
passado. Recentemente apresentado a es-
pecialistas e parlamentares, passou a ser 
alvo de pesadas críticas. Entre elas a de que 
o documento não inclui as metas previstas 
no Plano Nacional de Educação (PNE) e 
não contou com a participação do Ministé-
rio da Educação. Além disso, na avaliação 
de especialistas, o documento propõe uma 
ação direta nas escolas, o que foi conside-
rado intervenção federal.

Em meio a tanta polêmica, o ministro 
Mangabeira Unger cuidou de aparar as 
arestas, procurando esclarecer que a pro-
posta por ele apresentada não é o único, 
mas sim um dos caminhos para enfrentar a 
questão da educação básica no Brasil. Para 
ele, o país está em meio a uma realidade 
calamitosa. No final do Ensino Médio, me-
tade dos alunos não consegue ler um tex-
to e a outra metade que consegue ler um 
texto tem dificuldade em entendê-lo. “Se fi-
carmos nisto, com uma população que não 
consegue lidar com a palavra escrita, que 

não consegue destrinchar o pensamento 
analiticamente, vamos ficar condenados a 
exportar soja e minério de ferro por toda a 
vida”, diz o ministro. 

Outros pontos considerados contro-
versos no documento são: o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) digital, a 
capacitação de diretores e o afastamento 
daqueles que obtiverem, de forma conse-
cutiva, baixos rendimentos na escola onde 
trabalham. Há ainda a intenção de oferecer 
um ensino diferenciado tanto aos alunos 
que apresentarem maiores aptidões às dis-
ciplinas quanto àqueles que apresentarem 
pior rendimento.

O documento “Pátria Educadora” trata, 
entre outros temas, da cooperação federati-
va e segundo o professor Unger esta é a pri-
meira preocupação da proposta. Segue a ex-
plicação dele para este ponto: “Precisamos 
de mecanismos de redistribuição dentro 
da federação. Redistribuição de recursos, 
de lugares mais ricos para os lugares mais 
pobres. O Fundeb [Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação] 
é levemente redistribuído porque assegura 
o mínimo, ele procura levantar os Estados 
mais carentes àquele mínimo. Esta nossa 
proposta sugere que há diferentes manei-
ras de alcançar esse objetivo. Uma delas 
seria aumentar o sentido redistributivo do 
Fundeb. Outra seria financiar medidas de 
redistribuição com base no Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. E a ter-
ceira maneira seria criar um terceiro fundo. 
Todas essas opções estão abertas”.

Como se vê, as ideias são muitas. O pro-
blema é grave e o tempo está passando. 

Editorial

 Crônica

 Ensino básico em debate

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Cavalos de Deus

Voam pelos ares os cavalos de Deus, com 
seus ventres rasgados pelos açúcares em 
chamas das bananas de dinamite. Pobres 
animais de carma, galopando em sonhos 
incandescentes pelos altíssimos desertos 
divinos, confundindo corpos celestes com 
joias e nuvens com torsos de éguas virgens. 

Voam pelos ares os cavalos de Deus, 
com suas bocas convulsivas, onde aflora a 
espuma-rosa que a raiva e o desespero re-
gam, nos canteiros da vingança. Estranho 
amálgama, que atônitos assistimos, acomo-
dados na sala de jantar, de corpos beligeran-
tes, um sem-pé-nem-cabeça, sob escombros 
fumegantes.

Voam pelos ares os cavalos de Deus, 
com suas mantas, mantras e negros capu-
zes - samurais árabes, kamikazes puros-
sangues. Estranhas alegorias, estas que 
voam em torno de nossas mesas, enquanto 
praguejamos contra o café quente que nos 
queima a língua e torna opaco o esmalte dos 
dentes.

Voam pelos ares os cavalos de Deus, 
mortos de saudade de seus minguados pas-
tos, distantes, dos quais foram apartados-
pela hipocrisia das grandes nações. Terra 
de sol e pedras, onde jorram cachoeiras de 
sangue e lágrimas e a metralhadora azul, de 
cinco canos, construiu seu ninho, gerando 
órfãos corcéis.

Voam pelos ares os cavalos de Deus, 
como sombras de um pesadelo que nunca 
acaba, e que nos abala quando mais parece-
mos estar acordados, sonhando, extasiados, 
com apartamentos, automóveis, televisão a 

cabo, smartphones, internet de vinte mega 
e panela com material da Nasa, que não chia 
na pressão.

Voam pelos ares os cavalos de Deus, 
como se fossem almas penadas elevando-
se dos túmulos do mar - ossuários de algas, 
jazigos de corais, dentro dos quais flutuam 
corpos de náufragos dos “navios da mor-
te”. Aqueles revoluteiam por manjedouras 
celestiais, estes adejam por casa, comida e 
carteira assinada.

Voam pelos ares os cavalos de Deus, 
como penas de travesseiros, arrancadas dos 
cisnes negros da metafísica profética, cain-
do sobre os cemitérios do Mediterrâneo e do 
Mar de Andamã. Potros indomáveis, açoita-
dos pelo inconcebível chicote, galopando 
nos jardins suspensos da terra do nunca.

Voam pelos ares os cavalos de Deus, 
mas não mudam o curso dos rios nem remo-
vem as montanhas – “quem dera fôssemos-
poderosos titãs, furiosos hecatônquiros, 
vigorosos ciclopes”. Quem sabe o rumo da 
história não bate nos muros altos que er-
gueram, para tentar deter o voo dos poldros 
selvagens.

Voam pelos ares os cavalos de Deus, e os 
discernimentos não os alcançam tão distan-
tes estão das certezas ocidentais. Não têm 
piedade nem imploram perdão. Ah, lá no 
alto sabem eles o que fazem. Ou não? Ligo 
a tevê e outro andaluz esvoaça na tela, atro-
pelando meus princípios, mas não a minha 
compaixão. (Inspirada no filme Os cava-
los de Deus{Les chevaux de Dieu}, de Nabil 
Ayouch).

  

Estranhas alegorias, estas que voam em torno de nossas mesas, 
enquanto praguejamos contra o café quente que nos queima a língua.”
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Há muito tempo que o ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, assedia o prefeito Romero 
Rodrigues para deixar o PSDB e se filiar à 
legenda da qual ele é presidente nacional, o 
PSD. O deputado Rômulo Gouveia, presiden-
te estadual do partido, tem intermediado 
essas conversas, mas o prefeito de Campina 
Grande ainda está relutante.   

“Campina Grande não perderá um centavo”. Do mi-
nistro das Cidades, Gilberto Kassab, ontem, ao con-
firmar que a cidade não terá recursos retidos devido 
aos ajustes fiscais adotados pelo Governo Federal. 
A pasta de Cidades sofreu corte orçamentário da 
ordem de R$ 16 bilhões. Kassab está em Campina 
Grande para a abertura do Maior São do Mundo.

FESTA EM CG

CONSULTA DO IR

FILIAÇÃO AO PSD

UNInforme

VAGAS NO SISU TRANSPOSIÇÃO

VENEzIANO DIz qUE PMDB SERÁ PROTAGONISTA EM 2018

A Receita Federal abre na 
segunda-feira, dia 8, a 
consulta ao primeiro lote 
de restituições do Imposto 
de Renda 2015, a partir das 
9h. Nesse primeiro lote, 
serão pagos R$ 2,36 bilhões 
em restituições para 1,49 
milhão de contribuintes, no 
dia 15 de junho. As consultas 
poderão ser feitas no site do 
órgão ou pelo telefone 146.  

A Pró-Reitoria de Graduação 
da UFPB anunciou que vai ofe-
recer mais de 560 vagas no 
SISU 2015.2. As inscrições 
para o certame, neste segundo 
semestre, serão iniciadas na 
próxima segunda-feira e se es-
tendem até o dia 10. Os cursos 
estão listados no site da insti-
tuição. A UEPB vai disponibilizar 
1.580 vagas em 36 cursos, nos 
seis campi.

O presidente da OAB-PB, 
Odon Bezerra, disse que a en-
tidade pretende se mobilizar, 
em conjunto com a Assem-
bleia Legislativa, Governo do 
Estado, Câmaras de Vereado-
res e prefeituras para cobrar 
a continuidade das obras 
de transposição do Rio São 
Francisco. Bezerra propõe até 
a realização de uma marcha, 
em Brasília.

O deputado federal Veneziano Vital (PMDB) deu o tom de como se portará seu partido até as eleições 
presidenciais de 2018. Em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, o parlamentar paraibano falou 
em nome da liderança do PMDB e usou expressões com ser “independentes” e “o PMDB tem história e 
quadros qualificados” para reafirmar o que a cúpula vem dizendo: querem ser protagonistas no processo 
eleitoral, daqui a três anos. “Não desejamos participar, senão como protagonistas”, disse. As declarações 
do deputado, que têm eco entre as principais lideranças peemedebistas, demonstram que a legenda não 
descarta a possibilidade de sair com candidatura própria à Presidência da República. Citando o presidente 
nacional do partido e vice-presidente, Michel Temer, Veneziano fez referência à postura de equilíbrio do 
PMDB na manutenção da governabilidade e da instabilidade do país, nesse momento de crime institucio-
nal, como a dizer que, daqui para frente, a legenda precisa alçar voos mais altos. Ou seja, fez sua parte 
no que diz respeito ao apoio ao PT, agora quer seu quinhão. Em outras palavras: quer a titularidade da 
chapa majoritária.      

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet

FUTEBOL: NADA DE PORTõES FEChADOS
O Senado quer acabar com a realização de jogos de futebol com portões fechados no país, punição que 
é adotada pela CBF quando torcidas se envolvem em episódios de violência. A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado aprovou projeto (PLC nº 121/2014) que libera os torcedores que não têm 
envolvimento comprovado nas brigas.
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BNDES limita os valores para 
financiamentos a empresas no país
Medida é uma estratégia 
em resposta aos desafios 
da crise econômica

O governo anunciou 
ontem mudanças nos limi-
tes para os financiamentos 
concedidos pelo Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
que usam a Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP). O objeti-
vo é diversificar os financia-
mentos de longo prazo para 
mais tomadores. A medida 
se destinará a projetos de 
empresas com receita anual 
superior a R$ 1 bilhão, em 
contratações de no mínimo 
R$ 200 milhões, que gera-
riam emissões de R$ 50 mi-
lhões. Com isso, as empresas 
passarão a ter que emitir 
debêntures para obter finan-
ciamentos. Todos os setores 
que lidam com o banco serão 
contemplados, e o prazo mé-
dio para amortizações será 
de 48 meses.

O anúncio foi feito na 
Associação Brasileira das En-
tidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (Anbima), 
em São Paulo. Na oportuni-
dade, o ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, salientou que a 
medida é uma estratégia para 
responder aos desafios pelos 
quais o Brasil passa, em que 
há grande demanda por fina-
ciamentos de longo prazo. “O 
que estamos fazendo”, disse 
ele, “é tomar consciência de 
que há demanda para médio 
e longo prazos. Então, a pri-
meira parte do problema está 
resolvida. A demanda existe, 
e continuará existindo, à me-
dida em que continuarmos 
enfrentando os problemas 
fiscais e criando estabilidade 
macroeconômica”.

O presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho, disse que 
tem uma visão muito otimista 
quanto ao mercado de capi-
tais, e a mudança no financia-
mento é um passo significati-
vo na mobilização do banco 
para aprofundar e aperfeiçoar 
agendas no mercado de capi-
tais. Segundo ele, o movimen-
to conjuntural é desafiador, 
mas demonstrou confiança 
quanto à criação das condi-
ções de sustentabilidade e 
crescimento da economia.

A presidenta da Anbima, 
Denise Pavarina, ressaltou 
que a medida considera, de 
fato, o mercado de capitais 
para poder atender às neces-
sidades de investimento das 
empresas. “Isso ajuda quando 
se precisa da liquidez, e nós 
temos trabalhado de todas 
as maneiras para padronizar 
instrumentos que ajudem a 
liquidez. Agora os bancos de 
investimento já podem con-
sultar seus clientes e oferecer 
essa opção”, comemorou.

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

A mudança no
financiamento é
significativa na
mobilização do
banco para aprofundar 
e aperfeiçoar agendas 
no mercado de capitais

O Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran-PB) 
entregou, ontem, os certificados 
do curso especializado de moto-
taxista para 219 alunos do Muni-
cípio de Patos. Os mototaxistas 
foram capacitados pela equipe 
do Policiamento e Fiscalização de 
Trânsito em parceria com o Sindi-
cato dos Motofretistas de Patos 
(Simot) e a empresa Honda em 
Patos. A validade da certificação 
é de cinco anos, conforme previs-
to na legislação.

O curso especializado é 
obrigatório para profissionais 
em transporte de passageiros e 
em entrega de mercadorias que 
exerçam atividades remuneradas 
na condução de motocicletas e 
motonetas.

De acordo com a coordena-
dora da Escola Pública de Trânsi-
to, Poliana Figueiredo, o Detran 
está realizando parceria com os 
sindicatos da categoria, verifi-
cando a demanda de cada muni-
cípio e abrindo vagas para o cur-
so de especialização. “Estamos 
em planejamento pedagógico vi-
sando atender a grande deman-
da de profissionais condutores 
que querem ingressar legalmen-
te na profissão de mototaxista, 
ou mesmo regularizar seu exercí-
cio, tanto na Grande João Pessoa 
quanto nos demais municípios 
do Estado”, ressaltou.

Para se adequar à legislação, 

Detran certifica mais de 200 mototaxistas
em Patos

A validade da certificação para os mototaxistas é de cinco anos, conforme previsto na legislação do Contran

as motos utilizadas para trans-
portes de cargas ou passageiros 
devem possuir placa vermelha, 
protetor mata-cachorro fixado 
no chassi do veículo e antena cor-
ta linha. E ainda é necessário que 
o mototaxista utilize coletes que 
seguem o padrão definido pelo 
Contran.

As exigências para que os 
profissionais façam o curso es-
tão delimitadas na Resolução 
410/2012 do Contran e atendem 
ao que determina a Lei Federal 
12.009/2009, que regulamentou 
o exercício dessas atividades. 
Para passar pela qualificação os 
condutores devem ter idade mí-

nima de 21 anos, habilitação na 
categoria “A” há pelo menos 
dois anos, não estar cumprindo 
pena de suspensão do direito 
de dirigir, não ter tido sua CNH 
cassada em virtude de crime de 
trânsito, bem como estar impedi-
do judicialmente de exercer seus 
direitos.

FOTO: Reprodução/Internet

No próximo dia 10, 
a Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) estará rece-
bendo o Prêmio Va-
lorizaRH – 2015, pela 
implantação do Pro-
grama de Valorização 
da Vida  (PVV). A inicia-
tiva da empresa e sua 
relevante atuação fo-
ram reconhecidas pela 
Associação Brasileira 
de Recursos Humanos 
(ABRH-PB). A premia-
ção acontecerá durante 
solenidade do Congres-
so Paraibano de Gestão 
de Pessoas, no Hotel 
Tambaú, às 19h.

O Programa de Va-
lorização da Vida foi 
implantado na Cagepa, 
através da área de Recur-
sos Humanos, em 2012, 
visando contribuir com o 
desenvolvimento pessoal 
e profissional dos seus 
empregados, e fazendo 
melhorias contínuas no 
ambiente de trabalho. 

De acordo com a 
gerente de Capital Hu-
mano da Cagepa e coor-
denadora do Programa 
na empresa, Gicelle de 
Alcântara Bonifácio, o 
PVV é conduzido por 

uma equipe de profis-
sionais qualificados, que 
prestam assistência psi-
cológica e social aos em-
pregados, possibilitando 
o resgate da autoestima, 
minimização do absen-
teísmo, reintegração no 
ambiente de trabalho, 
socialização familiar, 
dentre tantos outros be-
nefícios.

Atualmente, segun-
do ela, as atividades do 
PVV, além de estarem 
acontecendo no Regio-
nal do Litoral (público 
pioneiro), se fazem pre-
sentes também nos Re-
gionais da Borborema, 
Brejo e Espinharas. A 
perspectiva é que o Pro-
grama abranja ainda as 
regiões do Rio do Peixe e 
Alto Piranhas.

Gicelle Alcântara re-
velou que, para se che-
gar aos resultados obti-
dos, foi necessário uma 
sensibilização das chefias 
imediatas, no sentido de 
se fazer compreender a 
situação do outro e a im-
portância de estender a 
mão solidária para os co-
legas de trabalho, além 
da quebra de rótulos e 
paradigmas.

Projeto da Capega 
vai ser premiado

valorização da vida

A nova edição do Correio 
das Artes, suplemento do jor-
nal A União, da Imprensa Ofi-
cial do Estado da Paraíba, cir-
cula amanhã, trazendo, como 
sempre, reportagens, artigos, 
resenhas, ensaios, entrevis-
tas, homenagens, depoimen-
tos, poemas, história de livros 
e dicas de leitura.

O suplemento traz como 
matéria de capa a estreia do 
artista José Rufino na litera-
tura, com o livro de micro-
contos Afagos, publicado pela 
editora paulista Cosac Naify, 
que o contratou como autor 
exclusivo. Na obra, Rufino 
reúne cento e duas narrativas 
curtas, sombrias e contun-
dentes.

O poeta Antônio Mariano 
lança novo livro, O dia em que 
comemos Maria Dulce (Fic-
ções, São Paulo), no qual reú-
ne treze contos, com um úni-
co protagonista, embora em 
papéis variados. O autor con-
sidera a obra sua verdadeira 
estreia no conto, e o faz com 
textos que o colocam entre os 
melhores do gênero, no país.

O professor e ensaísta 
José Mário da Silva – novo 
“imortal” da Academia Parai-
bana de Letras (APL) - abor-
da o cotidiano na crônica de 
Robério Maracajá. Ele consi-
dera o autor “um mestre con-
sumado da crônica literária 

de acentuado sabor lírico e 
existencial”.

Atendendo a um pedido 
de seu colega Sérgio de Cas-
tro Pinto, o escritor paulista 
Manoel Herzog (pseudôni-
mo de Germano Quaresma) 
escreveu de próprio punho 
um resumo bem-humorado e 
rico em detalhes de sua traje-
tória, que o Correio das Artes 
publica com exclusividade.

A professora e crítica 
de literatura Analice Pereira 
prossegue com o diário, no 
qual relata os dez dias que 
passou em Cuba. Em seu 
“terceiro dia” na capital Ha-
vana, ela revela os sentimen-
tos que a música brasileira 
provoca em que está distante 
de sua terra.

Na seção “Livros”, o des-
taque da edição fica para o 
“clássico” japonês Musashi, 
de Eiji Yoshikawa. A trilogia 
é publicada, no Brasil, pela 
Editora Estação Liberdade, 
de São Paulo, e conta, de 
forma romanceada, a vida 
de Miyamoto Musashi, o fa-
moso samurai do Japão do 
século XVII.

Poemas
Leo Barbosa, Débora Gil 

Pantaleão, Everton Francisco 
e Weslley Barbosa publicam 
novos poemas na seção “Poe-
sia” do Correio das Artes. Os 

poemas de Débora Gil são 
ilustrados por Ícaro Medeiros 
(que estreia no suplemento) 
e os de Everton Francisco, por 
Tonio, do quadro de ilustra-
dores de A União.

Colunistas
Em “Festas Semióticas”, 

o professor e poeta Amador 
Ribeiro Neto comenta a poe-
sia do brasilianista Charles A. 
Perrone, da Universidade da 
Flórida (EUA), autor de Deli-
ranjo. A obra foi publicada, no 
Brasil, em edição bilíngue in-
glês-português, pela Katarina 
Kartonera, em 2013.

Em “Ponto de Vista Crí-
tico”, o professor e escritor 
Rinaldo de Fernandes conclui 
sua décima primeira anota-
ção de romance, tratando de 
Solidão continental (Record, 
Rio de Janeiro, 2012), de João 
Gilberto Noll. Na obra, Noll 
narra a viagem de um ho-
mem, sem nome, de Chicago 
ao Sul do Brasil.

Em “Convivência Crítica”, 
o professor e poeta Hildeber-
to Barbosa Filho exalta um 
aspecto não amplamente re-
conhecido do dicionarista e le-
xicógrafo Aurélio Buarque de 
Holanda: o leitor de poesia. A 
ênfase do crítico recai sobre o 
livro Território lírico, publica-
do por Aurélio em 1958, pelas 
Edições Cruzeiro.

Suplemento destaca estreia 
de José Rufino na literatura

Correio das artes
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Enem recebeu mais de 1 milhão
de inscrições em apenas 12 horas
Prazo terminou ontem
e provas serão nos
dias 24 e 25 de outubro

As inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) terminaram ontem. O 
prazo foi até as 23h59, no ho-
rário de Brasília, e o Ministério 
da Educação reiterou que não 
havia expectativa de prorrogar 
o prazo. As inscrições foram 
feitas pela internet, no site do 
Enem. As provas serão nos dias 
24 e 25 de outubro em mais de 
1,7 mil cidades.

Até 21h de ontem, 7,8 mi-
lhões de estudantes haviam 
realizado inscrição. Pela ma-
nhã, às 9h, o MEC registrava 
6,7 milhões de inscritos. Ou 
seja, em apenas 12 horas, fo-
ram realizadas 1,1 milhão de 
inscrições.

A expectativa do Ministé-
rio da Educação (MEC) é que o 
número supere 9 milhões. No 
ano passado, 8,7 milhões de 
estudantes se inscreveram.

O Enem foi criado para 
avaliar os alunos que estão 
concluindo o Ensino Médio ou 
que já o concluíram em anos 
anteriores. Não importa a ida-
de nem o ano do término do 
curso. Estudantes que não ter-
minarão o Ensino Médio este 
ano podem participar como 
treineiros, ou seja, o resultado 
não poderá ser usado para par-
ticipar de programas de acesso 
ao Ensino Superior.

É na hora da inscrição que 
os participantes podem solici-
tar atendimento especializado 
ou específico. O atendimento 
especializado é oferecido a pes-
soas com baixa visão, cegueira, 
visão monocular, deficiência 
física, deficiência auditiva, 
surdez, deficiência intelectual, 
surdocegueira, dislexia, déficit 
de atenção, autismo, discalcu-
lia (alteração neurológica que 
dificulta a aprendizagem de 
números) ou com outra condi-
ção especial.

Já o atendimento espe-
cífico é oferecido a gestantes, 
lactantes, idosos, estudantes 
em classe hospitalar e sa-
batistas – pessoas que, por 
convicção religiosa, guardam 
o sábado. Após fazer a inscri-
ção, participantes transexuais 
e travestis podem pedir o uso 
do nome social, também pela 
internet, entre os dias 15 e 26 
deste mês.

Neste ano, para fazer a 
inscrição, o participante de-
veria ter um e-mail próprio. 
O sistema não aceitava a ins-
crição de mais de um partici-
pante com o mesmo endereço 
eletrônico. O exame custa R$ 
63, que deverá ser pago até o 
próximo dia 10.

Para ajudar os candida-
tos a se prepararem para o 
Enem, a Empresa Brasil de Co-
municação (EBC) preparou o 
aplicativo Questões Enem que 
reúne todas as questões desde 
a edição de 2009. No sistema é 
possível escolher que áreas do 
conhecimento se quer estudar. 
O acesso é gratuito.

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

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

A 21ª edição da Multi-
feira Brasil Mostra Brasil vai 
contar com um espaço espe-
cial para negócios imobiliá-
rios. Denominado Show de 
Imóveis, a área deve atrair 
o público visitante para lan-
çamentos de construtoras e 
imobiliárias atendendo a per-
fis variados de consumidores.

De acordo com o geren-
te comercial da Multifeira, 
Eduardo Iglesias, o Show de 
Imóveis será montado numa 
área que deve atingir até 300 
m². Lá, vão estar expostos 
opções de moradias e tam-
bém salas comerciais para 
diversos públicos e em áreas 
diferentes da cidade.

“Esse é um excelente 
momento para o consumidor 
porque, com a diminuição 
da demanda, o público deve 

encontrar excelentes condi-
ções de negociações durante 
a Brasil Mostra Brasil”, avalia 
Iglesias, acrescentando que 
a expectativa é de que esse 
espaço chame bastante aten-
ção dos visitantes. 

Estandes
A BMB 2015, que acon-

tece no Centro de Conven-
ções entre 3 e 12 de julho, 
já está com boa parte dos 
estandes comercializados e 
em fase final de acertos para 
parcerias e inovações que 
vão ser apresentadas em 
sua edição de maioridade. O 
evento é apoiado pela CDL, 
Fecomercio, Sebrae-PB, Go-
verno do Estado e Prefeitura 
de João Pessoa. Mais infor-
mações: 3042-5840; 3238-
5238; e 8842-4445.

Espaço especial para 
negócios imobiliários

na Brasil Mostra Brasil

Durante discurso no encerra-
mento do Fórum de Ministros da 
Agricultura na Expo Milão 2015, 
ontem, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) defendeu que os 
governos assumam sua responsa-
bilidade no combate à fome, alia-
da a uma estratégia que integre a 
proteção social e o apoio à agri-
cultura. No início do pronuncia-
mento, o ex-presidente disse que 
acabar com a fome era um de seus 
principais objetivos ao assumir o 
Brasil, em 2002.

“Era simplesmente inexplicá-
vel que, num país tão rico em re-
cursos naturais e humanos, 50 mi-
lhões de pessoas, quase um terço 
da população, vivessem abaixo da 
linha de pobreza, sujeitas à fome 
em pleno século XXI”, disse, numa 
crítica indireta aos dirigentes an-
teriores, incluindo o tucano Fer-
nando Henrique Cardoso.

Ao falar de suas realizações 
na Presidência, Lula destacou 
que o Programa Fome Zero e 
Programa Bolsa Família foram 
parte fundamental dessa sua luta 
contra a fome e a miséria. Além 
disso, citou que em 12 anos (suas 
duas gestões e a de Dilma Rous-
seff) o crédito rural foi ampliado 
de R$ 22 bilhões para R$ 180 bi-

Lula defende o combate à fome
na itália

Do Portal IG

lhões, cerca de 60 bilhões de dó-
lares, dobrando praticamente a 
produção de grãos no país.

“A grande notícia que tive-
mos, em 2014, foi a declaração, 
pela FAO (a Organização das Na-
ções Unidas para Agricultura e Ali-
mentação, ou FAO na sigla em in-
glês), de que o Brasil não está mais 
no Mapa da Fome. Ter alcançado 
essa conquista, no espaço de ape-
nas uma década, é motivo de or-
gulho para toda uma geração de 
brasileiros”, disse o ex-presidente 
da República.

Neste Fórum, foi divulgada a 
“Carta de Milão” com ênfase para a 
defesa do acesso à água, alimentos 
saudáveis e energia para todos no 
planeta. Lula disse que o documen-
to irá contribuir para a construção 
de uma consciência global sobre a 
segurança alimentar. E que melho-
rar a vida nos países pobres não afe-
ta somente as pessoas dessas locali-
dades, mas todas as nações.

Em seu discurso, Lula defen-
deu ainda maior cooperação para 
o desenvolvimento da agricultura 
e a erradicação da fome na África.

Lula disse que programas sociais foram fundamentais na luta contra a fome e a miséria

FOTO: Reprodução/Internet

A esperada saída de 
Alecsandro do Flamengo foi 
confirmada oficialmente na 
noite de ontem. Em nota ofi-
cial, clube e assessoria de im-
prensa do jogador afirmaram 
que o contrato foi rescindido 
de forma amigável na tarde 
de ontem. Com isso, o atleta 
não está mais relacionado 
para o jogo de hoje, contra a 
Chapecoense, no Maracanã. 
Mais cedo, após o treino, Cris-
tóvão Borges havia confirma-
do a presença do jogador. 

Alecsandro está de saída 
para o Palmeiras, embora o 
lado do clube paulista ainda 
não tenha sido confirmado. 
Durante a semana, o atacan-
te mostrou incômodo com 
a condução de sua saída do 
clube, mas em sua mensa-

gem de despedida, o atleta 
preferiu manter o tom amis-
toso em relação à direção. Já 
nas palavras oferecidas à tor-
cida, muito carinho.

“Hoje (ontem), encerro 
meu ciclo em um dos maio-
res clubes do Brasil e do 
mundo, onde fui muito feliz 
e consegui conquistar o ca-
rinho do torcedor. Vestir o 
manto sagrado sempre foi 
um sonho, e o realizei em 
quase um ano e meio de Fla-
mengo. Deixo meu nome na 
história do clube com títu-
los e gols. E aproveito para 
agradecer à toda diretoria, 
aos funcionários, aos atletas 
e companheiros que pude-
ram compartilhar comigo 
momentos tão felizes”, disse.

O presidente do Fla-

mengo, Eduardo Bandei-
ra de Mello, agradeceu a 
Alecsandro pelos serviços 
prestados com a camisa do 
clube.

“Alecsandro está deixan-
do o Flamengo agora, porque 
não conseguimos garantir a 
extensão de seu vínculo com 
o clube. Agradeço tudo o que 
ele fez pelo Flamengo e dese-
jo muito sucesso na continua-
ção de sua carreira”, afirmou .

Alecsandro chegou 
ao Flamengo no início de 
2014. Desde então, foram 
73 jogos e 32 gols. O último 
marcado foi contra o Flumi-
nense, na 4ª rodada do Bra-
sileirão. Sagrou-se campeão 
do Carioca do ano passado, 
competição da qual termi-
nou como vice-artilheiro.

Alecsandro rescinde e não é 
mais jogador do Rubro-Negro

coM o FlaMengo

Os organizadores da 3ª 
Corrida Carlinhos Paraíba 
(masculino e feminino) espe-
ram reunir cerca de 500 atle-
tas no desafio que acontece 
amanhã, às 8h, em Rio Tinto. 
Os interessados podem con-
firmar presença até antes da 
largada, pagando taxa de R$ 
25,00 e 2kg de alimentos não 
perecíveis que serão doados 
às pessoas carentes do local. 

Os três primeiros colocados 
no percurso de 7km em todas 
as faixas terão direito a tro-
féus e premiações em dinhei-
ro. As novidades são as pre-
senças de Geovani dos Santos 
(medalha de bronze nos Jogos 
Pan-Americanos/2011, em 
Guadalajara, no México e 
vencedor da Volta Interna-
cional da Pampulha/2012, 
em MG), além de Gilberto e 

Gilmar Lopes, Camila Santos 
e Antonio Wilson. 

Para um dos coordenado-
res da disputa, Preto Paraíba, 
o objetivo é promover a práti-
ca do esporte na região com  a 
presença de “estrelas” nacio-
nais para abrilhantar a dispu-
ta. “Quem ganha é o esporte 
paraibano que recebe atletas 
de ponta que farão parte da 
festa”, disse Preto Paraíba.

3ª Corrida Carlinhos Paraíba 
deve reunir 500 atletas amanhã

seminário de 
gestão Pedagógica

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), realiza, das 8h às 
17h desta terça-feira (9), o Se-
minário Estadual de Gestão Peda-
gógica (Segep). O evento objetiva 
lançar o Plano de Metas de Indi-
cadores Educacionais das escolas 
estaduais para gerentes regionais 
de Educação, coordenadores pe-
dagógicos das GREs, diretores e 
professores. O lançamento do PMIE 
ocorrerá no auditório da Asplan, 
em João Pessoa.  

De acordo com a secretária 
de Estado da Gestão Pedagógica da 
Educação, Roziane Marinho, o plano 
visa também promover reflexões 
sobre a formação de cidadão com 
competências e habilidades neces-
sárias à inserção social.

curso de Formação 
de oficiais Bombeiro

Os estudantes que deseja-
rem realizar o concurso para o Curso 
de Formação de Oficiais Bombeiro 
Militar (CFO-2015) devem realizar 
o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) deste ano. O teste será 
utilizado como etapa intelectual da 
seleção, que terá ainda outras eta-
pas (exames psicológicos, de saúde 
e de aptidão física) a serem realiza-
das pelo próprio Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba (CBMPB).

Conforme o chefe da Seção 
de Relações Públicas da corporação, 
major Tiago Aragão, além da inscri-
ção no Enem, os candidatos farão, 
posteriormente, uma outra inscri-
ção no âmbito do CBMPB. “O edital, 
contendo o prazo de inscrições e os 
pré-requisitos para seleção, ainda 
será lançado.
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Iamanká se apresenta 
amanhã, no Centro 
Cultural São Francisco
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Renata Arruda lança 
CD e DVD intitulados 
“Marcas e sinais”

MÚSICA

O público pessoense, amante da 
arte, tem uma ótima opção, 
está em cartaz até dia 30 de 
agosto, no Centro Cultural 
São Francisco, localizado 
na Praça São Francisco, no 
Centro Histórico na capital, a 
Exposição ‘Elas – Memórias e 

Conquistas’ promovida, pelo jornal A União 
Superintendência de Imprensa e Editora, 
para homenagear a mulher brasileira. A ex-
posição tem entrada ao preço de R$ 5 (intei-
ra) e R$ 2,50 (meia). O horário de visitação 
acontece sempre de segunda a sábado de 8h 
às 17h, e no domingo de 8h às 14h.

A exposição esteve em cartaz na galeria 
da Estação das Artes Luciano Agra, prédio 
ao lado da Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes, no Altiplano, onde recebeu 
mais de mil visitas. 

Na exposição, os visitantes encontram 
um espaço interativo com referências a 
mulheres paraibanas que fizeram história, a 
exemplo de Elizabeth Teixeira e Margarida 
Maria Alves. Esta última, lutou em favor do 
operariado das usinas e foi morta na década 
de 80, por pistoleiros financiados pelo lati-
fúndio. Na história regional, Margarida dei-
xou um vago de saudade. Há ainda Violeta 
Formiga, assassinada pelo marido em 1982. 
E também Zabé da Loca, a septuagenária de 
Monteiro, que encanta o Brasil ao se apre-
sentar com a sua banda de pífanos. 

No local existe uma parede com fotos de 
mulheres que marcaram a Paraíba e também 
uma moldura vazada onde o público poderá 

Exposição “Elas – Memórias e Conquistas” fica em cartaz até
o final de agosto, no Centro Cultural São Francisco, na capital
Lucas Duarte  
Especial para A União

 Exposição ‘Elas – Memórias e Conquistas’

 Local: Centro Cultural São Francisco, localizado na Praça 

São Francisco, no Centro Histórico

 Data: Até 23 de agosto

 Horário: Segunda a sábado de 8h às 17h

 Domingo de 8h às 14h.

 Entrada: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia).

Serviço

Mulheres da história

interagir com fotos ao lado das personagens 
expostas. 

Pétala Pontual, assessora de marketing 
do jornal A União e uma das responsáveis 
pela exposição, explica que a ideia é tornar 
esta exposição itinerante “O número de visi-
tantes tem sido muito grande, a ideia é levar 
a exposição para diversos locais, queremos 
mostrar o quanto este órgão de comunicação 
tem história”, disse.

A ideia de realizar a exposição surgiu 
de pesquisas feitas em matérias de edições 
anteriores do jornal A União e foi constatada 
a existência de um material expressivo sobre 

pautas envolvendo as mulheres, enfatizando 
lutas, conquistas, personalidades femininas 
que marcaram história na Paraíba, no Brasil e 
no mundo. A equipe responsável por organi-
zar e promover a Exposição ‘Elas - Memórias 
e Conquistas’ é composta por Pétala Pontual 
(assessora de marketing), Jéssica Árisla (pro-
jeto de ambientização da estrutura física), 
Lênin Braz (designer gráfico) Edson Matos, 
(tratamento das fotos do jornal expostas) e 
Luzia Lima Forte, Cida Rodrigues, Ana Cristi-
na Flor, José Ramos e João Pereira (setor de 
pesquisa do arquivo de A União).

Em outro espaço o público encontra uma 

seleção de páginas do jornal A União, em 
que constam reportagens, artigos e notícias 
sobre a atuação da mulher na história da Pa-
raíba, do Brasil e do mundo. Nestas páginas 
estão inseridas reportagens sobre movimen-
tos feministas, os direitos sociais ampliados 
da mulher, o perfil da mulher no trabalho 
e suas principais conquistas, destacando a 
moda da década de 1970, quando a estilista 
inglesa Mary Quant lançou a minissaia, num 
país tradicionalmente machista e conserva-
dor. Kay France, a paraibana de nome inglês, 
que foi a primeira brasileira a atravessar, 
a nado, o Canal da Mancha, tem seu lugar 
reservado no evento.

O jornal A União reúne essas precio-
sidades que aconteceram durante ao longo 
de seus 122 anos que abrange entre outras 
coisas, uma seleção de páginas do jornal, 
onde constam reportagens, artigos e notí-
cias sobre a atuação da mulher na história 
da Paraíba, do Brasil e do mundo compõem 
a mostra. Já está prevista uma nova versão 
para o próximo ano.

Personalidades históricas, a exemplo de Zabé da Loca e Elizabeth Teixeira, fazem parte da mostra

Mostra em homenagem às mulheres esteve 
em exposição na Estação da Artes Luciano 
Agra, onde foi visitada por mais de mil pes-
soas, entre moradores da capital e turistas

FOTOS: Evandro Pereira
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Histórias da  
minha mãe

Ramalho
LeiteO homem que não sabia ler

Promessa

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

O padre Sinfrônio era 

um homem sem medo 

de vivos e mortos, e 

foi ver o que estava 

acontecendo na porta 

de sua Matriz

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Passou  o dia das mães e não ouvi o  apelo 
comercial. Deixei passar em branco, até por 
que, sempre dizia à minha: dia da mães é todo 
dia.Mas como tive inveja de quem, naque-
le dia, estava batendo perna pelas lojas em 
busca de uma lembrancinha para sua mãe. 
Meu vizinho aqui do lado, Carlos Pereira, não 
esqueceu de escrever sobre a data. Hoje me 
bateu uma saudade danada e resolvi lembrar 
algumas historias da minha mãe. Aliás, só 
depois que ela se foi, fiquei definitivamente 
velho: não tenho mais quem me chame de 
menino...

Na solenidade de comemoração dos cem 
anos de nascimento de Aloísio Campos, me 
lembrei dela quando contaram a história do 
incidente que o envolveu e resultou na perda 
da sua visão pelo olho direito. Aloísio tinha 
um olho de vidro que olhava constantemente 
para a direita e para o alto. Na sua segunda 
candidatura ao Senado,  tinha Clovis Bezerra 
como  primeiro suplente de sua chapa. Foi 
informado que eu poderia não votar nele, 
pois à época era adversário de Clovis. Partiu 
para Bananeiras em busca do meu apoio. Não 
me encontrando em casa, pediu papel e lápis 
à minha mãe e escreveu um bilhete pedindo 
minha solidariedade à sua candidatura, que 
aliás, eu nunca negara. Minha mãe nunca 
tinha visto Aloísio e nem sabia que ele tinha 
um olho de vidro. Me entregou o bilhete, mas 
comentou:

- Meu filho, parece que aquele homem é 
doido... Enquanto escrevia, ao invés de olhar 
para o papel, ele olhava era prá de mim.... 

Na minha casa eu tinha uma farmácia im-
provisada para atender aos carentes e, duas 
irmãs médicas, receitavam os eleitores. Minha 
mãe ficava em casa e assistia às consultas, 
muitas vezes se aventurando a passar alguns 
remédios mais simples. Chicão, morador de 
suas terras lá em Poço Escuro, chegou dizen-
do que sua mulher Jandira estava enferma: 
uma dor de barriga que não passava nunca. 
Mamãe vasculhou a farmácia e lhe deu uma 
caixa com três supositórios de glicerina e 
indagou: 

- Você sabe aplicar Chicão?  Sei simsin-
hora! Respondeu e foi embora. Uma semana 
depois retorna Chicão, e minha mãe indaga se 
Jandira tomou os remédios e melhorou.

- Os cumprimido que a sinhora deu, foi 
um milagre. Tá boinha. O primeiro, ela ainda 
ripunou um pouco, mas do segundo em dian-
te, ela engoliu  faci, faci... (Soube há poucos 
dias que Chicão faleceu, depois de muitos 
anos conservado no álcool...)

Quem chegasse na casa da  minha mãe 
em Bananeiras ia logo entrando. A porta da 
frente nem trinco tinha, desmantelado pelo 
uso constante. Se fosse no período da tarde, 
encontraria minha mãe deitada em um sofá, 
de frente à TV que ela pouco via. Adormecia 
ligeiro. Uma amiga da zona rural foi entrando 
e perguntando: 

- Tá doente dona Eurides?  Ela respondeu 
que era apenas uma pequena dor de cabeça. 
A visitante não se fez de rogada e indicou um 
santo remédio:

- Oi dona Eurides, eu tava assim e me 
deram uma pilinha, uma pilinha bem peque-
nininha, chamada cum pri mi do. Foi tomar e 
ficar boa na hora...

Eu iria longe contando mais histórias. En-
cerro com a visita que lhe fez Antonio Mariz, 
levando Ulisses Guimarães à tiracolo. Ao sen-
tar na sala de dona Eurídice, Ulisses apoiou-se 
no braço da poltrona e este caiu com grande 
estardalhaço. Vendo a aflição de minha mãe, o 
velho Ulisses foi em seu socorro:

- Se preocupe não, madame...Casa de 
político é assim mesmo! 

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

Ele morou muito tempo no interior. Cuidava da 
casa e da roca. Mulher ele tinha e mais de uma, porque 
na fazenda que ficava noutro município engraçou-
se de uma moleca e com ela teve um romance que se 
transformou num filho e o qual ele nunca assumiu, até 
porque naquele tempo era muito comum os homens 
fazedores de filhos não assumirem esse jaez.

Um dia esse homem foi pra cidade, mas aí já tinha 
passado dos 40 anos e os filhos, legítimos, queriam um 
futuro diferente do seu pai. Vendeu a casinha e as bra-
cas de terra que tinha conseguido amealhar durante 
toda sua vida. E lá se foi o nosso herói tentar a vida na 
cidade grande, atraído pela motivação dos filhos e pela 
pressão da mulher que todo dia repetia:

- Precisamos dar aos nossos filhos uma vida 
melhor. 

Uma vida melhor para ela era morar num banga-
lô, ter uma casa própria e dar educação aos filhos que 
eles, os pais, não tiveram. Sequer aprenderam a ler e 
os meninos todos três com menos de dez anos ainda 
não tinham ido à escola.

Fez o pacote completo: casa, roca, a vaca que dava 
leite e o casal de cabritos que dava crias e de vez em 
quando matava a fome da família – foi tudo vendido ao 
dono da fazenda vizinha, onde o menino que também 
era seu filho, não teve direito de participar.

Chegou na cidade grande quando um novo conjun-
to habitacional, financiado pelo BNH estava começan-
do a ser construído. Comprou uma das primeiras casas 
da rua principal e no lugar da garagem (não tinha 
carro) montou um vendinha para oferecer aos poucos 
habitantes frutas, verduras, legumes e galinhas de 

capoeira que tinha trazido do interior.
Botou os meninos na escola e eles foram dando a 

resposta que ele queria. Aprenderam a ler e escrever, 
foram passando de ano, enquanto e ele e a mulher 
cuidavam da casa e da venda que prosperava pois só 
comprava e vendia à vista.

Os meninos foram crescendo e atingiram o de-
grau maior, o da Universidade. Ele ficando velho, só  
sabia escrever o nome porque tinha que ter o título de 
eleitor e os garranchos que formavam sua assinatura 
se tornaram uma preocupação permanente para ele. A 
vergonha de ser analfabeto as vezes o levava às lágri-
mas.

Como explicar que seus três filhos estavam na 
Universidade e ele não ligava duas letras e não escre-
via sequer uma palavra?

Foi aí que se deu o milagre!
Resolveu se matricular na escola de jovens e adul-

tos que funcionava à noite na sua rua, a esta altura, 
uma avenida principal de  um grande bairro em que se 
transformou aquele conjunto de habitações populares 
que ele conheceu quando chegou anos atrás. 

E não só acompanhou as aulas como foi o aluno, já 
adulto com quase 50 anos, que obteve melhor aprovei-
tamento.

E esta história tem um final muito feliz. No dia em 
que filha mais nova recebeu o diploma de Medicina, ele 
recebeu o seu diploma de adulto alfabetizado.

E foi uma festa tão grande que naqueles arredo-
res ninguém poderia dizer se a alegria era maior pela 
diplomação da filha ou pelo laurel que foi entregue ao 
seu pai -  “o homem que não sabia ler”.

O sacristão Raul entrou 
espantado na sacristia e 
disse, mais alarmado que de 
costume: 

- Padre Sinfrônio, vá ver a 
derrota lá na porta da igreja. 

- Que derrota, Raul?
- A maior derrota, só o 

senhor vendo para acreditar. 
Vá logo, antes queo tinhoso 
saia. Só sendo um cangaceiro 
do Cão.

O padre Sinfrônio era um 
homem sem medo de vivos 
e mortos, e foi 
ver o que esta-
va acontecento 
na porta de sua 
Matriz.

A igreja de 
Nossa Senhora 
da Conceição é 
um templo por-
tentoso, constru-
ído sob a orien-
tação de Frei 
Martinho com a 
participação de 
todo o povo, que 
levou as pedras e os tijolos 
na cabeça e trabalhou como 
servente de obra. O prédio 
está lá, em Misericórdia, en-
chendo a vista de quem olha. É 
admirado por quem lhe visi-
te. Tem fama de intermediar 
a graça de quem lá suplique. 
Aos domingos e dias santos as 
missas são sempre cantadas e 
tocadas, pois a paróquia tem 
filarmônica e uma escola de 
música.

O padre fechou o Livro das 
Horas e tomou o giro da porta, 

para ver o que tanto alarmava 
Raul Sacristão. Deparou-se 
com o preto Mocó, que ele ba-
tizara no início de sua carrei-
ra eclesiástica. Era um preto 
enorme, dava pra fazer dois 
homens. Muito manso, mas 
abestalhado, que vivia da ca-
ridade e de mandados. Comia 
feito um boi. O preto estava 
de cócoras,um facão no chão. 
Quando viu o padre, ficou em 
pé e levantou as calças. 

Os mocós foram os primei-
ros habitantes 
daquela ribei-
ra. Eram ne-
gros fugitivos 
da escravidão 
que procura-
ram o refúgio 
das caatingas, 
longe do bran-
co opressor. 
Quando os 
Gomes ganha-
ram a data 
daquele lugar, 
os Mocós já 

estavamhá tempos no lado 
poente do rio. Os Gomes se 
depararam com a tribo de ne-
gros na margem oeste, e am-
bas as partes passaram a viver 
bem, cada qual no seu lugar. 
Não brigavam nem se mistu-
ravam; viviamum preconceito 
pacífico. O gigante Mocó tinha 
herdado por apelido o nome 
do quilombo de seu povo.

Bem no meio da porta, a 
ruma que o negro tinha dado 
de corpo.Dava para encher 
mais de um penico. Mocó 

tirou o chapéu e estendeu 
a mão. A esquerda pegou o 
facão, a direita procurou o pa-
dre, espalmada, como se fosse 
para apanhar ou ganhar uma 
esmola:

- A benção, Sinhô ‘adre 
Vigário! 

Mocó era tato, e falava 
com as palavras banguelas, 
faltando consoantes.

- Deus te abençoe, Mocó, 
e que a Virgem te cubra com o 
sagrado manto!

- Vim ‘agar uma promes-
sa que fiz a ‘ossa Senhora do 
‘osário dos Pretos, Sô Vigário. 
O tanto tá bom de ‘amanho, ou 
‘aço mais?

E voltou-se para sua 
obra, apontando com o que-
pe militar que umsoldado lhe 
dera.

- Tá bom, Mocó. Vá em 
paz. 

O vigário voltou para a 
sacristia, onde o esperava 
Raul.

- Viu a derrota, Padre?
- Vi, Raul. É promessa.
- E o santo aceita, Seu 

Vigário?
- Aceita, Raul. O que vale 

é a intenção. Pegue uma pá 
meia de terra e vá recolher 
o ex-voto. Depois jogue uma 
lata d’água, sabão, e esfre-
gue bem, antes de começar a 
novena. 

- Eu sabia que ia sobrar 
pra mim...

- Ofereça ao Céu e peça o 
perdão de seus pecados. Deus 
tá vendo.
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Apesar da crise
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

Em cartaz

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

SERVIÇo

     Humor 
Cristovam tadeu

tomorrowland - Um Lugar 
onde Nada é Impossível

Casey Newton (Britt Robertson) é uma adolescente 
com enorme curiosidade pela ciência. Um dia, ela encontra 
uma pequena peça que permite que se transporte auto-
maticamente para uma realidade paralela, criada por Frank 
Walker (George Clooney), um ex-garoto prodígio que hoje 
está desiludido.

BARtoLo

Dados divulgados pelo Núcleo de Análise e Planejamen-
to de Documentos Fiscais da Receita Estadual revelam que, 
de janeiro a abril deste ano, foram emitidas 7,014 milhões de 
notas fiscais eletrônicas (NF-e), registrando um aumento de 
5,07% com relação a igual período do ano passado, quando a 
emissão de NF-e alcançou um volume de 6,675 milhões. Em 
números absolutos, essa estatística revela que foram emitidas 
mais de 338 mil NFs-e, o que corresponde exatamente a mais 
vendas realizadas, ou seja, as empresas conse-guiram um feito 
impressionante. Isso porque realizaram a façanha de aumen-
tar o seu volume de vendas apesar da crise econômica que se 
abate em todo o País.

Se não foi sagacidade do empresariado em saber tirar 
proveito da situação, com adequação dos preços ou aplica-
ção de marketing mais convincente, pode ter sido também 
uma resposta da população cujo público consumidor tem 
acreditado na fiel aplicação em seu benefício dos recursos 
gerados com o recolhimento dos tributos. Um terceiro viés 
pode ser trilhado como resposta a esse fenômeno econô-
mico que ocorre na Paraíba: o aprimoramento do sistema 
de recolhimento da receita tributária aliado ao excelente 
desempenho dos servidores responsáveis pelo seu funcio-
namento, em que eficiência, capacidade e dedicação são 
o melhor combustível para o perfeito funcionamento da 
máquina administrativa arrecadadora.

Um outro dado, porém, sedimenta o ponto de vista de 
que essa resposta que o uni-verso empresarial paraibano vem 
se sobressaindo positivamente, apesar da crise. E remete ao 
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, quando, 
conforme levantamento do Cadastro de Registros da Receita 
Estadual, a quantidade de indústrias na Paraíba cresceu de 
7.849 unidades para 13.722, uma impressionante elevação de 
nada menos de 87,7%!

Essas conquistas, recentemente evidenciadas pelas mí-
dias, não acontecem por acaso. Alguma coisa move para fren-
te essa propensão desenvolvimentista da Paraíba, que, no ano 
passado, até chegou a superar percentualmente o Nordeste, ao 
atingir uma alta de 4,8% na produção industrial, enquanto a 
Região como um todo registrou tendência negativa de – 0,2%. 
Isso não é bairrismo nem proselitismo. Está na imprensa e nos 
blogs da vida.

Como o Nordeste, que na última década, com um cresci-
mento de 4,8% superou os 3,8% da média nacional, a Paraíba 
certamente alinha-se em posição de proa, pois, como os dados 
revelam, os resultados que vem obtendo corroboram o acerto 
da política sócio–econômica que o Governo do Estado vem 
imprimindo, alicerçando o setor produtivo para garantir as 
condições favoráveis ao custeamento dos benefícios que tem 
direcionado em favor da sociedade.   

Não é sem motivo que a Paraíba, mesmo não sendo o 
mais rico ou o maior estado nordestino, neste atual momento 
de dificuldades por que passa a nação brasileira, tem se so-
bressaído e, consensualmente, falado e expressado, em nome 
dos estados irmãos, os pro-blemas e reivindicações de cada 
um e de todos. Se o tempo fechado tende a se transformar em 
borrasca, que se fortaleça a nossa paraibanidade, que se aguce 
a nossa perspicácia e enrijeça-se a nossa resistência. 

Apresentando um repertório de 
músicas renascentistas da Espanha, 
Portugal, Itália e Inglaterra, o Grupo 
IAMAKÁ realiza concerto amanhã, às 
17h, na Igreja São Francisco, com en-
trada franqueada ao público em geral. 
O programa intercala canções vocais e 
instrumentais, mostrando um retra-
to sonoro do que era a vida musical 
na Europa Ocidental do Século XVI, a 
qual teve reverberações na música do 
Brasil enquanto colônia de Portugal. Na 
ocasião, o Grupo inaugurará um novo 
setup de flautas doces renascentistas, 
inéditas na Paraíba, incluindo flautas 
tenor, baixo, grande baixo e contrabai-
xo – essa última medindo dois metros 
de altura.

O Iamaká é o Grupo de Música 
Renascentista da UFPB, ligado aos De-
partamentos de Música - DeMus e de 
Educação Musical - DEM do Centro de 
Comunicação, Turismo e Artes - CCTA, 
e recebe apoio da Escola de Música 
Anthenor Navarro - EMAN, do Estado 
da Paraíba, tendo como integrantes 
os músicos Maria Juliana (voz - pro-
fessora do DEM), Micherlon Franca 
(voz - professor de canto freelancer), 
Marco Barcellos (flauta doce - profes-
sor da EMAN), Renan Mendes (flauta 
doce - mestrando no PPGM-UFPB), 
Eli-Eri Moura (flauta doce - professor 
do DeMus), Renata Simões (violino 
- musicista da OSUFPB), Erik Pronk 
(cordas dedilhadas - professor do 
DeMus) e Lue Maia (percussão - ba-
charelando em percussão pela UFPB). 
Formado no final de 2011, o Grupo já 
se apresentou com sucesso em impor-
tantes eventos, em João Pessoa e em 

outras cidades, tais como: Festival de 
Inverno de Garanhuns – PE, Estação 
Ciência Cabo Branco, Sala de Con-
certos Radegundis Feitosa (UFPB), 
Festival Paraibano de Coros – FEPAC, 
3º Festival de Flauta Doce (Campina 
Grande - PB); Circuito nas Igrejas – A 
Matéria do Sonho; I Circuito Cultural 
Universitário Internacional.

O que é um concerto
Concerto é uma composição mu-

sical escrita para um ou mais instru-
mentos solistas, cujo acompanhamen-
to pode ser feito por uma orquestra ou 
um piano Modernamente o termo tem 
sido empregado para qualquer espe-
táculo musical, nos mais diferentes 
formatos.Em 1619, Michael Praetorius 
apoiou a etimologia que dava a ideia 
de combate, o choque entre duas en-
tidades instrumentais distintas tanto 

Apesar de ter surgido em 2011, o grupo já participou de importantes festivais do Brasil

em número quanto em sonoridade.
Na era moderna, o compositor alemão 
Hugo Daffner (1882-1936) voltou a 
defender a primeira acepção do verbo 
conserere, destacando a natureza de 
diálogo, de enredo, que efetivamen-
te caracteriza o estilo concertante, 
embora a primeira hipótese ainda seja 
considerada como a mais válida pela 
maioria dos estudiosos.

A forma musical concerto pode 
ser encontrada a partir do século XVI, 
entre os anos de 1720 e 1780, com a 
criação do Concerto para Cravo e em 
obras vocais de Andrea Gabrieli ou 
Ludovico da Viadana sem forma ou 
estrutura típica. Com o advento do 
Classicismo, o concerto passou a se 
estabelecer de maneira mais ou menos 
estruturada como a sonata clássica: um 
primeiro movimento em forma-sonata, 
o segundo movimento lento (sob qual-
quer forma) e o último em rondó

Ficção científica aborda transporte para outra realidade

Grupo paraibano Iamaká realiza concerto amanhã na 
Igreja São Francisco com um repertório renascentista 

TOMORROWLAND - UM LUGAR ONDE NADA 
É IMPOSSÍVEL(EUA 2015). Gênero:Ficção 
Cinetífica. Duração: 129min. Classi-
ficação: 10 anos. Direção: Brad Bird. 
Com George Clooney, Hugh Laurie, 
Britt Robertson.Casey Newton (Britt 
Robertson) é uma adolescente com 
enorme curiosidade pela ciência. Um 
dia, ela encontra uma pequena peça 
que permite que se transporte automa-
ticamente para uma realidade paralela, 
criada por Frank Walker (George Cloo-
ney), 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 
CinEspaço3: 16h50, 19h10 e 21h20 
Tambiá 2: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45

TROCANDO OS PÉS(EUA 2015). Gênero: 
Comédia,  drama. Duração:  98min. 
Classificação 14 anos.   Direção: Tho-
mas 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 
CinEspaço 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. Classi-
ficação: 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 (Char-
lize 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 Johansson) 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 expectati-
vas para o futuro. CinEspaço 1: 22h.
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Diversidade

Cantora Renata Arruda lança CD e DVD Marcas e sinais

Símbolos musicais

recomendaUNIÃO  A

A Troça Harmônica

Plants vs. Zombies - Garden 

Forró de qualidade
O CD do cantor e compositor Pinto de Acor-
deon, intitulado de ‘Projeto Divino’ é composto 
apenas por músicas de sua autoria, sanfonas 
de Pinto e de Moisés Lima, seu filho, que tam-
bém fez a direção musical do disco. Interessa-
do pela música desde a infância e aficionado 
por acordeon, instrumento em que se tornou 
um virtuoso, ficou conhecido desde quando 
fazia parte das apresentações com a trupe 
de Luiz Gonzaga, o ‘Rei do Baião’. Atualmente 
possui em torno de vinte álbuns gravados 
em seu nome (entre CDs e LPs). Um de seus 
sucessos, ‘Neném Mulher’, ficou consagrada na 
voz de Elba Ramalho e foi tema da telenovela.

Lucas Duarte

Formada pelos músicos Lucas Dourado e Chi-
co, Regina e Gustavo, todos da família Limeira, 
A Troça Harmônica desponta como uma grata 
revelação no cenário musical paraibano, já 
tendo conquistado o público pessoense com 
uma pegada suave que oferece espaço para 
a voz e o entendimento de tudo que é dito 
através das belas canções autorais e outras 
oferecidas por artistas como Chico César. O 
grupo é sem sobra de dúvidas, uma das jóias 
garimpadas no universo artístico atual. Vale a 
pena conferir!   

Alexandre Macedo

Sabe as carinhas de pidões dos filhos ou 
sobrinhos querendo jogar BF4 ou CoD e a sua 
tentando explicar que jogos de guerra não são 
adequados para crianças? Resolvido! Plants vs. 
Zombies - Garden Warfare é um jogo de tiro 
em primeira pessoa que reproduz de forma im-
pecável a intensidade dos clássicos, trocando 
soldados por plantas ou zumbis, e balas por 
ervilhas, entre outras coisas, tudo em um ce-
nário de desenho animado. Ótima pedida para 
se divertir junto com os pequenos. Disponível 
para PC, PS3, PS4, Xbox360 e XboxOne.  

Felipe Gesteira

A arte do primeiro single do grupo paraibano

Artísta é considerado grande nome da música

Jogo acontece em cenário de desenho animado

Com 20 anos de 
carreira, artista 
conquistou o
público paraibano 
em diferentes
ritmos durante
a sua trajetória

A capa do trabalho da cantora paraibana

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  6 de junho de 2015  

São 20 anos de sucesso, deixan-
do marcas, pegadas e sinais na 
Música Popular Brasileira. Para 
comemorar a data, Renata Ar-
ruda realiza show neste sába-
do, às 20 horas, no Teatro Paulo 
Pontes do Espaço Cultural. O 
objetivo é o lançamento do CD 

e DVD “Marcas e sinais”, mas o show é 
muito mais que isso. Ao mesmo tempo 
em interpretar seus maiores sucessos no 
palco, Renata Arruda estará afirmando a 
retomada nacional de sua carreira.

Renata Arruda surgiu como um 
furacão na Música Popular Brasileira. 
Seu primeiro CD – “Traficante de ilusões” 
(1994) – apresentou o seu nome na MPB 
com um repertório eclético com músicas 
de Alceu Valença, Cazuza, Belchior, Secos 
e Molhados e também da então inician-
te compositora Renata Arruda. Alguns 
discos e muitos sucessos depois, inclusive 
em novelas globais, ela retorna a Paraíba 
e seu nome deixa de aparecer com força 
no cenário musical nacional.

Renata Arruda explica que voltou 
a morar na Paraíba por uma questão de 
família mesmo. “Minha família estava 
envelhecendo e eu resolvi cuidar um pou-
co deles, assim, ficar mais perto”. Sentiu 
saudades, depois de 24 anos morando no 
Rio de Janeiro. “Resolvi voltar e cuidar 
um pouco deles para cuidar de mim na 
verdade. Não por eles, fiz por mim. E não 
me arrependo. É muito bom. Me senti 
acarinhada em estar juntinho dos meus 
amigos e familiares. Isso que me trouxe a 
João Pessoa, isso que me trouxe à Paraíba 
de volta. E adoro a Paraíba. Sem contar 
que eu sou apaixonada pela minha cida-
de”, acrescenta.

Ela reconhece que essa decisão de 
retornar a morar na Paraíba diminuiu um 
pouco a sua projeção no cenário musical 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com
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nacional. “Morando na Paraíba você não 
tem a mídia que você tinha morando no 
Rio de Janeiro”, admite. Mas com o lan-
çamento do DVD ela pretendevoltar um 
pouco para essa mídia. A ideia é fazer lan-
çamento no Brasil inteiro do DVD, come-
çando agora por João Pessoa. 

“Demorei um pouco a lançá-lo por-
que torci meu tornozelo no começo do 
ano e só agora me sinto inteira para estar 
em cena e levar esse trabalho adiante.
Então, assim, como autora eu continuo 
inventiva, graças a Deus, fazendo mil 
projetos e a Paraíba me proporciona isso: 
poder inventar, poder criar cantando 
Roberto Carlos, poder criar um show de 
forró, poder criar uma roda de samba, 
Isso me faz estar viva como artista, isso é 
muito bom”.

Entre as novidades doshow deste 
sábado, haverá uma música que Renata 
gravou chamada “Pra se desenhar”, numa 
versão acústica. Além disso, terá uma ver-

são mais rock de algumas canções, como 
“Faço de tudo”, “Tudo seu cabe em mim”,“e 
terá o que rolar no palco, a surpresa na 
quentura da noite, o que meu coração 
pedir e o público pedir também”. 

Para Renata, esse DVD representa 
uma pontuação na sua carreira. “Eu pe-
guei todas as músicas que na minha cabe-
ça marcaram, desde o primeiro CD até o 
último, que era autoral, “Deixa”, e coloquei 
as coisas que mais marcavam meu cora-
ção e que mais o público me pede para 
cantar. E nisso eu tenho um show bem 
caloroso, onde as pessoas participam. 
Essa é a ideia de comemorar 20 anos de 
carreira”, define.

Em relação às suas referências mu-
sicais, Renata entende que existem dois 
tipos de músicas: música boa e música 
ruim. “A música boa é aquela que toca 
meu coração, me faz ficar emocionada, 
seja ela romântica, rock, samba, pagode, 
enfim. E música ruim é aquela que não 
me diz, não me fala à alma. Então, eu fui 
influenciada por toda a música brasileira. 
De boa qualidade para mim é Bethânia, 
Simone, Elba Ramalho, que é a nossa 
grande estrela, Gal Costa, Fátima Guedes, 
Joyce, Alcione, Marina, música brasileira 
da minha geração, algumas mais velhas 
que eu, mas que me influenciaram”.

Sempre antenada com as novidades 
da cena musical, Renata destaca os pro-
gramas televisivos, tipo Super Star, que 
vem apresentando novos talentos, inclu-
sive de muitos paraibanos. “Acho bacana 
essa abertura de novos grupos aparecen-
do,acho bacana a Paraíba mandar re-
presentante, fico muito feliz com tudo. E 
torço para que haja uma grande revolução 
sempre. Adoro mudanças”.

No show, Renata Arruda estará cer-
cada de uma equipe de talento. Valério na 
luz; Rodrigo no som; Zé Filho e Vandix nas 
guitarras, Almir, na bateria; Adriano Is-
mael na direção musical e no contrabaixo; 
direção geralda própria Renata; Silvana 
Toscano na produção e Geno Costa na 
assistência de produção.
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Salão do Artesanato de 
Campina Grande deve gerar 
R$ 1 milhão em vendas

PMJP oferece aulas de Tai Chi Chuan em João Pessoa

Bem-estar
Fortalecimento da mus-

culatura, articulações mais 
flexíveis e coordenação 
motora são alguns dos be-
nefícios da prática de Tai 
Chi Chuan. O serviço é ofe-
recido pela rede municipal 
de saúde da Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP), por 
meio dos Centros de Prá-
ticas Integrativas (Cpics) 
Equilíbrio do Ser, no bairro 
dos Bancários, e Canto da 
Harmonia, no Valentina Fi-
gueiredo; e também da Aca-
demia da Saúde, no Geisel.

O Tai Chi Chuan é uma 
arte marcial de origem 
chinesa que permite ao 
praticante ter maior cons-
ciência do seu corpo e do 
equilíbrio. Com um estilo 
mais suave que outras ar-
tes marciais, a prática é 
considerada uma medita-
ção em movimento.

De acordo com o pro-
fessor de Tai Chi Chuan da 
rede municipal, Luciano 
Igor de Freitas, esta arte 
marcial oferece uma série 
de benefícios. “Fortalece 
a musculatura, favorece o 
alongamento, lubrifica as 
articulações, melhora o 
equilíbrio do corpo, coor-
denação motora e a passa-
gem respiratória”, explicou.

Além das melhorias 
físicas, o professor des-
taca também benefícios 
emocionais e mentais. “A 
maioria das pessoas co-
meça com objetivos físicos 
e aos poucos alguns bus-
cam o equilíbrio mental e 
emocional, resultando em 
maior concentração e con-

troles dos pensamentos. É 
uma espécie de fusão com 
a natureza”, afirmou.

O aposentado Fran-
cisco Mariano França, de 
66 anos, teve seu primei-
ro contato com o Tai Chi 
Chuan através da Acade-
mia da Saúde e pretende 
continuar praticando a arte 
marcial. “Participei da aula 

pela primeira vez e gostei 
muito de conhecer. É mais 
uma atividade que vou 
acrescentar para cuidar da 
minha saúde”, disse.

Como participar
Os interessados em 

iniciar na prática de Tai Chi 
Chuan podem se dirigir ao 
Cpics Equilíbrio do Ser ou 

Canto da Harmonia, apre-
sentando o cartão do SUS, 
documento de identidade 
com foto e comprovante 
de residência para reali-
zar o cadastro. “O usuário 
passa por uma escuta com 
o terapeuta ocupacional e, 
em seguida, é encaminha-
do para a prática indicada”, 
explicou a coordenadora 

de Práticas Integrativas e 
Complementares da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), Mônica Heyoan.

No Equilíbrio do Ser as 
aulas acontecem nas ter-
ças-feiras das 19h às 20h; 
nas quartas das 8h às 9h e 
das 19h às 20h; e nas quin-
tas das 17h às 18h. Já no 
Canto da Harmonia, as au-

las acontecem nas terças-
feiras das 8h às 9h e nas 
quintas-feiras das 8h30 às 
9h30. 

Quem quiser praticar 
Tai Chi Chuan durante as 
aulas da Academia da Saú-
de, deve procurar a equipe 
do projeto de segunda-feira 
à sexta-feira das 5h30 às 
7h30 e das 16h30 às 19h30.

Arte marcial oferece benefícios, a exemplo do fortalecimento da musculatura, favorece o alongamento, lubrifica as articulações e melhora o equilíbrio do corpo

País teve 584 lavraturas de uniões estáveis em cinco meses
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O Brasil tem mais de 160 
espécies de morcegos. Mas 
tem uma boa parte que não 
vive apenas no meio rural 
ou nas florestas. Mais de 40 
espécies podem ser encon-
tradas nas grandes cidades 
do país, por terem seus habi-
tats naturais destruídos jus-
tamente por causa da grande 
expansão urbana. Na falta de 
ocos de árvores e cavernas, 
muitos morcegos buscam re-
fúgio em lugares como vãos 
de dilatação entre prédios, 
porões, forros de telhados, 
pisos falsos, chaminés e até 
churrasqueiras, entre outros 
esconderijos aparentemente 
improváveis.

Mas, apesar do medo 
que eles provocam em mui-
tas pessoas, o biólogo Eliézer 
José Marques, presidente do 
CRBio-01 – Conselho Regional 
de Biologia – 1ª Região (São 
Paulo, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul), afirma que os 
morcegos oferecem pouco ris-
co à saúde pública e que eles 
têm um papel de grande im-
portância na natureza. 

“Eles são excelentes con-
troladores de insetos como 
baratas, cupins, traças e mos-
quitos, já que se alimentam 
deles, e também são ótimos 
polinizadores, pois enquan-
to voam, despejam sementes 

dos frutos de árvores que 
consomem”, conta o biólogo. 
Ele também afirma que mor-
cegos hematófagos (que se 
alimentam de sangue) são 
bem mais difíceis de serem 
encontrados em áreas urba-
nas. “Embora haja registro 
deles em praticamente quase 
todas as cidades, uma única 
espécie é conhecida, o Des-
modus rotundos”, esclarece. 
No entanto, são necessários 
alguns cuidados para evitar 
o contágio de doenças que 
podem ser transmitidas pe-
los morcegos em geral, como 
a raiva e a histoplasmose. 
“Basta evitar o contato com 
as mãos e também fazer a 
remoção das fezes e urina do 
animal utilizando água sani-
tária”, orienta o presidente 
do CRBio-01.

Para tentar impedir a vi-
sita indesejada de morcegos, 
Marques recomenda o uso de 
telas ou de vedações apro-
priadas nos possíveis locais 
onde os morcegos podem 
se alojar, como os já citados 
anteriormente. Mas, caso 
eles surjam, não tente captu-
rá-lo. O animal também não 
pode ser morto. “Afinal, eles 
são protegidos pela Lei de 
Crimes Ambientais”, alerta o 
biólogo. O ideal é acionar as 
autoridades sanitárias.   

São Paulo foi o Estado 
que mais lavrou declarações 
de uniões estáveis homoafeti-
vas no Brasil nos cinco primei-
ros meses de 2015, de acordo 
com o Colégio Notarial do 
Brasil. Das 584 lavraturas em 
todo o país, São Paulo respon-
deu 24,5%.

O segundo Estado brasi-
leiro com mais uniões estáveis 
homoafetivas é Minas Gerais, 
com 16,6% do total de regis-
tros. O Rio Grande do Sul ficou 
em terceiro lugar, com 9,9% 
do total. A escritura de união 

estável é feita perante um ta-
belião de notas. Os casais de-
vem apresentar documentos 
pessoais originais (RG e CPF) e 
pagar o valor da escritura, que 
varia nos Estados, mas em São 
Paulo custa R$ 326,27.

Entre as vantagens dessa 
formalização estão a possibi-
lidade de estipular regimes de 
bens, garantir herança, permi-
tir o recebimento de pensão 
pelo INSS e incluir o compa-
nheiro como dependente em 
convênios médicos, odonto-
lógicos e clubes. Além disso, 
a escritura pública facilita a 
conversão da união estável em 
casamento civil.

Biológo ensina como 
evitar e se proteger 

São Paulo lidera e 
MG vem em 20 lugar 

INVASÃO DOS MORCEGOS

UNIÕES HOMOAFETIVAS

Fernanda Cruz
Repórter da Agência Brasil 

 “Os Estados onde 
a população prisional 
mais cresceu não são 
os Estados onde a vio-
lência diminuiu. Não 
existe essa correlação”. 
O argumento é da soci-
óloga Jacqueline Sinho-
retto, autora do Mapa 
do Encarceramento: Os 
Jovens do Brasil, lan-
çado na quarta-feira, 
na sede da Secretaria 
Nacional de Juventude 
(SNJ). Em depoimen-
to exclusivo ao Portal 
Brasil, a pesquisadora 
afirmou que a apro-
vação da Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC 171), que propõe 
diminuir o marco etá-
rio penal para 16 anos, 
poderá intensificar os 
problemas relativos à 
segurança no Brasil.

“A proposta de re-
dução da maioridade 
penal não terá eficácia 
para combater a violên-
cia”, analisa. “Se essa 
população jovem e essa 
população negra, que 
não têm o perfil crimi-

nal muito violento, in-
gressarem nas cadeias, 
nós vamos agravar o 
problema de super-
lotação, sem que isso 
tenha o potencial de 
diminuir a violência”, 
acrescentou Jacqueline. 
Para resolver o proble-
ma da segurança, de-
fende a socióloga, são 
necessárias medidas de 
prevenção da violência 
aliadas a políticas públi-
cas. “O que os números 
mostram para a gente é 
que o encarceramento 
tem sido visto como a 
única aposta e ela não 
tem sido bem-sucedi-
da”, criticou.

O secretário Nacio-
nal de Juventude, Ga-
briel Medina, defendeu 
a ampliação das políti-
cas públicas para os mais 
pobres como saída para 
o problema da seguran-
ça no país. “Como se 
viu nos estudos, o Brasil 
prende muito e pren-
de muito mal. Apenas 
prender não resolve o 
problema”, completou.

Prisões não diminuem 
violência, diz socióloga

CRIMINALIDADE
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Vendas devem gerar R$ 1 milhão
salão de artesanato de campina grande

asa lança programa 
de sementes na Ba

O Projeto Sementes do Semiá-
rido, mais uma iniciativa da ASA e que 
acontecerá nos nove Estados do Se-
miárido brasileiro, foi lançado durante 
o encontro territorial realizado em 
Macajuba, na Bahia, nos dias 25 e 26 
do mês passado. O evento, organiza-
do pelos agentes Cáritas do Regional 
Nordeste 3 do escritório de Baixa 
Grande, contou com participação de 
50 pessoas, entre representantes de 
comissões municipais e de agriculto-
res das comunidades a serem envolvi-
das no projeto. Também estavam pre-
sente os secretários de Agricultura de 
Macajuba e Baixa Grande.

cineclube começa na 
quarta-feira na ccHa

O Cineclube “O Homem de 
Areia” (CCHA), da Fundação Casa de 
José Américo, inicia as atividades com 
a exibição do filme “Relatos Selva-
gens”, de Damián Szifron, na próxima 
quarta-feira, às 19h. Com o espaço, 
os cinéfilos serão contemplados com 
mais uma opção de programação ci-
nematográfica, mensalmente, no au-
ditório da FCJA, que passará a exibir 
filmes de boa qualidade, seguido de 
debates. O presidente da Fundação 
Casa de José Américo, Damião Ramos 
Cavalcanti, destacou que “a criação do 
cinema, que contou como estimável 
apoio do governador Ricardo Coutinho, 
envereda a FCJA , sétima arte .

oaB-pB sugere ação 
para transposição

A Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), 
reagiu, ontem, as especulações em 
torno da suposta pretensão do Go-
verno Federal de paralisar as obras 
do projeto de Transposição de Águas 
do Rio São Francisco, iniciada em 
2007 com previsão para conclusão 
em 2010, mas que, após vários atra-
sos, segue sem definição de término.  

O presidente da OAB-PB, Odon 
Bezerra, disse que a instituição não 
pode ficar parada “sob pena de caos 
completo no Estado da Paraíba, so-
bretudo no Sertão, e no Semiárido 
nordestino”. 

car reforça combate 
ao desmatamento

O Cadastro Ambiental Rural 
(CAR)  foi criado em 2012 e tem 
objetivo de integrar informações 
ambientais das propriedades e 
posses rurais, compondo base de 
dados para controle, monitora-
mento, planejamento ambiental 
e econômico, além do combate ao 
desmatamento. A ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira, expli-
ca que o cadastro, aliado a outras 
ações para reduzir os níveis de 
desmatamento, é fundamental na 
agenda de destaque da política 
ambiental brasileira para o País e 
em âmbito internacional. 

Festival do cinema 
Brasileiro inscreve

Estão abertas até o dia 5 de ju-
lho as inscrições para o 48º Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro, que acon-
tece entre os dias 15 e 22 de setembro, 
em Brasília e com atividades em outras 
cidades do Distrito Federal. O festival 
recebe inscrições de curtas, médias ou 
longas-metragens, concluídos a partir 
de agosto de 2014 e inéditos no DF. 
Seis longas-metragens (com duração 
superior a 70 minutos) e 12 curtas 
(com até 15 minutos) e médias-metra-
gens (entre 15 e 70 minutos) serão se-
lecionados para compor a programação 
das mostras competitivas do evento. 
Além dos troféus Candango, os filmes 
selecionados vão disputar um total de 
R$ 340 mil de premiação.

Arraiá de Cumpade foi considerado o primeiro produto turístico rural do Brasil pela Idestur

Começa a “maratona de forró” 
do Maior São João do Mundo

O maior evento de arte-
sanato genuinamente parai-
bano, o Salão de Artesanato 
da Paraíba, abre as portas na 
próxima segunda-feira, em 
Campina Grande. Até o dia 
30 deste mês, a 22ª edição do 
evento vai apresentar peças 
de artesãos de 62 municípios 
paraibanos e espera a visita 
de cerca de 100 mil pessoas. 

A expectativa dos or-
ganizadores é que sejam 
negociados, ao longo de um 
mês, cerca de R$ 1 milhão 
em compras e encomendas. 
O evento será realizado na 

Avenida Severino Bezerra 
Cabral, 95, no bairro do Cato-
lé, no prédio da ex-Ourovel e 
funcionará, diariamente, das 
15h às 22h.

“Em mais uma edição, o 
Sebrae reafirma sua parce-
ria com o Governo do Esta-
do, porque acredita na força 
do artesanato não somente 
como expressão de nossa 
arte e cultura, mas também 
como impulsionadora de de-
senvolvimento local a partir 
da organização das coopera-
tivas de produção, associa-
ções e dos artesãos que tam-
bém são empreendedores 
em suas atividades”, afirmou 
o superintendente do Sebrae 
Paraíba, Walter Aguiar. Com 
o tema “Mãos que trabalham 

nossa cultura”, o evento pres-
ta uma homenagem aos arte-
sãos de todas as tipologias, 
como barro, metal, rendas, 
arte indígena, cordel, xilo-
gravura, tecelagem, brinque-
dos populares, entre outras. 
Nesta edição, 400 artesãos 
estarão presentes no evento 
representando mais de três 
mil artistas de todo o Estado.

O Salão de Artesanato 
da Paraíba é uma realização 
do Governo da Paraíba e do 
Sebrae Paraíba. Durante o 
evento, o Sebrae vai oferecer 
oficinas e cursos, além de 
prestar esclarecimentos so-
bre legislação e  formalização 
como Microempreendedor 
individual (MEi). “Teremos 
técnicos capacitados para 

atender os interessados em 
se formalizar ou propor me-
lhorias para os negócios que 
já existem”, disse João Alberto 
Miranda, gerente da agência 
regional de Campina Grande.

Gastronomia e cultura 
 Como nos anos ante-

riores, a área gastronômica 
também fará parte da es-
trutura do Salão. Durante o 
evento, também haverá de-
gustação e venda de comidas 
regionais. Para esta edição, 
toda a sinalização interna e 
externa será feita pelo artista 
Adriano Dias. 

Ele preparou um layout 
a partir de desenhos ou Arte 
Naif, também conhecida por 
Arte Primitiva Moderna. Este 

ano, será disponibilizado Wi-
-fi aberto em todo o espaço 
do evento. Além da venda 
dos produtos, os visitantes 
também poderão acompa-
nhar todos os dias atrações 
culturais, como os músicos 
paraibanos Baixinho do Pan-
deiro, Poliana Rezende, Ex-
pressão Nordestina, Frank e 
Nazar, Kabras Bons de Xote, 
Jeito Nordestino, Forró Cam-
pina, Triângulo de Ouro e Os 
Fulanos.

 O Salão de Artesanato 
da Paraíba conta com o apoio 
do Governo Federal, Progra-
ma de Artesanato Brasileiro 
(PAB),  Linhas Círculos, Made 
in Paraíba, Escola de inglês 
CNA, iFPB, Água Mineral in-
daiá e Grupo 3 Corações.

No dia de ontem foi 
dada a largada dos 31 dias 
de forró do Maior São João 
do Mundo, que ocorre no 
Parque do Povo, em Campi-
na Grande. A festa teve iní-
cio com diversos shows mu-
sicais, além do tradicional 
show pirotécnico.  

Com uma receita em 
torno de R$ 5 milhões, na 
avaliação dos organizado-
res do evento, os festejos 
juninos são considerados o 
segundo Natal para cidade, 
em virtude do significativo 
montante que move a econo-
mia da região.  A expectativa 
é que a festa receba mais de 
1 milhão de pessoas.

O Maior São João do 
Mund ocupa uma área de 
42,5 mil metros quadra-
dos, onde foi montada uma 
estrutura que inclui palco, 
70 camarotes, espaço front 
stage; área para apresenta-
ções de quadrilhas; cidade 
cenográfica com réplica da 
Catedral de Nossa Senhora 
da Conceição, do Cassino El 
Dourado e do Cine Capitólio; 
300 barracas, entre restau-
rantes, bares e quiosques.

Para este ano, a deter-
minação do prefeito Romero 
Rodrigues foi que a equipe 
que organiza o evento pro-
movesse um resgate das tra-
dições culturais do Nordeste, 

com a valorização dos artis-
tas regionais, quadrilhas e 
grupos folclóricos. Sendo 
assim, foi formatado um São 
João mais tradicional com 
uma programação que aten-
de a todos os gostos, mas 
que prioriza os artistas que 
representam o forró nordes-
tino mais autêntico. 

A programação contará 
com mais de 200 atrações. 
Nela constam nomes como 
Elba Ramalho, Flávio José, 
Ton Oliveira, Zé Ramalho, Os 
três do Nordeste, Amazan, e 
Biliu de Campina, todos re-
presentantes da tradicional 
cultura nordestina. Para o 
público mais jovem, a pro-
gramação conta com as fa-
mosas bandas de forró esti-
lizado. 

Em meio a este clima 
de festa, quem também está 
festejando é o setor econô-
mico da cidade. A expectati-
va é que o evento gere uma 
receita em torno de R$ 160 
milhões, conforme estimati-
va feita pela Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico (Sede), que tem 
como base o que foi fatura-
do, em média, nos últimos 
anos, por parte do comér-
cio local, setor de serviços, 
barraqueiros instalados no 
Parque do Povo, agentes tu-
rísticos, artesãos, setor de 
transportes e muitos outros 
segmentos envolvidos com a 
realização da festa.

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Arraiá de Cumpade começa hoje

No Distrito de Galante, 
distante apenas 8km Cam-
pina Grande, começa hoje a 
temporada 2015 do Arraiá 
de Cumpade, tendo como 
atrações Cumpade João, 
Edglei Miguel, Gitana Pimen-
tel e Moreira Filho; Cris Oli-
veira, Os Filhos do Rei, Jeito 
Nordestino, Jadeilson Ferraz 
e o Grupo Folclórico Caisca. 
O evento, que foi considera-
do pela idestur como o 1º 
Produto Turístico Rural do 
Brasil, é realizado na Divina 
Vila, que se situa na Fazenda 
Olho D’água, vai acontecer 
nos dias 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 caipi-
rinhas), caldinhos regionais, 
apresentação cultural, forró 
pé de serra e visitação na Di-
vina Vila. O Arraiá de Cumpa-
de está inserido nas progra-
mações paralelas do “Maior 
São João do Mundo”, sendo 
promovido pelo Restauran-
te Rural Casa de Cumpade e 
a Mais Brasil Turismo, com 
apoio do Governo do Estado, 
através da Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur).

O complexo turístico ru-
ral ocupa uma área de apro-
ximadamente 230 hectares e 
é na Divina Vila que o turista 
vai encontrar dona Aurinha, 
a benzedeira que tira todas 
as mazelas do corpo e está à 
disposição dos visitantes na 
Casa da Rezadeira, bem como 
a Difusora de Rádio, Casa do 
Retratista, Moinho de Milho, 

Armazém, capela, botequim, 
casa de redes, tapiocaria, do-
ceira, restaurante rural, Casa 
do Queijo de cabra, entre 
outros ambientes que fazem 
parte da tradicional cultura 
da região paraibana.

É no centro da Divina 
Vila que a animação toma 
conta da festa ao som da san-
fona, zabumba e triângulo, 
grupo de danças folclóricas 
e a tradicional quadrilha ju-
nina animada pelo Cumpade 
Barreto, uma figura autênti-
ca do Nordeste que preserva 
os cânticos e vestimentas do 
vaqueiro. 

Um dos momentos mar-
cantes no evento é quando o 
Cumpade João, montado no 
lombo do jumento, entra na 
Divina Vila abrindo caminho 
para a imagem de Nossa Se-
nhora do Rosário.

Foto: Teresa Duarte

22a edição vai expor peças 
de artesãos de 62 municípios;
100 mil vão visitar o evento

Janielle Ventura
Especial para A União

A capital paraibana está 
sediando o 2º Fórum Brasileiro 
de Direitos Humanos e Saúde 
Mental, que se encerra hoje 
nos auditórios e ambientes de 
convivência do Campos I da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB). O tema do evento é 
“Direito às Diversidades: Cida-
des, Territórios e Cidadania”, 
e objetiva fazer a inclusão 
daqueles que são, de alguma 
maneira, excluídos pela socie-
dade. Entre as diversas ações 
está a Feira de Economia Cria-
tiva, que tem a participação 
do Governo do Estado, com o 
estímulo à geração de empre-
go e renda.A Secretaria Execu-
tiva de Segurança Alimentar 

e Economia Criativa foi lan-
çada em janeiro último. Ela é 
administrada pela secretária 
Ana Paula Almeida, e oferece 
exposições que incluem arte-
sanato em geral, fotografia, 
literatura de cordel, comidas 
nutritivas, entre outros itens. 
Estão presentes representan-
tes da Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Sergipe, São Paulo e Ce-
ará. Os produtos encontram-se 
com preços variados e, devido 
ao objetivo do evento, são fei-
tos em especial por portadores 
de transtornos mentais.

“Além da comercialização 
dos objetos fabricados por eles, 
estamos trabalhando com espa-
ços para oficinas e formações. 
Teremos vários debates sobre 
economia criativa e haverá tro-
ca de experiências”, explicou 

Ana Paula sobre a participação 
da secretaria no fórum, promo-
vido pela Associação Brasilei-
ra de Saúde Mental (Abrasme) 
em parceria com a UFPB. Para 
Paulo Amarante, presidente da 
Abrasme, a distinção entre uma 
pessoa e outra causa a exclusão. 
“Aqui estão pessoas que saíram 
da reabilitação e que estão em 
tratamento, estão por aí mis-
turadas com os visitantes. Es-
tabelecer rótulos entre alguém 
que tem transtorno e a que 
não tem, é um começo para um 
tratamento diferenciado com 
aquela pessoa”, relatou.

Ele também explica a for-
ma com que é enfrentada os 
problemas mentais. Não sendo 
um problema exclusivamente 
para ser tratado com medica-
mento, a maneira para se lidar 

com o transtorno é fundamen-
tal. “Antigamente, as pessoas 
eram internadas e ficavam lá o 
resto da vida. São pessoas sen-
síveis e criativas, muito mais 
vitimadas e isoladas. Toda ins-
tituição fechada tende a ser 
violenta, porque quer impor 
uma disciplina”, contou.

Segundo Paulo, pessoas de-
pressivas tomam medicamentos 
para combater a depressão e 
acabam viciadas. Elas não sabem 
que ao trabalhar o emocional, o 
contato, a socialização, elas po-
dem combater os sintomas de um 
jeito mais natural. A Secretaria de 
Estado da Saúde da Paraíba infor-
ma que  21.204 pessoas estão em 
atendimento devido algum tipo 
de transtorno. São aproximada-
mente 10.000 profissionais da 
atenção básica. 

Termina o 2o Fórum de Saúde Mental, em JP
Humanização do atendimento
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Número de empresas ativas cresceu 5,26% na Paraíba

Mais emprego e renda

17.735 vão receber restituição na PB 

MTE oferece mais 
de 16 mil vagas 

O Portal Mais Emprego  está com 
16.871 vagas abertas para os setores 
da indústria e comércio. O trabalhado-
res podem te acesso às vagas, através 
da internet, as vagas disponíveis em 
vários setores e regiões do país, sem 
necessidade de se dirigir a um posto 
de atendimento da rede do Sistema 
Nacional de Empregos (Sine), por meio 
do serviço implantando pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE).  

O sistema dispõe de 12.767 va-
gas para o comércio e 4.104 vagas na 
indústria nacional. A partir do cadastro, 
o trabalhador pesquisa e se candidata 
às vagas existentes no Sine.

Sindicatos criticam 
decisão do Copom

A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf ), a Força Sindical e a Federa-
ção das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) criticaram no último dia 
3 a decisão do Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco Central, de 
aumentar a taxa básica de juros (Selic) 
para 13,75% ao ano. “Os bancos são 
os grandes beneficiários do aumento e 
desta elevada taxa de juros. Ao mesmo 
tempo em que a medida representa 
mais lucro para o sistema financeiro e 
para os rentistas que vivem de renda, 
ela tem efeitos extremamente dano-
sos para a sociedade e a economia”

País não vai se 
integrar a OCDE

Especialistas em relações inter-
nacionais consideram difícil o Brasil tor-
nar-se membro pleno da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), organismo com 
o qual o governo brasileiro assinou 
acordo de cooperação, em Paris. Pelo 
acordo, o Brasil institucionaliza sua 
participação em diversos comitês da 
OCDE e pode se beneficiar da expe-
riência da organização, que desenvolve 
pesquisas em diversas áreas e tem 34 
países-membros. O Brasil já mantinha 
relações com a OCDE desde a década de 
1990 e, em 2007, tornou-se um dos 
países parceiros do organismo. 

Corte afeta o
mercado editorial

Consumo de 
energia cai 3% 

A diminuição nas compras de 
livros pelos governos afetou direta-
mente o mercado editorial do país em 
2014. Descontada a inflação, o setor 
registrou queda no faturamento de 
5% no ano, refletindo uma redução de 
21% nas vendas para a administra-
ção pública. Os dados são da pesquisa 
Produção e Vendas do Setor Editorial 
Brasileiro, divulgada no último dia 3, 
no Rio de Janeiro, pelo Sindicato Na-
cional dos Editores de Livros (Snel) e 
pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). 
De acordo com o levantamento, o Go-
verno Federal, é o maior comprador 
individual de livros no país.

O consumo de energia elétrica 
no país caiu 3% em maio deste ano 
em comparação com o mesmo mês 
de 2014. Em relação a abril, a carga 
de energia demandada ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN) registrou 
queda de 4,6%. Os dados fazem parte 
do Boletim de Carga Mensal de maio, 
divulgado pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS). Com a retração 
de maio, o consumo de energia fechou o 
acumulado dos últimos 12 meses com 
aumento de 0,8% em comparação ao 
período imediatamente anterior.

Dani Fechine
Especial para A UNIÃO

FOTO: Reprodução/Internet

A partir das 9h da 
próxima segunda-feira, a 
Receita Federal vai dispo-
nibilizar para consulta o 
primeiro lote de restitui-
ção do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2015  e mul-
tiexercício de devolução, 
contemplando as restitui-
ções residuais, referentes 
aos exercícios de 2009 a 
2014 (anos-calendários 
2008 a 2013). 

Na Paraíba, o crédito 
bancário para 17.735 con-
tribuintes será realizado 
no próximo dia 15 deste 
mês, totalizando o valor 
de R$ 30,5 milhões. 

Para a pessoa saber 
se teve a declaração li-
berada, o contribuinte 
deverá acessar a página 
da Receita na Internet 
(http://www.receita.fa-
zenda.gov.br), ou ligar 
para o Receitafone 146. 
Na consulta à página da 
Receitaou serviço e-CAC, é 
possivel acessar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 

identificadas no processa-
mento. Nessa hipótese, o 
contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer 
a autorregularização, me-
diante entrega de declara-
ção retificadora.

A Receita disponibili-
za, ainda, aplicativo para 
tablets e smartphones que 
facilita consulta às decla-
rações do IRPF e situação 
cadastral no CPF. Com ele 
será possível consultar 
diretamente nas bases da 
Receita Federal informa-
ções sobre liberação das 
restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá requerê-la por 
meio da Internet, median-
te o Formulário Eletrônico 
- Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente 
no e-CAC, no serviço Extrato 
do Processamento da Dirpe.  
Caso o valor não seja cre-

Cronograma de devolução de imposto

Ano do exercício

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

TOTAL

Nº de contribuintes

17.638

55

18

08

11

03

02

17.735

Valor

30.146.849,39

127.747,85

91.782,47

62.816,91

73.767,04

3.306,97

6.464,31

30.512.734,94

Correção pela Selic

1,99% (maio de 2015 a junho de 2015)

11,92% (maio de 2014 a junho de 2015)

20,82% (maio de 2013 a junho de 2015)

28,07% (maio de 2012 a junho de 2015)

38,82%(maio de 2011 a junho de 2015)

48,97% (maio de 2010 a junho de 2015)

57,43% (maio de 2009 a junho de 2015)

-

ditado, o contribuinte po-
derá contatar pessoalmen-
te qualquer agência do BB 
ou ligar para a Central de 
Atendimento por meio do 
telefone 4004-0001 (ca-
pitais) e 0800-729-0001 

(demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para de-
ficientes auditivos) para 
agendar o crédito em con-
ta-corrente ou poupança, 
em seu nome, em qualquer 

banco. Os montantes de 
restituição para cada exer-
cício, e a respectiva taxa de 
juros (Taxa Selic) aplicada, 
podem ser acompanhados 
na tabela acima.

IMPOSTO DE RENDA

Os donos de pequenos ne-
gócios na cidade de Sousa, no 
Sertão paraibano, a 440 km de 
João Pessoa, serão capacitados 
sobre como vender seus pro-
dutos e prestar seus serviços 
para o poder público. A cidade 
irá sediar na próxima quarta-
-feira o Seminário Regional 
de Compras Governamentais, 
no campus da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG). O evento é gratuito e 
voltado para microempresá-
rios, microempreendedores 
individuais, agricultores fami-
liares e gestores públicos.

Neste Ciclo 2015, o semi-
nário será realizado em mais 
cinco cidades paraibanas. O 
primeiro aconteceu em Sumé, 
no dia 26 de maio, reunindo 
cerca de 150 pessoas. Os pró-

ximos acontecerão em Ita-
poranga, Princesa, Araruna, 
Pombal e Guarabira. 

“Estamos capacitando os 
empresários e os agricultores 
familiares a se prepararem 
para vender aos Governos Mu-
nicipal e Estadual. Ao mesmo 
tempo, mostramos aos gesto-
res públicos a importância em 
adquirir produtos e serviços 
dos pequenos negócios locais, 
incentivando a circulação de 
recursos no próprio muni-
cípio”, ressaltou o gestor de 
Políticas Públicas do Sebrae 
Paraíba, Luciano Holanda.  
De acordo com a Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, o 
poder público deve realizar 
licitações exclusivas para as 
micro e pequenas empresas 
(aquelas que faturam até R$ 

3,6 milhões por ano), com va-
lores até R$ 80 mil. As MPE 
ainda têm prioridade em caso 
de empate nos pregões pre-
senciais. “Em torno de 98% 
das empresas da Paraíba são 
micro e pequenas”, afirmou 
Luciano.

    De acordo com dados de 
2012 do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), os pequenos 
negócios são responsáveis 
por 48% das compras do Es-
tado. Em Sousa, o percentual 
é maior: as micro e pequenas 
empresas são responsáveis 
por 59% das compras gover-
namentais. Para participar, é 
preciso inscrever-se previa-
mente pelo site (http://www.
compralegalpb.com.br) ou 
pelo telefone 0800-570-0800. 
A inscrição é gratuita.

Mariana Branco 
Repórter da Agência Brasil 

O Banco Central (BC) 
informou ontem que os bra-
sileiros retiraram R$ 3,199 
bilhões a mais do que de-
positaram na poupança em 
maio. Trata-se da menor 
captação para o mês desde 
o início da série histórica do 
BC, em 1995. Antes, o recor-
de pertencia a maio de 2003, 
quando a poupança ficou ne-
gativa em R$ 1,626 bilhão. 
Maio também é o quinto mês 
consecutivo de resultado 
negativo este ano.  No acu-
mulado dos cinco primeiros 
meses de 2015, a poupança 
está no vermelho (saldo ne-
gativo) em R$ 32,28 bilhões. 

A caderneta de poupan-
ça vem sofrendo desfalques, 

porque as famílias estão 
apertadas com o endivida-
mento e a inflação elevada. 
Além disso, com a taxa Selic 
mais alta, ela perde atrativi-
dade como investimento. Na 
última quarta-feira, o Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom) elevou pela sexta vez 
consecutiva a taxa básica de 
juros da economia. Atual-
mente, ela está em 13,75% 
ao ano.

Em maio, os saques 
na poupança somaram R$ 
156,43 bilhões, superando os 
depósitos, que ficaram em a 
R$ 153,23 bilhões. 

O valor total nas contas 
dos poupadores ficou em R$ 
648,77 bilhões. O volume 
dos rendimentos creditados 
aos investidores alcançou R$ 
3,662 bilhões. 

Evento em Sousa ensina a 
vender para o poder público

Saques da poupança 
superam os depósitos

EMPREENDEDORISMORECORDE DE MENOR CAPTAÇÃO

Formalização de pequeno negócio incrementa a economia paraibana

O número de empresas 
ativas na Paraíba encerrou o 
mês de maio com um cresci-
mento de 5,26%, em compa-
ração à quantidade registra-
da no fim de 2014. Os dados 
são do Empresômetro, ferra-
menta online desenvolvida 
pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação 
(IBPT), que também apontou 
na Paraíba a maior variação 
entre os Estados do Nordeste 
e a quinta maior do país.

Para Fernando Nazare-
no, gerente executivo de De-
senvolvimento da Indústria, 
o surgimento da figura do 
microempreendedor foi fun-
damental para o crescimento 
desses números, formalizan-
do os pequenos negócios que 
atuavam na clandestinidade. 

Até 30 de maio, estavam ati-
vas na Paraíba 210.014 em-
presas, 10.496 a mais do que 
o registrado no fim de 2014.

Em âmbito estadual, 
Fernando Nazareno tam-
bém propõe a seguinte 
explicação: “A decisão do 
governador Ricardo Couti-
nho em aumentar o limite 
anual de faturamento das 
empresas optantes do re-
gime tributário Simples 
Nacional, passando de R$ 
1,8 milhão/ano para R$ 3,6 
milhões/ano.Esse fato tam-
bém contribuiu de forma 
decisiva para a formaliza-
ção de pequenos negócios e 
o consequente aumento do 
crescimento industrial pa-
raibano”, disse. 

De acordo com o Em-
presômetro, a Paraíba é o 
quinto Estado do Nordeste 
em número de empresas ati-

vas, na frente do Rio Grande 
do Norte (209.769), Alagoas 
(165.855), Piauí (158.590) e 
Sergipe (109.802). 

O secretário de Turismo 
e Desenvolvimento Indus-
trial, Laplace Guedes, visua-
liza consequências positivas 
nesse novo momento para a 
Paraíba: “Com a formaliza-
ção das atividades econômi-
cas dessas empresas, aumen-
ta-se a geração de empregos 
formais e a arrecadação de 
impostos, fortalecendo a 
economia”, justifica. “Isto é 
um ciclo virtuoso, portanto 
não apresenta pontos negati-
vos”, finaliza. 

Em termos percentuais, 
a Paraíba ficou abaixo ape-
nas da variação registrada no 
Distrito Federal (5,53%), no 
Tocantins (5,39%), Espírito 
Santo (5,38%) e no Rio de Ja-
neiro (5,27%).
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Sarau

O GRUPO Sol das 
Letras promove no 
próximo dia 18, mais 
uma edição do Pôr do 
Sol Literário na Aca-
demia Paraibana de 
Letras.

O evento vai 
homenagear o 
ex-governador Ivan 
Bichara entregando o 
Troféu Solito a seus 
familiares. Em segui-
da, os poetas Jessier 
Quirino e Antônio 
Mariano lançam os 
livros “Papel de Bode-
ga” e “O dia em que 
comemos Maria Dulce”.

Dentista Eracliton Nunes 
Ramalho, Sras. Ivete Es-
teves, Jandirinha Tavares 
e Tereza Helena Bezerra 
Cavalcanti Madruga, empre-
sários Sebastião Quintans 
e João Araújo, médica Idalva 
Soares Loureiro, primeira-
dama de João Pessoa e 
professora, Maisa Freire 
Cartaxo Pires de Sá.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Jocezilda Molla vai comandar animada mesa na Feijunina 2015. O evento 
acontece no próximo dia 27, no Restaurante Panorâmico do Esporte Clube Cabo 
Branco, com supimpa feijoada, coquetéis da cachaça São Paulo e concurso do Traje 
Junino Mais Criativo.

Oneyde 
Moraes e 
Jandirinha 
Tavares, que 
está hoje 
aniversariando, 
em evento 
promovido pela 
Federação das 
Unimeds no 
Tropical Hotel 
Tambaú, com 
memorável 
palestra do 
ex-presidente 
Fernando 
Henrique 
Cardoso. O ano 
era 2006

FOTO: Dalva Rocha

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

A gloriosa equipe da PBTur com Ruth Avelino nas comemorações dos 40 anos da empresa

  O Tastemade, uma plataforma 
de vídeos para a geração conecta-
da, escolheu o Brasil para lançar 
uma experiência na Apple TV, em 
português.
 O canal não exige autenticação 
e oferece acesso instantâneo (site 
www.tastemade.com) à sua enorme 
biblioteca de programas de culinária 
e estilo de vida.

FOTO: Antônio David

Ivete Esteves está hoje aniversariando

FOTO: Dalva Rocha

Milho garantido

O DESEMBARGADOR 
Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque deu a 
boa notícia para os 
servidores do Tribunal 
de Justiça da Paraíba. 
O milho do São João 
está garantido, pois 
ele determinou que 
seja paga até o dia 19 
a primeira parcela do 
décimo terceiro salário.

A decisão foi to-
mada durante reunião 
entre o presidente e 
os diretores Paulo Ro-
mero (Economia e Fi-
nanças) e José Antônio 
(Gestão de Pessoas).

Patrícia Farias é a bonita aniversariante de amanhã

FOTO: Goretti Zenaide

   O Detran Paraíba abre na próxima segunda-feira a visitação aos veículos 
que vão a leilão nos próximos dias 12, 19 e 26 de junho.  Será a partir das 9h no 
Espaço Cultural José Lins do Rego e a visitação fica aberta até a próxima quinta-feira.

Afagos

O SUPLEMENTO 
Correio das Artes, circula 
amanhã encartado neste 
jornal destacando a es-
treia do artista paraibano 
José Rufino, na literatura.

Ele é matéria de 
capa com o livro de micro 
contos “Afagos”, publi-
cado pela editora pau-
lista Cosac Naify que o 
contratou como escritor 
exclusivo.

Festa em dose dupla: Maisa e Luciano Cartaxo, ela é a aniversariante de hoje e ele de amanhã

NA PRÓXIMA segunda-feira,  às 19h, o Governo do Esta-
do e o Sebrae abrem mais uma edição do Salão de Artesan-
ato da Paraíba e, como estamos no inverno e em pleno São 
João, será na cidade de Campina Grande, na antiga Ourovel, 
localizada na Av. Serverino Cabral, no bairro do Catolé.

Com o tema “Mãos que trabalham nossa cultura”, o 
evento vai homenagear o talento de nossos artesãos, 
que em número de 400 vão comercializar seus trabalhos, 
representando a produção de 62 municípios paraibanos.

Na entrada principal, os visitantes vão conferir peças 
das mais variadas tipologias com uma exposição e onde 
também haverá um lounge para descanso com um telão. 
Toda a sinalização do salão foi produzida a partir de de-
senhos da arte Naif, feitos com exclusividade pelo artista 
guarabirense Adriano Dias.

A área do evento compreende 2.900m2, onde não 
haverá o stand convencional, mas um stand contínuo que 
vai se transformando a cada tipologia. Essa ideia foi usada 
pela primeira vez no salão, quando ele foi coordenado pela 
arquiteta Sandra Moura no ano de 2009.

Artesanato paraibano

Festival
O CARTAZ da 39a 

Mostra Internacional 
de Cinema, que vai 
acontecer de 22 de 
outubro a 4 de no-
vembro em São Paulo, 
tem arte assinada 
pelo cineasta Martin 
Scorsese. O festival 
vai homenagear a 
organização sem fins 
lucrativos “The Film 
Foundation”, dirigida 
por ele há 25 anos 
para preservar a me-
mória do cinema.

“Aprendemos a voar como 
os pássaros e a nadar 
como os peixes, mas não 
aprendemos a conviver 
como irmãos”

“O senhor não daria banho a 
um leproso nem por um milhão 
de dólares? Eu também não. 
Só por amor se pode dar 
banho a um leproso”

MARTIN LUTHER KING MADRE TERESA DE CALCUTÁ

   A cantora Helo Nascimento, que se apresentou ontem na Usina Cultural 
Energisa,  faz show amanhã, a partir das 18h na Máquina Beer, no bairro do Cristo, 
onde lançará canções autorais inseridas no espetáculo “Minha Verdade”.

ESTREIA na próxima terça-feira, às 19h no Cine Teatro 
São José, em Campina Grande, o Projeto “Cine Enem”, criado 
pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba em parceria com 
o Projeto Vento Nordeste.

Assim, semanalmente serão exibidos filmes que pos-
sam interligar diferentes temas, possibilitando a apreensão 
de conteúdo por alunos das escolas públicas campinenses, 
visando o exame do Enem. A entrada é gratuita e para esta 
primeira exibição está programado “Bom Dia Vietnã”, filme 
que acho genial com o saudoso Robin Williams.

Bom dia Vietnã



Agente é detido por 
tentar entrar em presídio 
com material ilícito 
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Decisão foi tomada em 
reunião, ontem, entre 
superintendência e Sintesp 

HU de JP paralisa 70% dos serviços
A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Semana comemorativa começa segunda-feira
O Governo do Estado 

da Paraíba, por meio da Su-
perintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente 
(Sudema), definiu a progra-
mação para comemorar a Se-
mana do Meio Ambiente. De 
8 a 19 de junho vão ser reali-
zadas palestras, oficinas, exi-

bição de vídeos sobre o meio 
ambiente, atividades com 
alunos de escolas públicas, 
caminhadas e apresentações 
artísticas. 

As ações acontecerão 
simultaneamente nas cida-
des de João Pessoa, Campina 
Grande, Itabaiana, Serra de 

Catolé, Gurinhém, Cajazei-
ras, Monteiro e Patos. Profis-
sionais de órgãos ligados ao 
meio ambiente vão ministrar 
as palestras sobre qualida-
de de Solo e Meio Ambiente, 
Racionamento e Desperdício 
de Água, Novo Código Flo-
restal, Recuperação da Co-

bertura Vegetal, entre outros 
assuntos. A abertura oficial 
da Semana do Meio Ambiente 
acontece nesta segunda-feira 
(8), às 9h, no Teatro Paulo 
Pontes do Espaço Cultural, 
em João Pessoa.  A programa-
ção das atividades será apre-
sentada durante a solenidade.

MEIO AMBIENTE

Capital terá 20 mil novas árvores este ano
Mais de 20 mil mudas de 

árvores nativas deverão ser 
plantadas em João Pessoa 
até o final deste ano. O nú-
mero foi confirmado, ontem, 
pela secretária municipal 
do Meio Ambiente, Daniela 
Bandeira. As primeiras cinco 
mil mudas serão destinadas 
ao Programa João Pessoa 
Cidade Jardim, que priori-
za o plantio de espécies da 
Mata Atlântica nos corredo-

res viários da cidade. Depois 
de atender as 20 principais 
avenidas de João Pessoa, o 
programa também vai bene-
ficiar importantes vias para 
a mobilidade em diferentes 
bairros da cidade.

Com o plantio das no-
vas árvores, calçadas e ou-
tros equipamentos públicos 
como parques, praças, esco-
las públicas e creches irão 
receber um reforço na sua 

cobertura vegetal. Apenas 
na revitalização da Praça da 
Independência estão sendo 
plantadas 60 novas árvo-
res de diferentes espécies.  
A ação prevê o aumento da 
área verde de João Pessoa, 
reduzindo a incidência de 
ilhas de calor. “O nosso maior 
desafio é nos manter como 
uma cidade ambientalmen-
te confortável para todos, 
sem perder de vista o desen-

volvimento”, disse Daniela 
Bandeira. Desde o início do 
Programa de Arborização, ini-
ciado em 2013, já foram plan-
tadas na cidade mais de 58 mil 
mudas. A previsão é que 100 
mil novas árvores de espécies 
sejam plantadas na cidade até 
dezembro de 2016. Além do 
replantio, a Secretaria de Meio 
Ambiente também realiza pa-
lestras e ações de educação 
ambiental.

AUMENTO DA ÁREA VERDE

Aesa registra chuvas em 58 municípios
A Agência Executiva de 

Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa) registrou 
chuvas em 58 municípios 
entre as manhãs de quin-
ta (4) e  sexta-feira (5). A 
maior precipitação ocorreu 
em Itaporanga, onde foram 
registrados 27,9 milímetros.  
Esta foi a primeira chuva do 
mês no município sertanejo. 
Para este final de semana a 
previsão de chuvas ocasio-
nais para o Litoral, Brejo e 
Agreste.

Segundo dados da Aesa, 
em Rio Tinto já choveu 78,1 

milímetros e a cidade locali-
zada no Litoral Norte tem o 
maior índice pluviométrico 
desta primeira semana de 
junho. As outras nove cida-
des onde mais choveu são: 
Mamanguape (75,8mm), 
João Pessoa (72,4mm), 
Serraria (56,7mm) e Ara-
çagi (55mm), Cruz do Es-
pírito Santo (49,9mm), 
Guarabira (49,8mm), Bor-
borema (48,1mm), Solâ-
nea (39,8mm) e Jacaraú 
(38,5mm).

De acordo com a mete-
orologista da Aesa, Carmem 

Becker, neste final de sema-
na devem ocorrer chuvas 
ocasionais nas regiões Li-
toral, Brejo e Agreste, onde 
a previsão é de tempo com 
nebulosidade variável. 

“Estas precipitações 
são decorrentes de aglo-
merados de nuvens do tipo 
baixa que se formaram no 
Oceano Atlântico e se des-
locaram em direção à costa 
leste nordestina. Favorecen-
do a ocorrência de chuvas, 
especialmente na faixa lito-
rânea”, explicou.

Para o Cariri/Curima-

taú, Sertão e Alto Sertão a 
previsão é de nebulosida-
de variável. O Litoral deve 
registrar temperatura má-
xima de 31oC e mínima de 
23oC. No Agreste, a máxima 
deve atingir 29oC e a míni-
ma 20oC. Já para o Brejo a 
previsão é de máxima de 
29oC e mínima de 20oC. A 
máxima no Cariri/Curima-
taú pode chegar aos 32oC e 
a mínima, aos 19oC. No Alto 
Sertão, máxima de 34oC e 
mínima de 20o C. Para o Ser-
tão, máxima de 35oC e míni-
ma de 21oC. 

TEMPO NA PARAÍBA

A Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa 
(PMJP) prorrogou para 
a próxima segunda-feira 
(8), o prazo de inscrições 
para os interessados em 
um dos 17 apartamen-
tos dos casarões da Rua 
João Suassuna, no Cen-
tro Histórico da Capital. 
De acordo com dados 
da Secretaria Municipal 
da Habitação (Semhab), 
foram registradas 40 
famílias inscritas até o 
final de quinta-feira (4). 

Para se habilitar a 
um dos apartamentos, 
os interessados não 
podem possuir out-
ros imóveis e precisam 
apresentar renda fa-
miliar bruta mensal de 
R$ 1.600 até R$ 3.275. A 
seleção dos 17 propri-
etários será feita pela 
Caixa Econômica Fed-
eral, que vai analisar cri-
térios como o tempo em 
que a família reside em 
João Pessoa, renda total, 
vínculo com a cultura e 
a arte, e proximidade 
entre o local de trabalho 
e os apartamentos. 

As inscrições devem 
ser feitas na Secretaria 
Municipal da Habitação, 
que está localizada na 
Avenida Engenheiro 
Leonardo Arcoverde, 
121, no bairro de Jag-
uaribe. Os interessados 
devem comparecer ao 
local entre 8h e 14h, 
portando todos os doc-
umentos necessários (a 

lista completa está no 
final da matéria). 

Os imóveis
Os oito casarões da 

Rua João Suassuna pas-
saram recentemente 
pelo processo de ar-
queologia, que precede 
qualquer intervenção 
em edificações de valor 
patrimonial, como está 
previsto em lei. O trabal-
ho tem como objetivo 
resgatar elementos que 
fazem parte da história 
e cultura da cidade, con-
sistindo na coleta de da-
dos através de pesquisa 
histórica e arqueológica.

Com o cumprimen-
to das etapas de arque-
ologia e de seleção das 
famílias beneficiadas, a 
PMJP poderá dar início 
às obras de revitalização 
dos casarões, que será 
realizada pela empresa 
vencedora do chama-
mento público para a 
obra, a Borges e Santos. 

Os documentos 
necessários para a in-
scrição no financiamento 
são: RG e CPF, certidão 
de estado civil, três últi-
mos contracheques, 
declaração de Imposto 
de Renda, CTPS, extrato 
FGTS, comprovante de 
residência atualizado (há 
pelo menos cinco anos), 
extrato bancário, compro-
vante de despesas (fatura 
de cartão de crédito, 
água, luz, telefone, inter-
net, plano de saúde).

PMJP prorroga prazo de 
inscrição para moradias 

CENTRO HISTÓRICO

 A partir desta segunda-
-feira (8), 70% dos serviços do 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, em João Pessoa, 
estarão paralisados. A deci-
são foi tomada na tarde de 
ontem, após reunião entre o 
superintende do hospital, Ar-
naldo Correia, e o represen-
tante do comando local do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Ensino Superior da Paraíba 
(Sintespb), Rômulo Xavier.

Segundo Rômulo, o que 
foi acertado durante a reunião 
no que se diz respeito ao que 
vai ou não funcionar durante 
o período de paralisação é que 
parte das clínicas ficará inter-
nando apenas pacientes con-
siderados de alto risco e nos 
ambulatórios serão mantidos 
em funcionamento os servi-
ços essenciais. As cirurgias 
já marcadas serão realizadas 
normalmente, com prioridade 
para as diagnosticadas como 
mais graves. Entretanto, novos 
agendamentos não poderão 
ser realizados. 

 Casos de doenças infecto-
-contagiosas, gestantes de alto 
risco, pacientes da clínica mé-

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTOS: Ortilo Antonio

Durante o período de paralisação, o Hospital Universitário manterá os serviços essenciais e as cirurgias já marcadas serão realizadas normalmente 

dica que correm risco de vida 
e principalmente os casos em 
que o Hospital Universitário é 
referência serão mantidos ha-
bitualmente.

“A gente sabe como é a 
complexidade que é um servi-
ço de saúde, então não existe 
nenhuma perspectiva de para-
lisar totalmente um hospital, 
isso não existe. As consultas 
que já estão agendadas serão 

atendidas normalmente, mas 
aquele profissional que aderir 
a greve não será punido”, afir-
mou Rômulo.

Reivindicações
Em relação aos motivos 

que levaram a adesão da cate-
goria à greve nacional, defla-
grada em 28 de maio, Rômulo 
pontuou: “Nós estamos em 
campanha salarial, então rei-

vindicamos primeiro a manu-
tenção do orçamento integral 
para a educação e saúde, rea-
juste salarial de 27,3%, consi-
derando as perdas inflacioná-
rias de 2011 pra cá e também 
melhoria do nosso plano de 
cargo e carreira”. 

Também foi criada uma 
comissão do comando de gre-
ve no próprio hospital para 
ajudar no encaminhamento 

das questões pendentes re-
lacionadas à garantia da par-
ticipação dos servidores do 
hospital na greve, assegurada 
pelo direito que todo traba-
lhador tem em suspender 
suas atividades, de acordo 
com a Constituição Federal.

Rômulo ressalta que os 
usuários do hospital devem ser 
orientados sobre suas consul-
tas agendadas, procurando se 

informar antes, se haverá aten-
dimento ou não. Ele também 
afirmou que os atendimentos 
que foram suspensos durante 
o período de greve serão agen-
dados posteriormente.

n Para mais informações, o telefone do 
Hospital Universitário é o (83) 3216 7042.

Fique atento
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Hospital Arlinda Marques realiza 
mutirão de cirurgias pediátricas
Serão beneficiadas 13 
crianças com cirurgias 
de fimose e hérnia

O Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que integra 
a rede hospitalar do Estado, 
realiza hoje um mutirão de 
cirurgias.   De acordo com o 
médico Daniel Rangel, coor-
denador do  Serviço de Cirur-
gias Pediátricas  do Arlinda 
Marques,   13 crianças serão 
beneficiadas com a realiza-
ção de  cirurgias de fimose e 
hérnias  inguinal  e umbilical. 
“Esse é um projeto piloto, 
mas a intenção da direção 
do hospital é realizar outros 
mutirões”, destacou Daniel 
Rangel. 

Bruno Leandro de Sou-
za, diretor-geral do Hospital 
Arlinda Marques,  explicou 
que esse mutirão de cirur-
gias tem como objetivo oti-
mizar os serviços  como tam-
bém prestar uma assistência 
cada vez melhor à população 
paraibana. Ele afirmou que 
esses procedimentos cirúrgi-
cos demoram pouco tempo e 
a criança passará poucas ho-
ras internada, sendo liberada 
no mesmo dia.  

Ele lembrou que re-
centemente aconteceu ou-
tro mutirão de cirurgias, só 
que na área de cardiologia, 
quando cerca de 20 proce-
dimentos foram realizados 

no Hospital de Mamangua-
pe. “O Governo do Estado 
tem se preocupado em levar 
uma saúde com qualidade e 
eficiência a toda a população 
paraibana e, para isso, vem 
reformando, construindo e 
equipando a rede hospitalar 
do Estado como também  ca-
pacitando os profissionais de 
saúde”, destacou o diretor.

Bruno Leandro de Souza 
afirmou que o Hospital Arlin-
da Marques é referência em 
pediatria para todo o Estado 
com a realização de procedi-
mentos cirúrgicos de média e 
alta complexidade em várias 
especialidades, a exemplo 
de cardiologia e neurologia, 
atendendo, inclusive, pacien-
tes de outros Estados. 

“Temos procurado in-
vestir em tecnologia de 
ponta com profissionais ca-
pacitados para oferecer um 
atendimento com qualida-
de e eficiência e o Governo 
do Estado não tem medido 
esforços para garantir uma 
saúde com qualidade e efici-
ência à população paraibana, 
não só na área de pediatria, 
mas de uma forma em geral, 
pois são visíveis as ações em 
todas as regiões da Paraíba 
na área de saúde e também 
em outros setores conside-
rados importantes para o 
desenvolvimento do Estado 
e para o bem-estar da popu-
lação paraibana”, completou.

A Secretaria de Saúde de João 
Pessoa (SMS) prorrogou a campa-
nha de vacinação contra a gripe 
até a próxima sexta-feira (12). A 
meta é imunizar 124 mil pessoas, 
o que corresponde a 80% da po-
pulação de 155 mil, considerada 
grupo de risco. Nesta edição já fo-
ram imunizadas cerca de 100 mil 
pessoas, que representa 60% do 
público destinado.

A campanha é direcionada 
para crianças de 6 meses até me-
nores de 5 anos, pessoas com 60 
anos ou mais, trabalhadores de 
saúde, povos indígenas, gestantes 
e puérperas (até 45 dias após o 
parto). As pessoas portadoras de 
doenças crônicas não-transmissí-
veis ou com outras condições clí-
nicas especiais também devem se 
vacinar. Para esse grupo não há 
meta específica de vacinação.

“O chamamento para atua-
lização do cartão de vacinação é 
contínuo em toda rede municipal 
de saúde, mas para esta campa-
nha chamamos a atenção princi-
palmente, das gestantes, puér-
peras e idosos, que tem sido o 
menor público nas USF”, afirmou 
a coordenadora do setor de imu-
nização da SMS, Chiara Dantas.  
“Quem tiver um idoso que esteja 
acamado deve ligar para o núme-
ro 3218-6170, para que possamos 
encaminhar a demanda para os 
Distritos Sanitários e agendar a 
vacinação”, orientou.

Vacinação contra a gripe é prorrogada em JP
ATÉ 12 DE JUNHO

A vacina está disponível nos 
postos de saúde desde o dia 4 de 
maio, e protege contra os três 
subtipos do vírus da gripe deter-
minados pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) para este ano 
(A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).  
Para se vacinar, as pessoas podem 
se dirigir à Unidade de Saúde da 
Família mais próxima de sua resi-
dência, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Contraindicações
A vacina é contraindicada 

para pessoas com história de 
reação anafilática prévia em 
doses anteriores, bem como a 
qualquer componente da vaci-
na ou alergia grave relaciona-
da a ovo de galinha e seus de-
rivados.

Precauções
Em doenças agudas febris 

moderadas ou graves recomenda-
se adiar a vacinação até a resolu-
ção do quadro, com o intuito de 
não se atribuir à vacina as mani-
festações da doença.

Idosos, gestantes e puérperas têm sido o menor público nas USFs da capital

Foto: Secom-JP

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Patos reco-
mendou que a Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) promova a implemen-
tação, com urgência, de progra-
mas de apoio aos alunos com 
deficiência da instituição, uma 
vez que o semestre letivo já se 
iniciou e há alunos sem assis-
tência material e humana para 
o aprendizado das disciplinas.

Por meio da Recomenda-
ção n.º 83/2015, o Ministério 
Público ainda pede que, entre 
os programas a serem im-
plementados, seja incluído o 
Programa de Tutoria Especial 
(PTE), em que um aluno da 
universidade prestará apoio 
acadêmico ao estudante com 
deficiência, sob a supervisão 
dos professores das discipli-
nas, da coordenação do respec-
tivo curso e de outros órgãos 
da UFCG. Visando à efetiva con-
secução do PTE, o MPF solicita 
a disponibilização de recursos 
materiais, como tablet ou note-
book, “os quais deverão ficar à 
disposição do tutor especial ou 
do aluno tutorado, a fim de fa-
cilitar a transcrição e a leitura 
dos conteúdos abordados, no 
caso de estudantes com defici-
ências auditivas ou visuais”.

O procurador da Repú-
blica Filipe Albernaz Pires, 
que assina o documento, re-
comenda que a UFCG evite a 
implementação de programas 
de apoio para alunos com de-
ficiência auditiva com a par-
ticipação única e exclusiva de 
profissionais de Libras. O pro-
curador justifica que muitos 
deficientes auditivos não com-
preendem tal linguagem de 
sinais e que o profissional de 
Libras geralmente não possui 

conhecimento técnico acerca 
dos conteúdos ministrados, o 
que dificulta a interpretação.

A UFCG tem o prazo de 
60 dias, contados a partir do 
recebimento dos documentos 
para informar o acatamento 
da recomendação, bem como 
as medidas adotadas para seu 
cumprimento, encaminhando 
a respectiva documentação 
comprobatória.

Necessidade de inclusão
A recomendação do MPF 

tem respaldo em representa-
ção de aluno com deficiência 
auditiva do curso de Ciências 
Biológicas da UFCG, campus 
Patos, referente à falta de au-
xílio material e humano, por 
parte da referida universidade, 
a estudantes que possuem de-
ficiência auditiva. 

Na recomendação, o 
Ministério Público salienta 
a necessidade da UFCG im-
plementar medidas visando 
a proporcionar igualdade de 
condições para o desempenho 
acadêmico, bem como promo-
ver a inclusão e a permanência 
dos estudantes com necessi-
dades educacionais especiais 
na instituição, principalmente 
daqueles que possuem defici-
ência visual e auditiva. 

O procurador Filipe Al-
bernaz disse que outras ins-
tituições federais de ensino, a 
exemplo da Universidade de 
Brasília, têm programas de 
apoio às pessoas com defici-
ência, dentre estes o PTE, que 
oferece apoio acadêmico a 
estudantes com necessidade 
educacional especial e é rea-
lizado por estudantes da uni-
versidade, sob a supervisão de 
outros órgãos da instituição.

MPF recomenda apoio a 
alunos com deficiência

NA UFCG

Mais quatro vias terão lombadas eletrônicas 
A partir de segunda-feira 

(8), as avenidas Beira Rio e 
Tancredo Neves, e as ruas 
Miguel Couto (Varadouro) e 
Francisco Porfírio Vieira (Man-
gabeira) terão a velocidade li-
mite das lombadas eletrônicas 
padronizadas em 40 km/h, 
igualando-se a todas as outras 
lombadas da capital. 

A medida adotada pela 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP) tem como objetivo 
contribuir para a segurança do 
tráfego de todos que transitam 
nestes locais, considerados de 
extrema importância por con-
ta do grande fluxo diário de 
pedestres e veículos. 

Para que a padronização 
ocorra efetivamente, as placas 
que sinalizam a velocidade li-
mite nas lombadas eletrônicas 
foram trocadas e, de acordo 
com Roberto Pinto, superin-
tendente da Semob, elas per-
manecerão dispostas de ma-
neira a informar claramente os 
condutores sobre o limite de 
velocidade permitido. “Os mo-
toristas terão prazo de 15 dias 
para se adaptarem à padroni-
zação, inclusive com adesivos 
colados nos equipamentos, 
alertando a população e facili-
tando o período de adaptação”. 

O redutor eletrônico cal-
cula através de sensores do 
equipamento a velocidade dos 

veículos. Caso o limite seja ex-
cedido ao máximo permitido, 
há o registro da velocidade e 
da imagem do veículo. Há, con-
tudo, um limite de até 7km/h, 
para garantir eventuais diver-
gências entre a velocidade dos 
veículos e a velocidade aferi-
da pelo equipamento (uma 
margem de segurança para o 
condutor).  O objetivo desses 
equipamentos é reduzir a ve-
locidade em pontos específi-
cos, em virtude de tráfegos de 
pedestres, locais com riscos 
de acidentes, áreas escolares, 
etc. 

Segundo o Art. 218, do 
Código de Trânsito Brasileiro, 
transitar em velocidade supe-

rior à máxima permitida para 
o local, medida por instrumen-
to ou equipamento hábil, em 
rodovias, vias de trânsito rápi-
do, vias arteriais e demais vias 
pode acarretar: 

I - quando a velocidade 
for superior à máxima em até 
20%: Infração – média / Pena-
lidade – multa

II - quando a velocida-
de for superior à máxima em 
mais de 20% até 50%: Infra-
ção – grave 

III - quando a velocida-
de for superior à máxima em 
mais de 50%/ Infração – gra-
víssima/Penalidade –  multa,  
suspensão imediata do direito 
de dirigir e apreensão. 

PADRONIZAÇÃO

Lei Seca é intensificada nos festejos juninos
A Operação Lei Seca será 

reforçada nas estradas da Pa-
raíba durante o período das 
festas juninas. O objetivo é 
prevenir a ocorrência de aci-
dentes de trânsito e crimes 
de alcoolemia neste mês de 
junho, quando aumenta o 
movimento de carros em di-
reção às cidades com maior 
tradição de festas juninas. O 
esquema especial começou 
ontem com a abertura do 
Maior São João do Mundo, em 
Campina Grande, e vai até 5 
de julho.

Todo o efetivo da Ope-
ração Lei Seca será utilizado 
durante o Plano Operacional 

de Segurança no Trânsito ela-
borado pelo Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran) 
para os festejos juninos 2015 
na Paraíba. Nas blitze, o tra-
balho dos agentes é reforçado 
por guinchos, motocicletas de 
patrulha e viaturas da Polícia 
Militar, do Detran e dos ór-
gãos municipais de trânsito.

“Vamos intensificar as 
abordagens nos pontos com 
maiores concentrações de 
veículos e municípios com vi-
sitações turísticas durante os 
festejos juninos como Cam-
pina Grande, João Pessoa, 
Sapé, Guarabira e Itabaiana”, 
explica o chefe da Divisão de 

Policiamento e Fiscalização 
de Trânsito, Ricácio da Cruz. 
Além de reforçar a fiscaliza-
ção nas rodovias que ligam 
João Pessoa às cidades onde 
terá festas juninas, a Lei Seca 
vai atuar dentro da capital e 
nas cidades vizinhas.

Durante este mês, as ati-
vidades serão repressivas e 
educativas, numa parceria en-
tre as Divisões de Policiamen-
to e Educação para o Trânsi-
to do Detran e o Batalhão de 
Policiamento de Trânsito da 
Paraíba. A ideia é assegurar 
o cumprimento da “lei seca” 
e conscientizar a sociedade 
dos riscos e consequências da 

mistura álcool e direção.
Em João Pessoa, serão 

montados pontos de fiscali-
zação em locais estratégicos, 
que concentra um grande nú-
mero de bares e restaurantes. 
Em Campina Grande, além 
das atividades educativas no 
acesso à cidade, bares, hotéis 
e restaurantes, a campanha 
educativa será levada para os 
bairros. 

Algumas fiscalizações 
contarão com a estrutura da 
unidade móvel da Delegacia 
de Acidentes de Veículos, o 
que vai facilitar o registro dos 
flagrantes e as notificações 
por embriaguez ao volante.

FISCALIZAÇÃO
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Agente é detido por tentar entrar 
com material ilícito no Serrotão
Com o acusado foram 
encontrados comprimidos, 
celulares e carregadores 

Feira de Economia 
Solidária na UFPB

Termina hoje, na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), em João 
Pessoa, a Feira de Economia Soli-
dária, evento que faz parte do 2º 
Fórum Brasileiro de Direitos Huma-
nos e Saúde Mental. Oitenta e nove 
grupos de artesãs, 35 deles ligados 
à Secretaria Extraordinária de Polí-
ticas Públicas para as Mulheres, da 
Prefeitura da capital, participam do 
evento através da exposição dos 
seus produtos. A feira funciona das 
8h às 18h. 

A Feira de Economia Solidária 
também terá na sua programação 
apresentações culturais dos grupos 
Batucaps, Toque de Samba e As Ca-
lungas, além de um sarau poético, 
vivência com grafite e oficinas de 
Peso de porta, Bonecos, Caneca de 
quenga de coco, e Filtro dos sonhos. 

Ciclo de palestras 
para artesãs

A Estação da Moda reuniu um 
time de profissionais formado pela 
estilista Fernanda Yamamoto (SP), 
o modelista Fernando Jeon (SP), a 
consultora de imagem pessoal Meri 
Grossi (MG) e o consultor criativo 
Romero Sousa (PB) para realizar 
um ciclo de palestras voltado para 
artesãs de João Pessoa. Com o en-
foque “Um olhar contemporâneo”, o 
evento vai reunir artesãs de vários 
programas de artesanato da cidade 
nos dias 8, 19 e 26 deste mês, no 
auditório do Sebrae, sempre às 15h.

O evento não é aberto ao 
público, mas destinado às artesãs 
indicadas pelas instituições par-
ceiras: Sebrae, Secretaria de De-
senvolvimento Social do município, 
Secretaria de Políticas Públicas para 
as Mulheres, João Pessoa Artesã e o 
Programa de Artesanato da Paraíba. 

UEPB inscreve
para mestrado 

A Coordenação do Programa 
de Pós-Graduação em Odontologia 
da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) inscreve até segunda-feira 
(8), os interessados em concorrer às 
13 vagas ofertadas para o Mestrado 
e nove para o Doutorado em Odon-
tologia da instituição. As inscrições 
para os processos seletivos estão 
sendo feitas através do endereço 
eletrônico http://scapg.uepb.edu.br.

Após a inscrição eletrônica, 
o candidato deve entregar a docu-
mentação exigida, presencialmente 
ou via postal, no Departamento de 
Odontologia, Secretaria do Progra-
ma de Pós-Graduação em Odonto-
logia. Rua Juvêncio Arruda, s/n – 1º 
andar, Campus de Bodocongó, Cam-
pina Grande – PB, CEP: 58.429-500. 
Outras informações: (83) 3315-
3471. 

Clementino Fraga 
atende no Roger

O Complexo Hospitalar de 
Doenças Infectocontagiosas Cle-
mentino Fraga realiza hoje diver-
sas ações de saúde, com caráter 
preventivo e educativo. O evento, 
intitulado ‘Programa Clementino Iti-
nerante’, acontece na Casa Pequeno 
Davi, ONG situada à Rua João Rama-
lho, 195, no  Roger, em João Pessoa.

A equipe do Clementino Itine-
rante ficará no local das 9h às 15h, 
disponibilizando testes rápidos de 
HIV, sífilis e hepatites virais, distri-
buição de preservativos masculino 
e feminino, material educativo, afe-
rição de pressão arterial e testes de 
glicemia. De acordo com o gerente 
de Ações Estratégicas do Clementi-
no Fraga, Francisco Morais, o Progra-
ma é de fundamental importância 
para divulgar os serviços oferecidos 
pela unidade hospitalar.

A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) 
apreendeu o agente peniten-
ciário Sávio Ronaldo Alves 
Farias, na manhã de ontem, 
tentando inserir material ilíci-
to no presídio do Serrotão, em 
Campina Grande. A operação 
foi coordenada pelo secretá-
rio de Administração Peniten-
ciária, Wagner Dorta, ao lado 
da Gerência de Inteligência da 
Seap, depois de procedimento 
de investigação iniciado após 
denúncia. Foram encontrados 
com o acusado sete aparelhos 
celulares, 10 carregadores e 
alguns comprimidos para dis-
função erétil.

O agente foi encaminha-
do para a Central de Polícia 
de Campina Grande e autua-
do no Artigo 349-A do Códi-
go Penal Brasileiro, que versa 
sobre a conduta de ingressar, 

promover, intermediar, auxi-
liar ou facilitar a entrada de 
aparelho telefônico móvel, 
de rádio ou similar, sem au-
torização legal, em estabele-
cimento prisional, com pena 
prevista entre três meses e 
um ano de prisão.

O secretário Wagner 
Dorta adiantou que a Seap 
vai intensificar cada vez mais 
as ações no sentido de pu-
nir possíveis infratores que 
atuam dentro do sistema 
prisional paraibano. “Quero 
ressaltar que a maioria dos 
agentes penitenciários é de 
pessoas sérias, entretanto os 
que preferirem atuar do lado 
do crime serão punidos com 
todos os rigores da lei. 

Estamos realizando 
operações cotidianamente 
dentro dos presídios e iden-
tificando os atos ilícitos e 
tomando as devidas provi-
dências para dar maior se-
gurança a toda a sociedade”, 
ressaltou. 

O Departamento Estadual de Trân-
sito da Paraíba (Detran-PB) abre nesta 
segunda-feira (8), em João Pessoa, a 
visitação aos veículos que vão a leilão 
nos próximos dias 12, 19 e 26 deste mês, 
a partir das 9h, no Espaço Cultural. Os 
bens estão retidos no pátio da sede há 
mais de 90 dias, prazo máximo determi-
nado pelo Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) para que os donos regularizem a 
situação junto aos órgãos credores.

A visitação fica aberta até a quin-
ta-feira (11) e também ocorrerá nas 
vésperas dos dias de leilão, dia 18 e 
25 deste mês. Os interessados deverão 
comparecer no auditório do Detran das 
8h às 11h e das 14h até 16h30. Segundo 
o presidente da comissão organizadora, 
Eugênio Pacelli, serão entregues fichas 
por ordem de chegada. “Para controle 
e melhor organização da visita, iremos 
formar grupos que serão acompanha-
dos por instrutores. A visita terá duração 
máxima de 30 minutos”, explicou.

Serão leiloados 1.150 veículos, en-

tre carros e motocicletas, que têm lances 
mínimos entre R$ 200 e R$ 15 mil. Os 
veículos estão em diversos estados de 
conservação, recuperável ou como su-
cata. E somente as motos e carros con-
siderados recuperáveis poderão voltar a 
circular, desde que o arrematante tome 
todas as providências necessárias para 
colocá-lo novamente em circulação.

Os interessados em participar do 
leilão devem se cadastrar no site do 
leiloeiro (www.leiloespb.com.br) ou 
comparecer no local do leilão com an-
tecedência de uma hora, portando os 
documentos pessoais e comprovante 
de residência. Caso seja pessoa jurídica, 
é necessária a apresentação do CNPJ e 
documentos pessoais do representante 
da empresa.

A relação completa dos veícu-
los e detalhamento dos lotes pode 
ser consultada no site do Governo do 
Estado através do link (http://static.
paraiba.pb.gov.br/2015/05/Diario-Ofi-
cial-28-05-2015.pdf).

Detran abre visitação a veículos 
que serão leiloados na capital

SEGUNDA-FEIRA

Vão a leilão 1.150 carros e motocicletas, que têm lances mínimos entre R$ 200 e R$ 15 mil 

O gerente do Escritório 
Regional da Cagepa, Francisco 
Veras Pinto, Dedé Veras, con-
firmou para este final de se-
mana o início do racionamen-
to de água para os municípios 
de Sousa, Marizópolis e Naza-
rezinho, no Sertão da Paraíba. 
O bombeamento na estação 
de tratamento de água locali-
zada em São Gonçalo, Distrito 
de Sousa, será suspenso às 5h 
deste sábado e só será reto-
mado no mesmo horário da 
segunda-feira (8).

Dedé Veras afirmou que a 
decisão partiu da presidência 
da Companhia de Água e Es-
goto da Paraíba (Cagepa), que 
integra a Comissão Especial 
de Acompanhamento de Ges-
tão das Águas, liderada pelo 
Ministério Público Estadual.

O gerente do escritó-
rio Regional do Rio do Peixe 
afirmou que estudos revela-
ram que o racionamento nos 
finais de semana na região 
de Sousa possibilitará que o 
abastecimento humano se es-
tenda até o mês de janeiro do 
próximo ano.

“Queremos mais uma vez 
apelar para que a população 
se conscientize da situação hí-
drica e economize o máximo 
de água possível. Vamos rea-
lizar esse racionamento dois 
dias por semana para garantir 
que o açude de São Gonçalo 
não entre em colapso nos pró-
ximos 60 dias”, disse.

O açude de São Gonçalo, 
que tem capacidade para 44 
milhões e 600 metros cúbicos 
de água, está com o volume 
atual de 9.1%, o que corres-
ponde a pouco mais de 4 mi-
lhões e 70 mil metros cúbicos. 
O manancial fica localizado 
no acampamento federal do 
Dnocs, em São Gonçalo, dis-
tante 18 quilômetros da zona 
urbana de Sousa.

As águas de São Gonçalo 
abastecem os municípios de 
Sousa, com 68.434 habitan-
tes; Nazarezinho, 7.330 ha-
bitantes, e Marizópolis, com 
6.473 moradores, segundo 
dados populacionais apre-

sentados na página do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Irrigação
No início deste ano, uma 

decisão da Justiça Federal 
proibiu o uso da água do açu-
de para os trabalhos de irri-
gação, privilegiando somente 
o abastecimento humano em 
decorrência do baixo volume 
hídrico do manancial. O co-
lapso hídrico gerou prejuízo 
superior a 95% na produção 
de coco na região. Alguns 
produtores ainda insistem na 
cultura no Projeto Várzeas de 
Sousa, porque aproveitam a 
água proveniente do açude de 
Coremas.

O gerente da Cagepa 
também confirmou que uma 
empresa contratada pelo Go-
verno do Estado já enviou à 
Sousa as tubulações que serão 
instaladas para a conclusão da 
adutora do Pintado, localizada 
nas Várzeas de Sousa. Uma es-
tação de tratamento também 
foi construída na zona leste da 
cidade para tratar a água que 
será bombeada do açude de 
Coremas.

Com a chegada da tu-
bulação de engate rápido, a 
estação de tratamento será 
interligada a um ponto de dis-
tribuição localizado no Jardim 
Sorrilândia. 

A obra irá disponibilizar 
60% a mais de água no abas-
tecimento da cidade de Sousa. 
Há uma expectativa para que 
a nova adutora e a estação de 
tratamento sejam entregue à 
população pelo Governo do 
Estado no mês de julho.

 

Racionamento de água 
começa hoje em Sousa

NO SERTÃO

Os donos de pequenos 
negócios em Sousa, no Ser-
tão paraibano, serão capa-
citados sobre como vender 
seus produtos e prestar seus 
serviços para o poder pú-
blico. A cidade irá sediar na 
próxima quarta-feira (10) 
o Seminário Regional de 
Compras Governamentais, 
no Campus da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG). O evento é gratuito e 
voltado para microempresá-
rios, microempreendedores 
individuais, agricultores fa-
miliares e gestores públicos.

Neste Ciclo 2015, o se-
minário será realizado em 
mais cinco cidades parai-
banas. O primeiro aconte-
ceu em Sumé, no dia 26 de 
maio, reunindo cerca de 
150 pessoas. Os próximos 
acontecerão em Itaporanga, 
Princesa, Araruna, Pombal 
e Guarabira. “Estamos capa-
citando os empresários e os 
agricultores familiares a se 
prepararem para vender aos 
Governos Municipal e Esta-
dual. Ao mesmo tempo, mos-

tramos aos gestores públicos 
a importância em adquirir 
produtos e serviços dos pe-
quenos negócios locais, in-
centivando a circulação de 
recursos no próprio muni-
cípio”, ressaltou o gestor de 
Políticas Públicas do Sebrae 
Paraíba, Luciano Holanda. 

De acordo com a Lei Ge-
ral da Micro e Pequena Em-
presa, o poder público deve 
realizar licitações exclusivas 
para as micro e pequenas 
empresas (aquelas que fatu-
ram até R$ 3,6 milhões por 
ano), com valores até R$ 80 
mil. As MPE ainda têm prio-
ridade em caso de empate 
nos pregões presenciais. “Em 
torno de 98% das empresas 
da Paraíba são micro e pe-
quenas. Por isso, temos que 
incentivá-las a participarem 
dessas licitações e mostrar 
esses benefícios aos gestores 
públicos”, afirmou Luciano.

 De acordo com da-
dos de 2012 do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), os 
pequenos negócios são res-
ponsáveis por 48% das com-

pras do Estado. Em Sousa, o 
percentual é maior: as micro 
e pequenas empresas são 
responsáveis por 59% das 
compras governamentais. 
“Estamos fazendo grandes 
discussões em torno deste 
tema, para aumentarmos a 
participação dos pequenos 
negócios nas compras públi-
cas”, completou Luciano. 

O Seminário é realizado 
durante todo o dia, em duas 
partes. Na primeira etapa 
há palestras sobre compras 
governamentais como opor-
tunidade de negócios e uma 
apresentação do projeto 
Compras PB, com o consul-
tor do Sebrae Nacional, Luis 
Pivovar. Posteriormente, as 
atividades são divididas de 
acordo com o perfil do par-
ticipante (empresários, agri-
cultores familiares e gestores 
públicos). Para participar, 
é preciso inscrever-se pre-
viamente pelo site (http://
www.compralegalpb.com.
br) ou pelo telefone 0800-
570-0800. A inscrição é gra-
tuita.

Seminário ensina empreendedor 
a vender para o poder público

COMPRAS GOVERNAMENTAIS

George Wagner 
Georgewagner1@gmail.com

Bombeamento 
na estação de 
tratamento será 
suspenso às 5h 
deste sábado 
e retomado na 
segunda, no 
mesmo horário

FOTO: Edson Matos
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Planos não poderão 
negar tratamento a 
doença preexistente
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habitação

Investimentos em CG continuam
Ministro Kassab garantiu 
ontem que manterá verbas 
para habitação no município

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

O ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, garantiu on-
tem pela manhã em Campina 
Grande que, apesar da crise 
nacional e do contingencia-
mento de recursos execu-
tado pelo Governo Federal, 
a cidade não sofrerá cortes 
nos repasses oriundos da 
pasta. “Trouxemos boas notí-
cias. Todos sabem que o Mi-
nistério das Cidades teve um 
corte significativo, mas ne-

nhum investimento em Cam-
pina foi afetado. Na questão 
da habitação, Campina foi 
uma das mais contempla-
das com o programa ‘Minha 
Casa, Minha Vida’, e estare-
mos entrando para a terceira 
fase. Campina Grande será 
beneficiada com novas con-
tratações”, informou Kassab. 
Ele relacionou entre os in-
vestimentos já encaminha-
dos pelo planalto o conjunto 
Aluízio Campos, no bairro do 
Ligeiro, que deverá contar 
com 4.100 imóveis, entre ca-
sas e apartamentos.

O prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues, 
que poderá trocar o pSDB 
pelo pSD, legenda criada por 

Gilberto Kassab, voltou a afir-
mar que as conversas com o 
ministro das Cidades tiveram 
caráter puramente adminis-
trativo, e rasgou elogios ao 
representante do Governo 
Federal. Romero revelou que 
Kassab teria se tornado uma 
espécie de contato privile-
giado em Brasília, ajudando 
a abrir portas e encaminhar 
encontros em outros ministé-
rios. “O ministro merece um 
título de cidadão campinense, 
pela forma cortês como trata 
Campina Grande. Estamos 
viajando para Brasília para 
articular, com a ajuda do mi-
nistro, várias reuniões”, disse 
o tucano. pela manhã, o mi-
nistro das Cidades participou 

do encerramento do Seminá-
rio de Mobilidade Urbana.

Além de Gilberto Kas-
sab, também veio a Campi-
na o ministro dos Esportes, 
George Hilton dos Santos Ce-
cílio, que visitou a área onde 
funcionou o antigo hospital 
psiquiátrico João Ribeiro, no 
bairro da Liberdade, onde 
será construído um Centro de 
Iniciação ao Esporte. Os dois 
auxiliares da presidente Dil-
ma Rousseff vieram à cidade 
para, além do cumprimento 
de agenda administrativa, 
participar da abertura da 
edição 2015 do Maior São do 
Mundo. Já o prefeito Romero 
retornou ao cargo após uma 
licença de duas semanas.

 

As últimas cinco au-
diências do Orçamento 
Democrático Estadual 
sofreram alterações de 
datas. As alterações são 
para as regiões de Bo-
queirão, Itaporanga, 
Princesa Isabel, Sumé 
e João Pessoa. As au-
diências têm o objetivo 
de ouvir a população 
e eleger as prioridades 
de investimentos para 
cada região.

A audiência da ci-
dade de Sumé (5ª Re-
gião Georçamentária) 
receberá a audiência 
no dia 12/6, a partir 
das 19h, no ginásio da 
Escola Estadual Pro-
fessor José Gonçalves 
de Queiroz. Já a de 
Boqueirão (3ª Região) 
acontecerá no próxi-
mo dia 13, a partir das 
15h, no ginásio da Es-
cola Técnica da cidade. 
Na segunda-feira (15), a 
partir das 15h, a audiên-
cia será na 7ª Região, 
polarizada pela cidade 
de Itaporanga, no giná-
sio de esportes o “Ma-
drugão”, localizado no 
bairro Xique Xique.

As duas últimas au-
diências serão realiza-
das na cidade de Prin-
cesa Isabel (11ª Região), 
que receberá a comitiva 
do governador Ricardo 
Coutinho no dia 17/6, a 
partir das 19h, na Escola 
Nossa Senhora do Bom 

Conselho, e  encerrando 
o ciclo 2015, a cidade 
de João Pessoa (1ª Re-
gião Georçamentária), 
no dia 19/6, a partir das 
15h, na Fundação Espa-
ço Cultural.

O Ciclo 2015 do Or-
çamento Democrático 
Estadual teve início no 
mês de abril e já foram 
realizadas 11 audiên-
cias públicas com o go-
vernador Ricardo Cou-
tinho e seus assessores 
de governo. 

As audiências po-
dem ser acompanhadas 
ao vivo pela internet, 
através da página do Or-
çamento Democrático 
(www.paraiba.pb.gov.
br/odestadual) e a po-
pulação pode, ainda, in-
teragir, elegendo a prio-
ridade para a sua região 
através do OD Digital 
no endereço www.od-
digital.pg.gov.br

Orçamento Democrático 
alterou seu calendário

mudaram as datas

Ministro das Cidades Gilberto kassab durante cerimônia ontem

A deputada estadual e 
vice-presidente da Comissão 
parlamentar de Inquérito 
(CpI) da Telefonia Móvel, Ca-
mila Toscano (pSDB), revelou 
que as próximas audiências 
serão para ouvir a população 
dos municípios de Catolé do 
Rocha e pombal nos dias 18 
e 19, respectivamente, dentro 
das sessões itinerantes que es-
tão sendo realizadas. As datas 
foram definidas durante deli-
beração da comissão.

“Deliberamos que vamos 
a Catolé do Rocha e pombal 
apenas nos dias 18 e 19, tendo 
em vista o encontro da União 
Nacional de Legisladores e Le-
gislativos (Unale) programado 
para a próxima semana. Vamos 
ao Sertão ouvir as dificuldades 
da população naquela região. 
Essas sessões itinerantes estão 
sendo essenciais para a formu-
lação do relatório final da CPI”, 
explicou a deputada.

Camila destacou ainda a 
produtividade da Comissão 
durante a semana. Depois de 
uma reunião realizada na se-
gunda-feira, na terça-feira os 
deputados foram até Santa 
Rita ouvir os vereadores e a 
população. “Em Santa Rita ti-
vemos uma denúncia muito 
grave de sonegação fiscal. Lá, 
segundo a denúncia, está sen-
do utilizada uma mesma an-
tena para várias operadoras. 
Esse é mais um elemento para 
ser colocado no relatório final 
dessa CpI”, destacou.

Conforme a deputada, os 
parlamentares que compõem 
a Comissão, entre eles João 
Gonçalves (presidente) e João 
Bosco Carneiro (relator), tam-
bém discutiram a convocação 
de técnicos da Universidade 
Federal da paraíba (UFpB). 
“Eles viriam esta semana para 
nos explicar como funciona o 
serviço prestado pelas opera-

doras. precisamos entender 
porque é tão ruim. Mas como 
a universidade entrou em gre-
ve, vamos remarcar para outra 
data”, explicou.  

“Com todas essas ações 
fechamos a semana com mui-
ta produtividade e o balan-
ço é muito positivo. Vamos 
continuar nosso trabalho de 
forma intensa, porque nin-
guém aguenta mais o que as 
empresas de telefonia fazem 
com a população", lamentou 
o parlamentar.

parceria com o TJ - O Tri-
bunal de Justiça da paraíba 
vai apoiar as ações da Comis-
são parlamentar de Inquérito 
(CpI) que investiga a presta-
ção de serviço da Telefonia 
Móvel no Estado. O apoio foi 
confirmado durante uma reu-
nião dos parlamentares com 
o presidente do TJpB, desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
na última segunda-feira (1).

CPI da Telefonia da Assembleia 
vai a Catolé e Pombal dias 18 e 19 

Ministro assinou contrato da licitação do transporte público

ouVindo a PoPuLação OAB-PB reage 
a especulações 
sobre paralisação 
da transposição

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional paraíba 
(OAB-pB), reagiu ontem as 
especulações em torno da su-
posta pretensão do Governo 
Federal de paralisar as obras 
do projeto de Transposição 
do Rio São Francisco, iniciada 
em 2007 com previsão para 
conclusão em 2010, mas que, 
após vários atrasos, segue sem 
definição de término.

O presidente da OAB-pB, 
Odon Bezerra, disse que a ins-
tituição não pode ficar parada 
“sob pena de caos completo 
no Estado da paraíba, sobre-
tudo no Sertão, e no Semiárido 
nordestino”. Odon acrescen-
tou que a OAB-pB vai se unir 
ao Governo do Estado, Assem-
bleia Legislativa da paraíba 
(ALpB), prefeituras, Câmaras 
de Vereadores, sindicatos, as-
sociações e toda sociedade ci-
vil organizada para cobrar que 
a obra não seja parada.

“Estive nesse final de se-
mana no Sertão paraibano e 
pude observar de perto o cla-
mor dos sertanejos com a falta 
de água e a possibilidade de 
colapso no abastecimento das 
cidades. Nossos principais ma-
nanciais, a exemplo dos Açu-
des de Boqueirão, Engenheiro 
Ávidos e Coremas,  estão prati-
camente secos. Não podemos 
mais aceitar tanta demora e 
agora a possibilidade de para-
lisação das obras do projeto de 
Transposição de Águas do Rio 
São Francisco, por isso concla-
mo que todas as autoridades e 
a sociedade civil organizada se 
unam para cobrar o prossegui-
mento da obra”, afirmou.João Gonçalves (PSDB-PB), ao centro, é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da telefonia

FOtO: Cláudio Goes

O Ciclo 2015 do 

ODE teve início 

no mês de abril 

e já foram 

realizadas 11 

audiências

públicas 

Campina Grande rea-
lizou a 3ª. Edição do Semi-
nário Cidade Expressa na 
manhã de ontem no Teatro 
Facisa, numa iniciativa do 
CTMU – Comitê Técnico de 
Mobilidade Urbana de Cam-
pina Grande e Região Me-
tropolitana.  O evento reuniu 
cerca de 700 pessoas e con-
tou com a participação de 
autoridades e especialistas 
em mobilidade urbana e eco-
nomia. Entre as autoridades, 
destaque para a presença do 
ministro das Cidades, Gilber-

to Kassab, deputado federal 
Rômulo Gouveia,  além do 
prefeito e do vice-prefeito de 
Campina Grande, respectiva-
mente, Romero Rodrigues e 
Ronaldo Cunha Lima Filho.  

Um momento importan-
te do evento foi a assinatura 
do contrato da licitação do 
transporte público de Cam-
pina Grande, que outorgou 
aos consórcios Santa Maria 
e Santa Verônica, o direi-
to de explorar o serviço de 
transporte público de pas-
sageiros do município pelos 

próximos 15 anos. Conforme 
explicou o ministro Gilberto 
Kassab, a licitação do trans-
porte público e o plano de 
mobilidade urbana, são exi-
gências da legislação federal 
para permitir a celebração 
de convênios entre o mu-
nicípio e a União, visando a 
liberação de recursos para 
execução de projetos nessas 
áreas.

Os especialistas em mo-
bilidade urbana, engenhei-
ros Carlos Batinga e Carlos 
Cavalcante, além da analista 

do Ministério das Cidades, 
Guadiana Lopes Cortizzo, 
destacaram a qualidade téc-
nica do plano de mobilidade 
da cidade, que em suas di-
retrizes básicas contempla 
projetos para atender aos 
deslocamentos não motori-
zados, priorizando a cidade 
para as pessoas e o desestí-
mulo ao transporte indivi-
dual e estímulo ao transpor-
te coletivo.

O Comitê Técnico de 
Mobilidade Urbana de Cam-
pina Grande e Região Metro-

politana, é um órgão técnico 
criado pela Lei Municipal 
5.417/14, constituído por 
um colegiado composto por 
instituições da sociedade 
civil. O seminário se cons-
tituiu de duas palestras. Na 
primeira delas, a engenhei-
ra Valéria Barros apresen-
tou as diretrizes do plano 
de Mobilidade Urbana do 
município, recentemente 
aprovado pela Câmara Mu-
nicipal.

Em outro momento do 
evento, a economista Ana 

Carla Fonseca Reis apresen-
tou os conceitos das cidades 
criativas e inteligentes, que 
encontram na cultura do 
seu povo uma maneira de 
se reinventar. Em sua fala, 
ela destacou que “Campina 
Grande é um município com 
fortes características cultu-
rais”, citando a Feira Central 
e O Maior São João do Mun-
do como exemplos de situa-
ções onde a economia cria-
tiva tem grande impacto na 
cultura e na vida da cidade 
como um todo.

FOtO: Reprodução/Internet
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Projeto poderá incluir cursos
a distância no Prouni e no Fies
Texto já foi aprovado pela 
Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados

Após um represamento de cerca de 20 anos, a reforma 
política, que seguia uma rota incremental de mudanças pontuais 
e superficiais, tornou-se, desde os dias 26 e 27 de maio, objeto 
de uma ampla agenda de votação de matérias no Plenário da 
Câmara dos Deputados. A decisão mais impactante em curso 
é a constitucionalização do financiamento empresarial. Até o 
momento, prevalece uma tendência conservadora nessa atual 
agenda institucional de reforma política, que, por isso, mais 
apropriadamente pode ser considerada uma contrarreforma. O 
termo reforma cabe ser aplicado a mudanças que caminham no 
sentido da igualdade de condições, que caracteriza o processo 
democrático. Não é isso o que está prevalecendo. 

Em 25 de maio, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente 
da Câmara dos Deputados, fez um acordo com alguns líderes 
partidários de não colocar em votação o relatório da Comissão 
Especial da Reforma Política, constituída em fevereiro, e de 
designar o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) como relator 
de um projeto a ser submetido à votação direta no Plenário 
da Casa. A votação iniciou-se em 26 de maio, quando duas 
derrotas foram impostas ao conservadorismo, ao se recusar 
tanto o sistema eleitoral denominado distritão como a 
constitucionalização do financiamento empresarial. O distritão 
acabaria com o sistema proporcional nas eleições para 
vereadores e deputados estaduais e federais e resultaria em um 
enfraquecimento ainda maior dos partidos e no fortalecimento 
da primazia do personalismo no sistema político brasileiro. A 
constitucionalização do financiamento empresarial encerraria 
a querela do financiamento político (partidos e eleições) a favor 
da manutenção de um esquema de provimento de fundos que 
já deixou mais do que claro o seu vínculo com a corrupção e o 
seu caráter absolutamente contrário à igualdade de condições 
na competição político-eleitoral. A derrota do distritão e do 
financiamento empresarial privado na noite de 26 de maio foi 
motivo de grande contentamento das forças que demandam uma 
reforma política democrática.

Porém, em 27 de maio – apoiado em uma manobra 
regimental, contra a qual os vencidos já entraram com recurso 
no STF, e em ameaças, uma delas colocando em risco os partidos 
nanicos com o fim das coligações proporcionais –, a Câmara 
dos Deputados, impulsionada pelo seu açodado presidente 
conservador, conseguiu recolocar em votação e aprovar a 
constitucionalização do financiamento empresarial. Sendo 
a permissão ou proibição do financiamento empresarial nas 
eleições a questão mais importante do debate da reforma 
política e o maior divisor de água entre manutenção do status 
quo e mudança, pode-se considerar que a decisão tomada foi 
conservadora. Resta a esperança de que a manobra regimental 
seja rejeitada pelo STF, prevalecendo, portanto, o que foi votado 
em 26 de maio e/ou que esse resultado desfavorável à mínima 
igualdade de condições na disputa eleitoral seja alterado no 
segundo turno de votação, uma vez que se trata de proposta de 
emenda constitucional.

Além da votação de matérias sobre sistema eleitoral e 
financiamento de campanha, foram votados, até o momento, 
também os temas da reeleição, das coligações proporcionais 
e da cláusula de desempenho. O fim da reeleição foi aprovado 
por ampla maioria, contando com votos da oposição e dos 
governistas. Por outro lado, as coligações proporcionais foram 
mantidas, para a tranquilidade dos partidos nanicos e pequenos. 
No entanto, aprovou-se uma cláusula de desempenho que 
propicia o acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão 
apenas aos partidos com pelo menos um representante 
parlamentar na Câmara ou Senado.

Já havia sido apontado nessa coluna que existia uma 
aliança política entre a morosidade de Gilmar Mendes para dar 
seu parecer na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4650, 
da OAB – que, por pedido de medida cautelar, questiona o 
financiamento privado das campanhas eleitorais permitido pelas 
legislações partidária e eleitoral – e a pressa de Eduardo Cunha 
em constitucionalizar a contribuição empresarial, virtualmente 
proibida pelo STF, uma vez que o julgamento da referida ação 
está 6 votos a 1 a favor da inconstitucionalidade. Essa aliança 
conservadora entre forças da Suprema Corte e do Poder 
Legislativo está dando frutos. 

Em termos literais, democracia significa poder do povo. 
A democracia representativa é o regime político ou sistema 
político-institucional que elege os representantes do povo. 
Se, na competição eleitoral, os candidatos ricos são eleitos, 
com base na arrecadação de fundos das empresas, enquanto 
os candidatos que não tem esse recurso de arrecadação 
perdem a disputa, então não é exagero dizer que a democracia 
representativa torna-se um sistema de representação do 
poder econômico. Esse tipo de recrutamento da representação 
política tem prevalecido na democracia brasileira. Afinal, há no 
Brasil uma democracia, governo do povo, ou uma plutocracia, 
governo dos ricos? Com certeza pode-se dizer que a democracia 
representativa está plutocratizada. Isso precisa ser modificado, 
mas os que ocupam cargos representativos no Congresso 
Nacional e se beneficiam desse esquema de financiamento 
eleitoral querem manter o status quo.

* Marcus Ianoni é cientista político, professor do Departamento 
de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
pesquisador das relações entre Política e Economia.
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Representantes do povo 
ou dos financiadores?

A Comissão de Educação 
da Câmara dos Deputados 
aprovou projeto que permite 
ao Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e ao Progra-
ma Universidade para Todos 
(Prouni) financiar estudan-
tes matriculados em cursos 
de graduação a distância (PL 
5797/09). Atualmente, os 
dois programas financiam 
somente cursos presenciais.

O projeto é de autoria 
do deputado Felipe Maia 
(DEM-RN) e recebeu parecer 
favorável da relatora na co-
missão, deputada professo-
ra Dorinha Seabra Rezende 
(DEM-TO).

Ela destacou que o tex-
to dará segurança jurídica 
para que os alunos de curso 
a distância pleiteiem bolsas 
do Prouni e financiamentos 
do Fies. Dorinha Rezende 
argumentou que o ensino a 
distância tem evoluído no 
Brasil, com oferta de cursos 
de boa qualidade.

“Trata-se de uma opção 
que representa praticidade 
e economia de tempo para 
o aluno, bem como uma al-
ternativa para estudantes 
de cidades do interior que 
não dispõem de faculdades 
públicas ou privadas”, disse 
a deputada.

O projeto aprovado alte-
ra as leis de criação do Fies 
(Lei 10.260/01) e Prouni (Lei 
11.096/05).

Aval do ministério
Dorinha Rezende apre-

sentou substitutivo para de-
terminar que, no caso do Fies, 
o acesso ao financiamento só 
poderá ser feito por alunos 
de cursos a distância que 
possuam aval do Ministério 

da Educação para funcionar.
A primeira versão do 

relatório da deputada de-
terminava que os cursos 
a distância deveriam ter a 
aprovação do Instituto Na-
cional de Supervisão e Ava-
liação da Educação Superior 
(Insaes). Mas ela refez a re-
dação do substitutivo por-
que o Insaes ainda não foi 
criado legalmente.

Previsto no PL 4372/12, 

do governo, o instituto vai 
cuidar da avaliação e super-
visão dos cursos de gradua-
ção do país. O texto está sen-
do analisado na Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Tramitação
O projeto será analisado 

agora, em caráter conclusivo, 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

Deputada Professora Dorinha Seabra, (DEM-TO), é a relatora do projeto e já deu parecer favorável

FOTO: Agência/Camara

Está pronto para ser 
votado pela Comissão de As-
suntos Sociais (CAS) projeto 
que proíbe a caracterização, 
pelos planos de saúde, de 
doenças e malformações 
congênitas como “doença 
preexistente” e torna obri-
gatórias a fundamentação e 
a comunicação, por escrito, 
de qualquer negativa de co-
bertura sob esta justificativa. 
A matéria tem decisão termi-
nativa na comissão.

De acordo com o autor, 
senador Vicentinho Alves 
(PR-TO), as pessoas com 
malformações congênitas 
– alterações de desenvolvi-
mento de órgãos e tecidos 
presentes ao nascimento por 
causa genética, ambiental ou 
mista – são frequentemente 
discriminadas nos planos de 
saúde, sendo a alegação mais 
comum a de preexistência de 
doença para a negativa de 
tratamento. Os procedimen-
tos não seriam autorizados 
porque as doenças acome-
tem os pacientes antes da 
adesão ao plano.

O texto do PLS 544/2013 
recebeu substitutivo do se-
nador Waldemir Moka (PM-
DB-MS). Para o relator, é até 
compreensível que as ope-
radoras resistam a cobrir 
despesas com doenças pree-
xistentes, a fim de evitar a 
chamada “seleção adversa” 
na contratação de planos 
de saúde, mesma lógica que 
lhes permite instituir prazos 

de carência nos contratos. No 
entanto, incluir malforma-
ções congênitas no conceito 
de doença preexistente para 
fins de exclusão de cobertura 
securitária é inaceitável em 
sua avaliação, afinal, “não há 
como o segurado aderir ao 
plano antes mesmo de nas-
cer”, salientou.

No substitutivo, o sena-
dor modificou a redação para 
incluir entre os beneficiados 
os portadores de afecções 
congênitas metabólicas sem 
repercussão morfológica 
em órgãos e tecidos. Na opi-
nião dele, somente a palavra 
“malformação” poderia levar 
a ambiguidades na interpre-
tação e excluir os portadores 
de doenças congênitas como 
fibrose cística ou anemia fal-
ciforme, por exemplo, que 
não têm deformidades físi-
cas visíveis.

“É imperativo explicitar 
que nenhuma doença con-
gênita deve ser motivo de 
exclusão de cobertura sob 
o argumento de se tratar de 
doença preexistente”, justifi-
cou Moka.

Ele também incorporou 
sugestão apresentada na Co-
missão de Assuntos Econô-
micos (CAE) para estender a 
todos os procedimentos co-
bertos pela saúde suplemen-
tar a obrigatoriedade de fun-
damentar e comunicar, por 
escrito, eventual negativa de 
cobertura tanto ao consumi-
dor ou beneficiário quanto 
ao profissional responsável 
pela assistência e à institui-
ção solicitante.

Planos não poderão 
negar o tratamento 

DOENÇAS PREEXISTENTES

O Ministério Público 
Federal (MPF) em Patos 
recomendou que os Mu-
nicípios de Patos (PB) e 
Cacimbas (PB), Sertão do 
Estado, implantem siste-
ma de controle da utili-
zação das máquinas do 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) 
doadas às duas cidades 
pelo Ministério do De-
senvolvimento Agrário, 
bem como estabeleçam 
rotinas administrativas 
destinadas a fiscalizar o 
cumprimento do dispos-
to no documento.

Nas Recomendações 
nº 81 e 82/2015, uma en-
viada para Patos e outra 
para Cacimbas, o MPF 
quer que as prefeituras 
de ambos os municípios 
elaborem cronograma de 
uso das máquinas, prefe-
rencialmente com parti-
cipação de agricultores 
familiares; preencham, 
obrigatoriamente, diário 
de operação do equipa-
mento; e apresentem re-
latórios anuais referentes 
à utilização do bem.

O Ministério Público 
ainda solicita a adoção 
de outras medidas que 
visem ao controle da utili-
zação das máquinas, den-
tre as quais destacam-se: 
tombamento dos equipa-
mentos, vinculando-os a 
unidades administrativas 
que desenvolvam ações 

governamentais voltadas 
à agricultura; designação 
de local específico para 
guarda dos equipamen-
tos, com condições ade-
quadas de conservação 
e segurança; designação 
de responsáveis pela 
guarda e operação dos 
equipamentos; liberação 
e custeio do deslocamen-
to de servidores para re-
ceberem treinamento de 
operação das máquinas; 
e agendamento das revi-
sões e manutenções pre-
ventivas.

Os Municípios de Pa-
tos e Cacimbas têm o pra-
zo de 60 dias, contados 
a partir do recebimento 
dos documentos, para 
informar o acatamento 
da recomendação, bem 
como as medidas ado-
tadas para seu cumpri-
mento, encaminhando a 
respectiva documentação 
comprobatória.

Nas recomenda-
ções, o MPF considera 
as  notícias veiculadas 
na imprensa, além das 
representações dirigidas 
ao Ministério Público Es-
tadual e Federal acerca 
da má administração no 
uso de máquinas do tipo 
caminhão-caçamba, mo-
toniveladora e retroesca-
vadeira, as quais foram 
doadas pelo Governo Fe-
deral aos Municípios de 
Patos e Cacimbas.

MPF recomenda o 
controle rigoroso 

USO DE MÁQUINAS DO PAC

Elina Rodrigues Pozzebom
Agência Senado
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Governo Federal vai ampliar a 
concessão de vistos a haitianos

O ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, disse 
ontem que o governo brasi-
leiro vai ampliar a concessão 
de vistos em Porto Príncipe, 
no Haiti, para que mais imi-
grantes do país centro-a-
mericano possam entrar no 
Brasil de forma legal. Com a 
medida, o governo quer evi-
tar que mais haitianos sejam 
vítimas de grupos que facili-
tam a imigração clandestina, 
os chamados coiotes.

“Queremos combater 
as organizações criminosas, 
mas permitir que aqueles que 
venham ao Brasil venham de 
maneira legal. Para isso, va-
mos ampliar a expedição de 
vistos em Porto Príncipe e 
vamos discutir medidas poli-
ciais e de controle migratório 
legalizado entre esse país”, 
disse o ministro em Quito, 
após reuniões com autorida-
des dos governos da Bolívia, 
Peru e Equador para discu-
tir a situação dos imigrantes 
ilegais haitianos. O áudio da 
entrevista foi divulgado pela 
assessoria de imprensa do 
Ministério da Justiça.

“Devemos enfrentar as 
organizações criminosas que 
trazem para o Brasil, explo-
rando economicamente a 
necessidade dos haitianos, 
um conjunto de pessoas que 
chegam debilitadas, sem saú-
de, com fome, o que é, obvia-
mente, inaceitável do ponto 

O Brasil quer evitar a ação 
de coiotes que facilitam
a imigração clandestina

Luana Lourenço
Da Agência Brasil

de vista dos direitos huma-
nos”, avaliou Cardozo.

De acordo com o minis-
tro, a necessidade de comba-
ter os grupos que atuam na 
exploração dos haitianos para 
migração ilegal foi conside-
rada unânime pelos quatro 
países. O próximo passo serão 
reuniões técnicas para deba-
ter medidas policiais e de con-
trole migratório. Em seguida, 
haverá um novo encontro de 
ministros. “Para que, politi-

camente, possamos bater o 
martelo naquilo que deve ser 
feito”, explicou Cardozo.

Segundo ele, o governo 
brasileiro não pode impor 
medidas que dificultem a en-
trada de imigrantes no Brasil. 
“Não podemos estabelecer 
medidas que impeçam as 
pessoas de terem livre acesso 
aonde querem viver, é uma 
posição tradicional do Bra-
sil, os outros países também 
concordam com isso.”

A entrada de haitianos 
no Brasil se intensificou após 
o terremoto que destruiu o 
país em 2010. A maior parte 
dos imigrantes entra em ter-
ritório brasileiro pelo Acre e 
de lá é encaminhada a outras 
regiões, principalmente para 
São Paulo. No fim de maio, o 
transporte de haitianos do 
Acre para a capital paulista 
foi suspenso pelo Ministério 
da Justiça.

O governador do Acre, 

Tião Viana, pediu apoio do 
Governo Federal para lidar 
com a imigração, que, segun-
do ele, já custou R$ 11 mi-
lhões ao Estado. O prefeito de 
São Paulo, Fernando Haddad, 
pediu que a cidade seja avi-
sada com antecedência sobre 
a chegada de grandes con-
tingentes de imigrantes. De 
acordo com Haddad, a capital 
paulista acolhe bem imigran-
tes, mas precisa de um aviso 
prévio para se planejar.

O ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, confirmou a iniciativa do 
governo que vai beneficiar haitianos

A entrada 
de haitianos 
no Brasil se 
intensificou após 
o terremoto que 
destruiu o país 
em 2010

FOTO: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Apesar do Ministério 
da Saúde ter encerrado 
ontem a Campanha de 
Nacional de Vacinação 
contra a Gripe, a pasta 
recomenda aos Estados 
que ainda não atingiram 
a meta que continuem a 
mobilização para que a 
população-alvo seja va-
cinada.  Até ontem, 35,9 
milhões de pessoas fo-
ram vacinadas, represen-
tando 73%, com a meta 
de imunizar 80% da po-
pulação. 

São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Roraima e Distrito 
Federal vão continuar a 
imunização. O Ministé-
rio da Saúde pede aos 
Estados e Municípios 
que se esforcem para 
atingir a meta. A vacina 
da gripe tem prazo li-
mitado de utilização de 
seis a 12 meses. 

O Ministério da 
Saúde informou que 
apenas cinco Estados 
atingiram a meta du-
rante a campanha. O 
Amapá imunizou 89,4% 
do público-alvo, o Para-
ná 83,5%, Santa Catari-
na 82,2%, Espírito San-

to 81,8% e Amazonas 
81.4%. Segundo dados 
da Secretaria de Saúde 
local, o Distrito Federal 
também atingiu a meta, 
com 86% de cobertura.

Entre os Estados 
com os níveis mais baixos 
de coberturas, segundo 
os números do Minis-
tério da Saúde, estão o 
Acre, com 52%, Piauí, 
com 57%, Mato Grosso 
e Ceará, com 62%.

Com a campa-
nha, iniciada no dia 4 
de maio e prorrogada 
uma vez, o Ministério 
da Saúde pretendia va-
cinar 49,7 milhões de 
pessoas, equivalente a 
80% do público priori-
tário, formado por gru-
po com maior risco de 
desenvolver complica-
ções da doença. Nestes 
grupos estão crianças 
de seis meses a cinco 
anos incompletos, ido-
sos, trabalhadores da 
saúde, povos indígenas, 
gestantes e puérperas 
(que deram à luz em 
até 45 dias), presos e 
funcionários do sistema 
prisional.

Saúde recomenda
continuar vacinação

IMUNIZAÇÃO CONTRA GRIPE

Aline Leal
Da Agência Brasil

O Ministério da Justiça 
prorrogou a atuação da Força 
Nacional de Segurança no Rio 
Grande do Norte e em Goiás. 
As portarias, que foram publi-
cadas hoje (5) no Diário Ofi-
cial da União, permitem que o 
reforço permaneça por mais 
180 dias no dois Estados.

A pedido do Governo 
Estadual, os agentes da For-
ça Nacional vão dar apoio na 
Operação Cerrado em ações 
de preservação da ordem pú-
blica nas cidades limítrofes 
entre Goiás e Distrito Fede-
ral, por meio da atuação do 
policiamento ostensivo.

O objetivo da Operação 
Cerrado é apoiar os órgãos 
de segurança locais no cum-

primento de mandados e 
apuração dos casos acumu-
lados em anos anteriores, 
principalmente de roubos e 
homicídios.

No Rio Grande do Norte, 
também a pedido do Governo 
Estadual, os homens da Força 
Nacional vão ajudar o Corpo 
de Bombeiros em atividades 
de prevenção e salvamento 
na orla marítima do Estado.

A Força Nacional de Se-
gurança Pública foi criada em 
2004 para atender às neces-
sidades emergenciais dos Es-
tados. Ela é formada por poli-
ciais e bombeiros dos grupos 
de elite dos Estados, que pas-
sam por rigoroso treinamen-
to na Academia Nacional de 
Polícia, em Brasília, que vai 
de especialização em crises 
até direitos humanos.

Força Nacional prorroga atuação
RIO GRANDE DO NORTE E GOIÁS

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Depois que três hospi-
tais e uma Unidade de Pron-
to Atendimento do Distrito 
Federal detectaram a presen-
ça de bactérias multirresis-
tentes em pacientes, a Secre-
taria de Saúde informou que 
vai se reunir na tarde de hoje 
(5) com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária para 
discutir o controle de infec-
ções hospitalares.

As bactérias multirresis-
tentes, popularmente conhe-
cidas como superbactérias, 
são organismos resistentes à 
maioria absoluta dos grupos 

de antibióticos disponíveis 
no mercado. O corpo humano 
tem várias bactérias, mas com 
a ingestão de antibióticos al-
gumas se tornam resistentes, 
emergem de onde estão e se 
multiplicam, provocando in-
fecção. Desta forma, o uso in-
discriminado de antibióticos 
é uma das causas do surgi-
mento dessas superbactérias.

As áreas vermelha e 
amarela do setor de emer-
gência do Hospital Regional 
de Taguatinga chegaram a ser 
fechadas para higienização 
intensa no dia 28, após a equi-
pe ter constatado que uma 
paciente de 79 anos estava 
infectada pela bactéria ente-

rococo. Três pacientes idosas 
que estavam com a bactéria 
e morreram neste hospital, 
porém, a Secretaria de Saúde 
disse que ainda não é possível 
relacionar as mortes com a 
presença das bactérias, já que 
as pacientes apresentavam 
outras enfermidades graves. 
A emergência foi reaberta na 
terça-feira (2), mas o hospital 
ainda conta com três pacien-
tes em isolamento.

No Hospital Regional de 
Santa Maria pelo menos 14 
pessoas foram isoladas por 
terem a bactéria acinetobac-
ter. No Hospital Regional do 
Guará há atualmente dois pa-
cientes isolados com a acine-

tobacter. Na UPA de Sobradi-
nho foi detectada a bactéria 
KPC em uma paciente. Ela 
foi transferia para o Hospital 
Regional de Sobradinho.

A Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal está fazendo 
um levantamento para atua-
lizar o número de pacientes 
contaminados por bactérias 
em toda a rede pública e deve 
divulgar os dados na tarde 
de hoje. A pasta alerta que 
a higienização das mãos no 
ambiente hospitalar, com ál-
cool, é a principal ferramenta 
para evitar a contaminação. 
A higienização deve ser feita 
pelos profissionais de saúde, 
acompanhantes e visitantes.

Três hospitais e UPA de Brasília  
detectam bactérias multirresistentes



Terremoto deixa um morto e 100 
montanhistas isolados na Malásia
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Pelo menos um monta-
nhista morreu e dois fica-
ram feridos no Monte Ki-
nabalu, na Malásia, depois 
de um terremoto de mag-
nitude 6 na escala Richter 
atingir ontem a região, 
onde estavam cerca de 200 
pessoas.

O médico Rezlan Abdul 
Rahan anunciou a existên-
cia de um morto quando 
chegou à base da monta-
nha, divulgou o jornal local 
The Star.

 De acordo com Rahan, 
quando ele descia com um 
grupo, encontrou uma mu-
lher caída no solo, mas já 
estava morta. “Creio que a 
pessoa que morreu era de 
Cingapura”, disse o médico 
malaio.

As autoridades malaias 
estão fazendo operações 
para resgatar as mais de 
100 pessoas que ficaram 
presas no Kinabalu, no Es-
tado de Sabah.

 As atividades de mon-
tanhismo foram suspensas 
em toda a região, infor-
mou o Departamento para 

a Conservação de Parques 
da Província de Sabah, na 
parte nordeste da ilha de 
Bornéu.

A montanhista Charle-
ne Dmp, retida no monte, 
publicou numa rede social, 
que aguarda, junto a deze-
nas de pessoas, a chegada 
de helicópteros de resgate.

“Não podemos descer 
porque há muitas rochas 
caindo. Não é seguro por-
que ainda há tremores”, 
disse Charlene Dmp, ao 
mesmo tempo que publicou 
várias fotografias de mon-
tanhistas no local.

O serviço geológico 
dos Estados Unidos, que 
registra a atividade sísmica 
mundial, identificou o epi-
centro do sismo a 10 quilô-
metros de profundidade e 
a 19 quilômetros a noroes-
te da cidade de Ranau, que 
tem 94 mil habitantes.

Da Agência Lusa

Operações são realizadas 
para regastar os que
ficaram presos no monte

Da Agência Lusa

Oito dos 10 acusados da tenta-
tiva de assassinato da Nobel da Paz 
paquistanesa Malala Yousafzai, de 
17 anos, foram libertados sem qual-
quer condenação pelo ato, segundo 
divulgaram ontem fontes policiais.

No final de abril, fontes policiais 
e judiciais afirmaram que os dez acu-
sados pelo atentado à ativista, sím-
bolo da luta pela educação femini-
na, foram condenados a 25 anos de 
prisão por um tribunal antiterrorista.

No entanto, apenas dois fo-

ram sentenciados e os outros oito 
foram libertados por falta de pro-
vas, disse à agência EFE o chefe da 
polícia da região do Vale do Swat, 
Saleem Marwat, onde ocorreu o 
ataque em 2012.

“O tribunal condenou dois dos 
homens implicados na tentativa de 
assassinato de Malala e os outros oito 
foram postos em liberdade por falta 
de provas”, afirmou Saleem Marwat.

Aijaz Khan, porta-voz do de-
partamento de Investigação Cri-
minal que teve acesso ao veredi-
to, confirmou à agência EFE esta 

versão e disse que os condenados 
cumprirão pena de 10 anos.

O julgamento ocorreu num tri-
bunal nas instalações militares de 
Mingora, principal cidade do Vale do 
Swat, no Norte do Paquistão, onde a 
jovem ativista foi atacada.

O Exército paquistanês pren-
deu, em setembro, os dez sus-
peitos do ataque contra Malala 
no dia 9 de outubro de 2012. Os 
suspeitos pertencem ao grupo is-
lamita Shura, ligado ao principal 
grupo talibã do país – o Tehreek e 
Taliban Pakistan (TTP).

Libertados acusados de atacar Malala
PAQuISTÃo

Da Agência Lusa 

Autoridades chinesas 
informaram ontem que su-
biu para 97 o número de 
mortos confirmados no nau-
frágio, ocorrido na última se-
gunda-feira, no Rio Yangtze.

Apenas 14 das 456 pes-
soas que seguiam a bordo 

do navio de cruzeiro Estrela 
Oriental foram resgatadas 
com vida após o acidente, o 
pior registrado na China em 
quase 70 anos.

 A China descarta a pos-
sibilidade de serem encon-
trados mais sobreviventes. 
Na noite de quinta-feira (4), 
começaram as operações 

para desvirar a embarcação.
O barco - com quatro 

andares e 76 metros de com-
primento - navegava há três 
dias entre Nanjing e Chon-
gqing, um popular cruzei-
ro turístico ao longo do Rio 
Yangtze. A maioria dos pas-
sageiros tinha mais de 60 
anos. Atingido por ventos de 

mais de 110 quilômetros por 
hora, a embarcação virou no 
intervalo de apenas um ou 
dois minutos. O Yangtze, ou 
Chang Jiang (grande rio), 
como chamam os chineses, é 
o terceiro maior do mundo, 
depois do Nilo e do Amazo-
nas, com 6.300 quilômetros 
de extensão.

Mortos em naufrágio já chegam a 97 
CHInA

Autoridades 
malaias estão 
realizando
operações para 
resgatar os que
ficaram presos
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Copa Brasil Master na capital
Evento na Vila olímpica 
Parahyba reúne os 
melhores do país
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Barcelona e Juventus 
decidem a Liga dos 
Campeões da Europa

Fla em crise recebe 
hoje a Chapecoense

Santos enfrenta a 
surpresa da Série A

São Paulo e Grêmio 
jogam no Morumbi

Atlético-PR tenta 
manter a liderança

Pressionado por não vencer na Série 
A do Brasileiro e estar na penúltima posição, 
com um ponto, o Flamengo entra em campo 
hoje às 18h30, no Maracanã, para enfrentar a 
Chapecoense, com a obrigação de fazer o dever 
de casa. O time vem de derrotas e um empate. 
O técnico Cristovão Buarque promete mexer 
no time para corrigir os erros que ocorreram 
no último jogo, quando perdeu para o Cruzeiro 
(1 a 0).  Já  a Chapecoense quer aproveitar a 
fase negativa do adversário.

O Santos recebe hoje, às 18h30, a 
surpreendente Ponte Preta, em jogo marcado 
para as 18h30, na Vila Belmiro. A Macaca 
é a segunda colocada na disputa com 11 
pontos ganhos, com o Alvinegro paulista na 
14ª posição, com 5. O Peixe vai em busca da 
reabilitação,  já que, na rodada anterior, perdeu 
para o São Paulo (3 a 2). A Ponte Preta não 
encontrou dificuldades e goleou o Vasco (3 a 
0), em pleno São Januário., ocupando o G-4 e 
considerado a surpresa da Série A.

Um dos maiores clássico dos futebol 
brasileiro é o espetáculo do Morumbi, às 22h, 
entre São Paulo e Grêmio, pela sexta rodada 
da Série A do Brasileirão. O tricolor paulista 
está na quinta posição com 10 pontos, contra 
8 do time gaúcho, que ocupa a 9ª colocação. 
O time de Rogério Ceni venceu o clássico 
contra o Santos (3 a 2) em jogo acirrado e 
de muitos gols.  A equipe dos Pampas meteu 
3 a 1 no Corinthians e chega confiante para 
buscar um bom resultado.

Líder isolado com 12 pontos, o Atlético-
PR é favorito hoje, às 18h30,  contra o Vasco, 
na Arena, pela 6a rodada da Série A. O time do 
Paraná ganhou do Figueirense (1 a 0), com 
a equipe carioca sendo derrotada pela Ponte 
Preta (3 a 0). De um lado, os atleticanos  somam 
12 pontos, querendo se manter na ponta da 
tabela e continuar com mesmo rendimento. Já 
o time da Cruz de Malta vai pressionado para 
deixar a zona de rebaixamento, já que ocupa a 
18ª colocação. 

Curtas

Atlético e Cruzeiro 
no clássíco mineiro

Timão e Joinvile, no 
jogo da reabilitação

O clássico de Minas Gerais promete 
lotar as dependências do Independência, 
envolvendo Atlético-MG e Cruzeiro, às 18h30, 
de hoje, na Série A do Brasileirão. O galo 
mineiro é o quarto colocado, com 10 pontos, 
diferente do rival, que está na 15ª posição, 
com 4. Um jogo que promete casa cheia, onde 
em clássico não existe favoritismo, mesmo 
o Atlético melhor que a Raposa.  Na última 
rodada, o Atlético goleou o Avaí (4 a 1) e o 
Cruzeiro venceu o Flamengo (1 a 0).

O Joinvile recebe o Corinthians 
hoje, às 22h, na Arena, pela sexta rodada 
do Brasileirão da Série A. As duas equipes 
buscam a reabilitação, onde a equipe da 
casa perdeu para a Chapecoense (2 a 
0), enquanto o Timão foi derrotado pelo 
Grêmio (3 a 1). Na tabela de classificação 
a equipe paulista é o 11º colocado, com 
7, contra um do time da casa que carrega 
a lanterna da disputa. 

A Vila Olímpica Parahyba, 
no Bairro dos Estados, em João 
Pessa, sedia hoje e amanhã, a 
partir das 8h, a XXII Copa Bra-
sil Master de Natação (mas-
culino e feminino), um dos 
eventos mais aguardados do 
desporto aquático brasileiro. 
Vários Estados estarão parti-
cipando do desafio que terá a 
participação de aproximada-
mente 400 atletas que briga-
rão pelos pódios e medalhas 
nas piscinas do parque aquá-
tico. 

Só da Paraíba estão ins-
critos mais de 100 atletas 
(ambos os sexos) com pro-
messa de brigar pelas pri-
meiras colocações, conforme 
disse José Márcio, o pai do 
nadador Kaio Márcio, que, 
apesar de estar envolvido na 
competição, não participará 
das disputas.

Para uma das coorde-
nadoras da competição, Al-
denora da Silva, outro even-
to de ponta do calendário 
da Confederação Brasileira 
de Esportes Aquáticos que 
vem solidificar o bom mo-
mento que passa o esporte 
paraibano, principalmente 
após as reformas realizadas 
pelo Governo do Estado. “O 

pessoal de fora está encan-
tado com a Vila e a sua be-
leza que ficou, em especial 
o parque aquático, um dos 
melhores do país. Ficamos 
felizes em receber atletas, 
familiares e amigos de vá-
rias partes do país”, disse. 

Sobre conquistas de 
medalhas por parte do gru-
po paraibano, Aldenora en-
fatizou que os atletas estão 

focados para surpreender 
e conseguir medalhas para 
o esporte da terra. Segundo 
ela, o Estado vem fortale-
cido, motivado e confiante 
para o desafio. “Queremos 
fazer a festa ao lado do nosso 
povo e dos familiares. Acre-
dito que iremos receber um 
bom público nos dois dias 
para colorir ainda mais a 
Copa Brasil Master de Nata-

ção”, comentou Aldenora. 
O presidente da Fede-

raçã de Esportes Aquáticos 
da Paraíba, Antônio Meira 
Leal, disse que o evento 
traz a João Pessoa a “nata” 
da natação master brasi-
leira e que o Estado fica 
muito honrado em receber 
tantos atletas de alta qua-
lidade, alguns deles reco-
nhecidos nacionalmente e 

internacionalmente. 
“Orgulho para nós da 

Paraíba em receber tantos 
nadadores bons. Com cer-
teza será brilhante a parti-
cipação de todos, inclusive 
dos atletas paraibanos que 
treinaram incansavelmen-
te para esta competição de 
grande porte do cenário es-
portivo brasileiro”, disse o 
presidente da federação.

Apenas uma partida 
será realizada hoje na Copa 
Paraíba Sub-15 de Futebol, 
em sua fase classificatória. Se 
trata do jogo entre Virando o 
Jogo x Kashima, programado 
para as 9 horas, no campo 
da Chesf, no Conjunto Cos-
ta e Silva, em João Pessoa. O 
confronto deveria ter ocor-
rido na semana passada, no 
entanto, devido a falta de ár-
bitros, o mesmo não foi rea-
lizado.

O jogo é decisivo para 
ambos os clubes. Restam 
duas vagas, no entanto, três 
times (Kashima, Virando 
o Jogo e Picolé de Manga) 
estão na briga. Com quatro 
pontos, o Kashima é quem 
está mais perto de assegurar 
uma das vagas, já que pode 
perder até por dois gols de 
diferença. Perdendo a parti-

da por este placar, Kashima 
e Virando o Jogo estariam 
classificados.

Por outro lado, uma vi-
tória do Kashima na compe-
tição classifica o Picolé de 
Manga que tem quatro pon-
tos, porém, ficaria atrás da 
Escolinha do Virando o Jogo, 
que está com três pontos e 
chegaria aos seis.

“Uma chave bem dis-
putada. A diferença entre os 
quatro times é mínima. Esse 
aperto demonstra a evolução 
das equipes na competição”, 
afirmou Raimundo Braga, 
coordenador-geral da Copa 
Paraíba Sub-15 de Futebol, 
que garantiu presença na 
partida. Desta vez não have-
rá motivos para a partida não 
ocorrer, já que todas as medi-
das foram tomadas de forma 
prévia”, afirmou Braga.

Kashima e Virando 
o Jogo decidem vaga

CoPa PaRaÍBa SUB-15

Um mês depois de jogos emocio-
nantes, a Copa Sest/Senat de Futebol de 
7 Society 2015 chega ao seu final ama-
nhã, quando serão conhecidos as três 
melhores equipes. Três jogos vão apon-
tar o campeão, vice-campeão e o tercei-
ro colocado da competição, que tem a 
promoção da entidade e é realizado, 
simultaneamente, em âmbito nacional.

Com jogos se iniciando às 9 horas, 
as disputas de amanhã, de acordo com 
a diretora Maria da Soledade Pontes 
de Azevedo envolvem as equipes das 
empresas Intertransmar (atual cam-

peã) e a Santa Maria, na briga pelo 
primeiro lugar. O terceiro lugar será 
disputado entre as empresas São Jor-
ge e Marajó. 

“A copa teve seu início no dia 1º 
de maio, Dia do Trabalhador, com a 
participação das equipes das empresas 
Santa Maria, São Jorge, Mandacaruen-
se, Intertransmar, Atlas e Marajó”, dis-
se a diretora do órgão, acrescentando 
que “o objetivo é atingir valores como 
coletivismo, amizade e solidariedade, 
além de buscar a consolidação do Sest/
Senat como instituição promotora e 
referência em ações de esporte e lazer, 
principalmente àquelas destinadas ao 
nosso público-alvo”.

Copa Sest/Senat chega 
ao final após um mês

FUtEBoL DE 7

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A abertura da competição foi realizada no Dia do Trabalhador com equipes participantes

Time do Kashima tem a vantagem e pode perder até por dois gols
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A Copa Brasil Master de Natação reúne, na Paraíba, a “nata” desta modalidade, alguns atletas com vasto reconhecimento nacional

FOTO: Reprodução/Internet
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Botafogo sedia competição 
mirim de Polo Aquático

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 6 de junho de 2015

Evento vai reunir meninos e 
meninas até 12 anos de idade hoje 
e amanhã  no Parque Aquático

O final de semana será mais 
animado para os futuros jogadores 
do Polo Aquático brasileiro. Isto 
porque, o Botafogo-RJ irá sediar o 
Festival Infantil de Inverno, hoje e 
amanhã, voltado para atletas de até 
12 anos. Com 11 clubes inscritos, a 
competição é dividida em dois gru-
pos – A e B. As equipes se enfrentam 
em suas chaves e se cruzam somen-
te na definição da fase semifinal.

O festival pode ser disputado 
por times mesclados com meni-
nos e meninas. Apesar de ser uma 
competição, o principal objetivo é 
promover a participação de todos e 
introduzir as crianças na prática da 
modalidade olímpica.

Participam das disputas as 
equipes do  E. C. Pinheiros; ABDA 
A; Fluminense. F. C; Sesi B; C. Jun-
diaiense, pelo Grupo A. Já o Grupo B 
é formado por  Botafogo F. R; Sesi A; 
Tijuca. T. C; ABDA B; ABDA C; Sesi/
Ivepar.

O Festival Infantil de Inverno 
de Polo Aquático acontece com re-
cursos dos Correios - Patrocinador 
Oficial dos Desportos Aquáticos 
Brasileiros, e ainda do Bradesco/
Lei de Incentivo Fiscal, Lei Agnelo/
Piva - Governo Federal - Ministério 
do Esporte. O Polo Aquático Infantil será atração nacional no Rio de Janeiro, ocaisão em que atletas de 11 clubes brasileiros disputam um lugar no pódio e a consagração

O brasileiro Thiago Braz, pau-
lista de Marília, superou seu recor-
de sul-americano do salto com vara, 
que era 5,83m, ao marcar 5,86m, na 
primeira tentativa, na Liga Diaman-
te de Roma, na Itália. 

Antes, Thiago saltou na se-
gunda tentativa, 5,56m e 5,71m. Já 
5,81m ele passou no terceiro salto. 
Depois de bater o recorde conti-
nental com 5,86m, ele tentou pas-
sar 5,91m, mas não conseguiu. O 
brasileiro ratificou sua qualificação 
para o PAN de Toronto e Mundial de 
Pequim, este ano, e para a Olimpía-
da do Rio, em 2016.

Na competição disputada no 
Estádio Olímpico da capital italia-

na, o campeão foi o francês Renaud 
Lavillenie, com 5,91m. O terceiro 
colocado foi o russo Aleksandr Gri-
pich.

Thiago, que compete pela Or-
campi/Unimed, de Campinas (SP), 
e integra o Programa Bolsa/Pódio 
do Governo Federal, treinar com 
Vitaly Petrov, antigo treinador dos 
recordistas mundiais Sergei Bubka 
e Elena Isinbayeva.

“É mais um grande resultado 
do Thiago”, disse o presidente da 
CBAt, José Antônio Martins Fernan-
des, o Toninho. “É uma das grandes 
esperanças do Brasil para as gran-
des competições deste e dos próxi-
mos anos, ele concluiu.

Brasileiro supera seu recorde 
sul-americano no salto com vara

EM ROMA

O paulista Thiago Braz marcou 5,86m em sua primeira tentativa na competição

Tem início o controle de dopagem
 O controle de dopagem nos 

eventos testes para os Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos do Rio 2016 
começa a ser feito no segundo se-
mestre deste ano e será a primei-
ra grande ação do Plano de Testes 
de Dopagem estabelecido para o 
esporte nacional pela Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem 
(ABCD). A chegada dos kits para 
testes com a sigla “ABCD” gravada 
nos frascos é uma importante mar-
ca do governo brasileiro na luta efe-
tiva contra a dopagem.

De acordo com Carlos Alberto 
Vieira, da ABCD, um passo funda-
mental para a implantação do Pla-
no é a compra de 3 mil kits para 
testes de urina, outros 300 para 
testes de sangue e ainda mais 400 
para testes de sangue destinados a 
passaportes biológicos de atletas 
(com o registro de resultados das 
análises é possível traçar o perfil de 
cada atleta que, ao longo de deter-
minado tempo, evidencie – ou não 
- práticas proibidas).

Os kits são acompanhados por 
acessórios como bolsas próprias 

para transporte, registrador de 
temperatura e lacres de segurança. 
A contratação de empresa especia-
lizada para a aquisição dos kits, im-
portados da Suíça, foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) de 22 
de maio de 2015. O valor da compra 
é de pouco mais de R$ 540 mil.

Agora está em curso a contra-
tação do transporte das amostras 
com as suas especificidades. “Esse 
material é suficiente apenas para 
este ano e já estamos tratando de 
um aditivo porque a quantidade de 
kits pode não ser suficiente”, expli-
ca Carlos Alberto Vieira. “Teremos 
todos os eventos testes do segun-
do semestre e mais as missões de 
controle da ABCD, para assegurar 
uma participação limpa dos atletas 
brasileiros nos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos do Rio 2016”, disse.

Foco nos atletas
De acordo com o secretário na-

cional para a ABCD, Marco Aurélio 
Klein, mais de 200 atletas da Bol-
sa Pódio (de modalidades olímpi-
cas e paraolímpicas) passarão por 

um controle mais rigoroso, fora de 
competições. Os atletas precisam 
preencher o “whereabouts” da AMA 
(Agência Mundial Antidopagem, ou 
WADA, na sigla em inglês) – espécie 
de relação de locais e horários onde 
poderão ser encontrados para pos-
síveis testes.

“Com a chegada dos kits, se-
guiremos com o controle de dopa-
gem no esporte brasileiro, agora 
de acordo com o Plano de Testes 
da ABCD, a partir dos eventos tes-
tes para os Jogos do Rio 2016”, diz 
Carlos Alberto Vieira. “Estamos 
montando toda essa operação e os 
procedimentos de como será exe-
cutada.”

Não apenas os atletas de alto 
rendimento, olímpicos e paraolím-
picos, serão testados. Atletas de 
outros esportes e categorias, como 
corridas de rua e competições es-
tudantis e universitárias também 
estão nos planos da ABCD, que pro-
cura conscientizar e implantar a 
educação dos atletas, na luta contra 
a dopagem, desde as categorias de 
base.

OLIMPÍADAS RIO 2016

Os kits para os referidos testes já estão em poder do Comitê Olímpico e Paralímpico e começam a ser usados

FotoS: Divulgação



Auto e Treze esquecem título
CAMPEONATO PARAIBANO
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Sem chances para a 
conquista, equipes pensam 
em vaga na Série D

O ano de 1980 para o nosso Botafogo 
Futebol Clube foi extremamente gratificante, 
pois no mês de março, precisamente no dia 
seis, o time venceu o poderoso Flamengo 
dentro do maior templo do futebol mundial: 
O Maracanã.

Naquela temporada o Belo também ven-
ceu outro grande clube que foi o Internacio-
nal de Porto Alegre, por dois tentos a um, em 
um Estádio Almeidão lotado e com a torcida 
paraibana em um estado de êxtase inigualá-
vel. Naquele ano a famosa “Revista Placar” 
publicou um pôster do time com a seguinte 
frase: Botafogo –PB, Matador de Tricampeão.

Até mesmo quando foi derrotado pelo 
Santos-SP, por três tentos a zero, em plena 
cidade de João Pessoa, a torcida não ficou 
insatisfeita, pois o time jogou com bastante 
raça e determinação. A equipe que um dia 
descobriu o maior jogador de todo o planeta 
foi quem nos superou taticamente e tecnica-
mente.

Pois bem, antes de obter esses resulta-
dos históricos naquele longínquo Campeo-
nato Nacional de 1980, o time dirigido pelo 
saudoso treinador Caiçara havia perdido 
para o São Paulo, do Rio Grande do Sul, 

vencido o Itabaiana de Sergipe e derrotado o 
Clube Náutico Capibaribe dentro do Recife.

Esse último jogo foi realizado no “Colos-
so do Arruda” e me marcou muito, pois eu 
estive lá naquela noite de sábado, no dia três 
de março, três dias que antecederam o jogo  
do Maracanã. Fomos a Recife em um ônibus 
fretado pela Torcida Jovem.

Eu fui com o meu irmão Giovanni, com 
Naná e Sérgio Maçarico, esses dois últimos 
amigos que não mais residem em João 
Pessoa. Logo surgiu amizade com os demais 
botafoguenses ocupantes do ônibus.

Lembro-me que naquela noite choveu, 
fazia um clima frio muito agradável e o nosso 
ônibus estacionou justamente em frente ao 
“Bar da Cobra”, que existia nas imediações 
do campo e a homenageava o símbolo do 
Santa Cruz, proprietário do estádio e eterno 
rival do Náutico.

Não pensamos duas vezes, adentra-
mos no recinto e tomamos duas garrafas da 
fraca e adoçada aguardente Pitú, com um 
caldinho bem quente de fava e chupando 
a deliciosa fruta Umbú. Pena os Recifenses 
não conhecem o sabor de uma Cana Rainha. 
Em seguida entramos no campo e tomamos 

umas latinhas de cerveja para lavar.
O Belo jogou de igual para igual todos 

os noventa minutos da partida e quando 
foi no segundo tempo do jogo, em uma 
espetacular cobrança de falta por um dos 
maiores jogadores que tive o prazer 
de assistir jogar, Zé Eduardo colocou a 
pelota justamente onde a coruja gosta de 
dormir. Belo um a zero. Zé Eduardo era o 
diferencial daquela equipe.

Precisamos sair do campo com o apoio 
da briosa Polícia Militar de Pernambuco, 
que nos escoltou até a porta do nosso ôni-
bus, pois a torcida do Timbú não aceitou a 
derrota em casa.   Retornamos em festa para 
a cidade de João Pessoa e quando o nosso 
ônibus passava nas imediações da cidade de 
Abreu e Lima, um de seus pneus resolveu 
estourar, causando um grande susto em seus 
ocupantes, principalmente naqueles que já 
estavam dormindo. Bem, o motorista nos 
avisou que precisaríamos descer da condu-
ção e que o serviço levaria no mínimo três 
horas para ser consertado.

Olhamos ao redor e vimos uma luz ver-
melha nos chamando, era um cabarezinho 
de beira de estrada, pequeno, pobre e escu-

Apesar de não ter ainda venci-
do no quadrangular final do Cam-
peonato Paraibano, os jogadores do 
Auto Esporte não perdem a moti-
vação para as próximas partidas da 
competição e acham que ainda dá 
para lutar pela vaga do Campeonato 
Brasileiro da Série D com o Campi-
nense. A maioria dos atletas já não 
acredita mais no título estadual. O 
clube vem de dois empates 2 a 2 e 
1 a 1 com o Treze, e soma apenas 3 
pontos, contra 7 da Raposa e 6 do 
Botafogo, os próximos adversários.

“Não tem nada perdido, Infeliz-
mente saímos na frente e permiti-
mos o empate do Treze, no jogo de 
quinta-feira no Amigão, mas agora 
é fazer nosso dever de casa e na 
próxima quarta-feira vencer o Cam-
pinense. Se fizermos isto, daremos 
um passo decisivo para conseguir 
a vaga para a Série D e quem sabe, 
ainda ficar no páreo por uma se-
gunda colocação no Campeonato 
Paraibano”, disse o meia Gil Bala.

No Treze, os jogadores fa-
lam abertamente que não dá mais 
para brigar pelo título, mas ainda 
há uma esperança em conquistar 
a segunda colocação, basta vencer 
os próximos adversários. “Quem 
viu nossos dois jogos contra o Auto 
Esporte, notou que fomos melho-
res, mas não soubemos fazer os 
gols que precisávamos. Falhamos 
no dever de casa, e temos que ser 
homem para assumir. Ainda temos 
dois jogos e vamos procurar honrar 
a camisa do Treze”, disse o atacante 
Marcelo Maciel.

Para o meia André Beleza, a 
equipe errou quando não podia 
errar. “Nós erramos muito e agora 
temos que continuar trabalhando 
e buscar forças, de onde não tem, 
para voltar a vencer e dar uma sa-
tisfação a torcida, que tem toda ra-
zão de reclamar.

O atacante Preto concorda com 
os companheiros, e diz que empe-
nho não vai faltar nos próximos 
jogos, contra o Botafogo e o Cam-
pinense. “Tivemos várias chances 
e não aproveitamos. Acabamos pa-
gando caro por isto. Mas quem ves-
te a camisa do Treze tem que estar 
sempre motivado para jogar, e dar 
o melhor, e é isto que faremos nos 
próximos jogos”, prometeu o atleta.

Belo 1 x 0  Náutico

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

Foto: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Edson Matos

Flamengo-PB se diz 
excluído pela FPF da 
Segunda Divisão do 
Campeonato 2015

O presidente do Flamengo-PB, 
Paulo Azeredo, não se conforma com 
a exclusão do clube do Campeonato 
Paraibano de Futebol da Segunda Di-
visão, e ameaça até entrar na Justiça 
para paralisar a competição, caso o seu 
clube não faça parte. Segundo ele, não 
houve uma convocação oficial do Con-
selho Arbitral para definir os partici-
pantes e os detalhes do campeonato, e 
por isso, ele não reconhece como legal, 
a definição dos clubes participantes di-
vulgada pela Federação Paraibana de 
Futebol.

“Olha, não houve divulgação nos 
jornais, como manda a lei, convocan-
do os clubes para a última reunião do 
Conselho Arbitral. A coisa foi feita as-
sim, de forma rápida e sem a participa-
ção de todos os clubes interessados. O 
Flamengo tem time e quer participar. A 
tabela ainda não foi divulgada, e por-
tanto, há amplas condições de incluir aí 
o clube na chave do Litoral”, disse Paulo 
Azeredo.

A reportagem de A União tentou 
várias vezes um contato com o Depar-
tamento Técnico da Federação Parai-
bana de Futebol, para repercutir a po-
sição do presidente do Flamengo, mas 
ninguém atendeu os telefones. 

Conforme disse Paulo Azeredo, a 
FPF ainda não divulgou a tabela da Se-
gunda Divisão, mas já definiu o regula-
mento e a forma de disputa, além dos 
clubes que farão parte da competição. 
De acordo com a entidade, o campeo-
nato terá a participação de 14 equipes 
e começará no dia 16 de agosto.

Os clubes foram divididos em qua-
tro grupos: no Litoral, ficaram Femar, 
Desportiva Guarabira, Internacional 
e Spartax. Na chave do Agreste, estão 
Serrano, Sport Campina e Picuiense. No 
grupo Sertão 1, estão Esporte e Nacio-
nal de Patos, Sabugy e Sport de Teixeira. 
E finalmente na chave Sertão 2, ficaram 
Cruzeiro, Nacional de Pombal e Paraí-
ba. Na primeira fase, as equipes jogam 
dentro do próprio grupo, em ida e vol-
ta, se classificando as duas melhores.

Na fase seguinte, começará o ma-
ta-mata, com os cruzamentos entre os 
grupos Litoral e Agreste; e Sertão 1 e 
Sertão 2. O primeiro do Litoral joga 
contra o segundo do Agreste e vice-
versa. O mesmo acontece no grupo do 
Sertão.

Botafogo volta atenções para o Cuiabá
Depois de um treino relaxante 

na quinta-feira, um dia após a vitó-
ria sobre o Campinense, pelo Cam-
peonato Paraibano, os jogadores do 
Botafogo voltaram a trabalhar forte 
ontem. O técnico Roberto Fonseca já 
começou a preparar a equipe para o 
jogo de amanhã, às 19 horas, contra 
o Cuiabá, no Estádio Almeidão. A 
partida será válida pela quarta ro-
dada do Campeonato Brasileiro da 
Série C. O Belo está na quinta colo-
cação geral, com 4 pontos, e vem de 
uma vitória sobre o Confiança por 
2 a 1. Já o Cuiabá está na sétima co-
locação, com 3 pontos, e no último 
jogo sofreu uma derrota em casa 
para o líder Fortaleza, por 3 a 1.

O técnico Roberto Fonse-
ca ainda não definiu como será o 
meio campo do Botafogo para este 
jogo contra o Cuiabá. Guto levou o 
terceiro cartão amarelo contra o 
Confiança, e terá de cumprir sus-
pensão. O meia Samuel ainda está 
se recuperando de uma contusão 
e treinou apenas para recuperar a 
forma física, ainda é dúvida. Hércu-
les também estava no Departamen-
to Médico, e ainda fará um teste 
para saber se tem condições de ser 
relacionado.

Para o lugar de Guto, o substi-

SÉRIE C

tuto deverá ser Léo Henrique, que 
tem entrado bem no time nos últi-
mos jogos. A outra opção é Hércu-
les, se conseguir a recuperação físi-
ca a tempo. O meia Rone Dias, agora 
melhor fisicamente, poderá substi-
tuir Doda, ou ficar como opção para 
o decorrer da partida. 

Roberto está muito satisfei-
to com o rendimento da equipe 
nos últimos jogos, e está confiante 
numa nova vitória, que pode deixar 
a equipe no G4, durante o recesso 
para os jogos da Copa América do 
Chile. “A equipe vem cumprindo 
tudo aquilo que treinamos, e está 
em plena evolução. Temos que nos 

impor e fazer sempre o dever de 
casa. Temos que fazer do fator cam-
po e torcida, nossa arma para ven-
cer todos os adversários aqui den-
tro”, disse o treinador.

De acordo com a programa-
ção divulgada pela assessoria de 
imprensa do Botafogo, o clube en-
cerrará hoje os preparativos para 
o jogo contra o Cuiabá, com um 
treino recreativo, o famoso rachão. 
Após isso, os jogadores vão entrar 
em ritmo de concentração, e só 
sairão da Maravilha do Contorno, 
direto para o Estádio Almeidão, no 
domingo, horas antes do confronto 
contra o time do Mato Grosso. (IM)

O Botafogo 
intensifica os 
treinamentos 

para receber a 
equipe de Mato 

Grosso, no 
Almeidão

Após o empate de 1 a 1 na última quinta-feira, Treze e Auto Esporte admitem que não têm mais chances de brigar pelo título

ro. Novamente não pensamos duas vezes, 
entramos e tomamos cerveja até surgirem 
os primeiros raios do sol. Ao amanhecer as 
formosas damas do recinto nos serviram um 
café simples e pão com manteiga; entramos 
no veículo consertado e cochilamos até em 
casa, pois ninguém é de ferro.
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A comunidade esportiva 
mundial para hoje para 
acompanhar a decisão

Liga da UEFA em final histórica
BARCELONA x JUVENTUS

Juventus e Barcelona de-
cidem hoje, a partir de 15h45 
(horário de Brasília), a Liga dos 
Campeões da Europa, o torneio 
interclubes com maior visibili-
dade no planeta. A decisão será 
em Berlim, capital da Alemanha. 
Os dois times chegam à final com 
o melhor de seu elenco. O meia 
Pogba, da Juventus, está total-
mente recuperado da contusão 
que o deixou afastado por cerca 
de um mês dos gramados. Che-
gou a participar das semifinais 
do torneio, quando o time ita-
liano surpreendeu e eliminou o 
favorito Real Madri. No lado do 
Barcelona, o atacante uruguaio 
Luís Suarez ficou fora dos gra-
mados por duas semanas, mas 
também se recuperou em tem-
po de disputar a final da Copa do 
Rei e está liberado para a final 
da Liga dos Campeões. Dessa 
forma, o técnico Luís Henrique 
poderá usar seu poderoso trio 
ofensivo, que tem ainda Lionel 
Messi e Neymar. 

Com eles, o Barcelona ga-
nhou o título de campeão espa-
nhol com antecedência e no úl-
timo sábado conquistou a Copa 
do Rei ao superar o Athletic de 
Bilbao. A Juventus também luta-
rá em Berlim pela tríplice coroa 
na temporada. O time de Turim 
chegou ao terceiro título italiano 
com mais folga que o rival espa-
nhol e ergueu a Copa da Itália. Lionel Messi, do Barcelona, e Carlito Tévez, da Juventus, argentinos natos, travam grande duelo em busca de mais um título internacional, desta vez na Liga dos Campeões

Messi, Neymar e Suárez, três dos jogadores mais valiosos do elenco do time catalão, o Barça

Fosse o futebol matemática, o 
Barcelona já estaria com uma mão 
na taça da Liga dos Campeões. 
Como não é, vai precisar ser melhor 
que o Juventus em campo, sába-
do, no Estádio Olímpico de Berlim, 
para faturar o pentacampeonato 
europeu – a Velha Senhora tenta o 
bi. Para isso, a equipe catalã con-
ta com um elenco quase duas vezes 
mais caro, com uma folha salarial 
consideravelmente superior, e sai 
como favorito, ao menos, nas ca-
sas de apostas. Segundo os dados 
do site “Transfermarket”, o elen-
co do Barcelona está avaliado em 
€ 591,50 milhões (R$ 2,1 bilhões), 
contra € 318,70 milhões (R$ 1,1 bi-
lhão) do Juventus. O jogador mais 
valioso do elenco bianconero, Paul 
Pogba, alvo do Barcelona, seria 
apenas o quarto mais caro do Bar-
celona, atrás de Messi, Neymar e 
Suárez.

“É uma questão política no Ju-
ventus, que tem um processo de 
captação muito bom. O time conta 
com profissionais que monitoram 
certos jogadores por muito tem-
po. Aí, eles esperam os contratos 
acabarem, principalmente quando 
se pensa em nomes importantes. 
Preferem pagar um alto salário do 

que comprar caro a ainda pagar 
um alto salário. Você vê a questão 
do Tévez, que saiu barato. O Juve 
faz isso há muito tempo: espera o 
tempo certo para fazer a proposta. 
É um clube muito organizado, não 
atrasa salário”, diz o site.

Mesmo a diferença entre a fo-
lha salarial também chama a aten-
ção, considerando que tratam-se 
de duas camisas pesadas. De acor-
do com o levantamento do blog 
“Dinheiro em Jogo”, com base no 
último balanço financeiro dos clu-
bes, o Barça gastou € 248 milhões 
(R$ 876,25 milhões) com salários 
em 2014. Na Velha Senhora, as des-
pesas com o elenco foram de € 184 
milhões (R$ 650 milhões) no ano 
passado.

Para sustentar tantos gastos, 
o Barça arrecadou € 484,6 milhões 
(R$ 1,7 bilhão) no ano passado, ain-
da de acordo com as informações 
do blog, dos quais 33% em direitos 
de transmissão, 33% em marketing, 
15% através do estádio (venda de 
ingressos, por exemplo) e 18% de 
outras fontes de renda. Já as re-
ceitas da Velha Senhora foram de 
€ 279,4 milhões (R$ 987 milhões), 
sendo mais da metade pela televi-
são: 54%.

Elenco catalão é o mais valioso

FotoS: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada noLargo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de estrutura, destinada as 
festividades de São João neste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.Email: cplserradaraiz@hotmail.com
Serra da Raiz - PB, 05 de Junho de 2015.

ADRIANO DE MELO FERREIRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 17:30 horas do dia 12 de 
junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de transporte diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Maio de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas 
do dia 15 de junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de profissional técnico especializado na área contábil para prestação de serviços na 
elaboração de empenhos, orçamentos e receitas junto a Secretaria de Finanças deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 00005/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Maio de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 19 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 05 de Junho de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO E GRUPO 
GERADOR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.Email: cplesperanca@gmail.com
Esperança - PB, 05 de Junho de 2015

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
A Prefeita do Município de Cuité comunica que HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a 

o objeto desta licitação em favor da empresa CONSTRUTORA ALICERCE LTDA EPP, CNPJ 
02.512.025/0001-08, somando um valor total de R$ 1.231.686,41. Demais informações, 83-3372-
2246.

Cuité/PB, 03 de junho de 2015.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN003/2015

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 IN003/2015, 
que objetiva: Contratação de serviço técnico profissional de assessoria e consultoria jurídica para 
acompanhamento das ações judiciais no âmbito do Fundo Municipal de Saúde do município de São 
José de Princesa. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto ao Senhor 
RODRIGO LIMA MAIA, advogado OAB/PB Nº 14.610. Valor R$ 12.400,00.

São José de Princesa - PB, 15 de Maio de 2015.
JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES

Secretário de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviço técnico profissional de assessoria e consultoria jurídica para 
acompanhamento das ações judiciais no âmbito do Fundo Municipal de Saúde do município de São 
José de Princesa. Fundamento legal: Inexigibilidade nº 003/2015. Vigência: Até 31 de Dezembro 
de 2015, partes contratantes: Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa-PB e CT Nº 
021/2015 18/05/2015. RODRIGO LIMA MAIA, advogado OAB/PB Nº 14.610. Valor R$ 12.400,00. 

São José de Princesa - PB, 18 de Maio de 2015.
JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN004/2015

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 IN004/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a empresa 
RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA- CNPJ 04.997.899/0001-10.Valor R$ 26.400,00.

São José de Princesa - PB, 15 de Maio de 2015.
LUIS FERREIRA DE MOARIS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL. Fundamento legal: Inexigibilidade nº 004/2015. Vigência: Até 31 de Dezembro de 2015, 
partes contratantes: Prefeitura Municipal de São José de Princesa-PB e CT Nº 022/2015 18/05/2015. 
RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Valor R$ 26.400,00.

São José de Princesa - PB, 18 de Maio de 2015.
LUIS FERREIRA DE MOARIS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

A P.M. de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro, torna publico que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 011/2015. Objeto Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de combustíveis para atender as necessidades de consumo dos veículos 
da frota oficial do município. Recursos: previstos no orçamento vigente.  Abertura 19/06/2015 às 
09:00 horas, na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de 
Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 05 de Maio de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015

A P.M. de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro, torna publico que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2015. Objeto Contratação de empresa para for-
necimento parcelado de combustíveis para atender as necessidades de consumo dos veículos da 
frota oficial da Secretaria municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente.  Abertura 
19/06/2015 às 11:00 horas, na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro 
São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 05 de Maio de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015

A P.M. de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro, torna publico que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 013/2015. Objeto Locação de 2 (dois) veículos utilitário 
sendo um para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e outro para atender as 
necessidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social. Recursos: previstos no orçamento vigente.  
Abertura 19/06/2015 às 13:00 horas, na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n 
centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 05 de Maio de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015-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 
GURINHEM, no dia 18 de Junho de 2015 as 14h00min. Objetivo: Eventual Aquisição de gêneros 
alimentícios, para preparação e fornecimento de lanches, destinados ao atendimento dos programas 
federais e municipais das secretarias municipais. Maiores informações e aquisição do edital completo 
na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-PB, no horário de expediente normal de 
08h00min as 12h00min ou pelo fone: (083) 3285-1529.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DA DECISÃO DE 

ANALISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº. 001/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurjão - PB, comunica que, 

após apreciação dos recursos interpostos pelas empresas: CONSERV - CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, COENCO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA e 
PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, julgou improcedente 
tais recursos, mantendo sua decisão publicada na Imprensa oficial em 06/05/2015. A Ata da Sessão 
de julgamento dos recursos interpostos em face da análise e julgamento de habilitação, foi remetida 
a Autoridade Superior, que em 02/06/2015, confirmou a decisão da CPL. A Ata da Sessão, encontra-
-se à disposição dos interessados, bem como toda documentação pertinente, junto à Comissão de 
Licitação. Fica convocado os licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas, no 
próximo dia 09 de junho de 2015 às 14:00hs. Gurjão – PB em 03 de junho de 2015 - Higor Pereira 
Morais – Presidente da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de veículo destinado ao Gabinete.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.36.00, 33.90.39.00 - 04.122.0020.2004, 26.782.0060.2038
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00047/2015 - 05.06.15 - Sérgio Luiz Martiniano de Oliveira - R$ 54.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças e 
serviços de forma parcelada em veículos máquinas pesada, conforme itens I e II da planilha , pelo 
maior percentual de desconto, conforme solicitação da Secretaria de Transporte deste município.: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 05. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3559-1021.
Email: cplprefeiturabomjesus@gmail.com

Bom Jesus - PB, 05 de Junho de 2015
FÁBIO ABEL MANGUEIRA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 15:00 horas do dia 19 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de refeições e 
lanches, fornecido de forma parcelada, para diversas secretarias do município, de acordo com as 
necessidade de cada secretaria. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 05. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3559-1021.
Email: cplprefeiturabomjesus@gmail.com

Bom Jesus - PB, 05 de Junho de 2015
FÁBIO ABEL MANGUEIRA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: Execução de serviços 
de transportes de estudantes com rotas diversas; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Damião Dias Mota - R$ 8.400,00; JOSE GOMES DA SILVA - R$ 14.400,00.

Duas Estradas - PB, 05 de Junho de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2015, que objetiva: Execução de serviços 
de transportes diversos: cidadãos e transporte de lixo urbano, com rotas diversas; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: Oscar José dos Santos - R$ 42.000,00; 
Vandegilzo Lourenço da Silva - R$ 36.000,00.

Duas Estradas - PB, 05 de Junho de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para limpeza de fossa, para atender as necessidades da 

prefeitura municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 18/Junho/2015 às 09h00min. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 03 de Junho de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para locação de sanitários quimicos, para atender as 

necessidades da prefeitura municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 18/Junho/2015 às 11h00min. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 03 de Junho de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

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

de Construção de uma unidade escolar com 04 salas localizada na Zona Rural deste Município
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
L M Serviços de Reforma Predial Eireli - ME - Valor: R$ 454.192,09.
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 Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, no horário 
das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis.

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

Fagundes - PB, 15 de Maio de 2015
LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Resultado da Licitação

(ERRATA)
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; ONDE LÊ-SE; R$ 256.311,72 (Duzentos e Cinquen-
ta e Seis Mil, Trezentos e Onze Reais, Setenta e Dois Centavos), LEIA-SE CORRETAMENTE R$ 
256.311,47 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Onze Reais, Quarenta e Sete Centavos). 

Itabaiana, 05 de Junho de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - CHAMADA PUBLICANº 002/2015

A Prefeitura Municipal de Bayeux, através daComissão Permanente de Licitação, torna público 
o Resultado de Julgamento da Impugnação daChamada Pública nº 002/2015, cujo objetivo é a 
eventual Credenciamento de leiloeiros para a prestação dos serviços de avaliação e alienação 
de bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Bayeux.Foi julgado PROCEDENTEEM 
PARTESa impugnação interposto pelo Sr. Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias. Fica alterada 
a data de abertura do certame do dia 08/06/2015 às 14:00h, para o dia 25/06/2015 às 14:00h.O 
edital com as correções adotadas estará a disposição no endereço: Sala da CPL, Sec. Saúde - Av. 
Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006.

Bayeux, 05 de junho de 2015
Magaywer Antoniny Soares Freire

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para ampliação e reforma 

de 04 (quatro) UBS, neste município.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUTORA NOVO SÉCULO LTDA.
- ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI - EPP.
- SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA EPP.
- SARMENTO E SA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- ADCRUZ CONSTRUÇOES, INDUSTRIA E CORMECIO LTDA- ME .
- BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA -ME.
- LK Construções e Incorporações.
- PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- Reta Construção e Serviços 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 
15/06/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 01 de Junho de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 6 de junho de 2015

Protocolo...: 2015 - 031136
Responsavel.: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 024974844-49
Titulo......: CHEQUE           R$            497,00
Apresentante: CARVALHO & OLIVEIRA LTDA
Protocolo...: 2015 - 031551
Responsavel.: MARILIA A PINHEIRO DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 049905134-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032593
Responsavel.: MARISTE MENDES ROCHA
CPF/CNPJ....: 721893048-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            315,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033240
Responsavel.: MEDFARMA MATERIAL MEDICO E 
HOSPITAL
CPF/CNPJ....: 009611674/0001-05
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         27.995,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028243
Responsavel.: O.F.C CONSTRUCAO E INCORPORACA
CPF/CNPJ....: 014208629/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032051
Responsavel.: OCULISTAS ASSOCIADOS DA PA-
RAIBA LTD
CPF/CNPJ....: 008606857/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.048,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031407
Responsavel.: OSCAR DONATO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 011070641/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031375
Responsavel.: PAULO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ....: 476171364-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.140,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031981
Responsavel.: RAIMUNDO GOMES BARROS 07244940491
CPF/CNPJ....: 015663658/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            243,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033234
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.570,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031947
Responsavel.: RICARDO MIGUEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 424475344-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031874
Responsavel.: RYAN TEODULO SARMENTO - ME
CPF/CNPJ....: 012139195/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032568
Responsavel.: SILVANILDE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014856045-83
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            284,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032239
Responsavel.: SILVANILDE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014856045-83
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.101,78
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032421
Responsavel.: SOLANGE CRISTINA G DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 442135904-10
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            386,43
Apresentante: CONDOMINIO RIO MAMIRAUA
Protocolo...: 2015 - 031815
Responsavel.: TC - TECNOLOGIA LAVANDERIA SER
CPF/CNPJ....: 002744596/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            910,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032605
Responsavel.: IRINALDA DE SOUZA OLIVEIRA 
SILVA ME
CPF/CNPJ....: 007047796/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            830,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029171
Responsavel.: IVANILDO XAVIER PEREIRA
CPF/CNPJ....: 022271209-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.940,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027187
Responsavel.: ALLINE FERNANDA MARTINS GRISE 
NOBRE
CPF/CNPJ....: 034324224-90
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             27,08
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032643
Responsavel.: BR CENTER MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 003614975/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.205,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032804
Responsavel.: CARLOS A DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 354125694-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            310,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032703
Responsavel.: DIEGO JOSE DIAS SILVA
CPF/CNPJ....: 015677624/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            341,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032383
Responsavel.: DROGARIA DROGAVISTA LTDA

Responsavel.: ADALBERTO FERNANDES DA SILVA -
CPF/CNPJ....: 014290224/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032558
Responsavel.: ADALBERTO FERNANDES DA SILVA -
CPF/CNPJ....: 014290224/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            189,95
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032560
Responsavel.: ARETHA BARBOSA CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 012882608/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032349
Responsavel.: BRUNO NOBRE FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010279003/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            434,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032039
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031966
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031967
Responsavel.: DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 021304918/0001-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031557
Responsavel.: DEYVID GALDINO DE MELO ME
CPF/CNPJ....: 012393101/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.937,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032529
Responsavel.: D G CARDOSO ME
CPF/CNPJ....: 003659827/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            511,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031694
Responsavel.: F&D MATERIAL DIVEESOS
CPF/CNPJ....: 022133768/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033179
Responsavel.: I J COM E FABRIC DE VELAS EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 018572476/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            566,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033258
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033230
Responsavel.: JOELMAR MARQUES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 021492534-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029754
Responsavel.: JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 558264155-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.720,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033207
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 568546924-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            128,52
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028728
Responsavel.: KR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 018172705/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            186,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032487
Responsavel.: L L MOTOS DISTRIBUICAO E IM-
PORTACAO
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.692,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031949
Responsavel.: LOUISE RODRIGUES MOREIRA DE 
CARVALH
CPF/CNPJ....: 029018214-05
Titulo......: CHEQUE           R$         10.000,00
Apresentante: UNICRED JOAO PESSOA
Protocolo...: 2015 - 031802
Responsavel.: LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 007496413/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.689,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033297
Responsavel.: LUCILENE ANDRE ALVES DE PONTES
CPF/CNPJ....: 018737200/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            293,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032379
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
IND LTDA
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.257,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
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CPF/CNPJ....: 000958548/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032550
Responsavel.: EDMILSON VERISSIMO DA FONSECA
CPF/CNPJ....: 005234024-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            201,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032830
Responsavel.: EDMILSON VERISSIMO DA FONSECA
CPF/CNPJ....: 005234024-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            201,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032831
Responsavel.: FT COMERCO DE CALCADOS E ROU-
PAS EIR
CPF/CNPJ....: 019407225/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            467,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031882
Responsavel.: FT COMERCIO DE CALC E ROUPAS 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 019407225/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.129,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031922
Responsavel.: JAIR GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 381801974-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            310,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032687
Responsavel.: JJFT LOC E SERVICOS LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 000503692/0001-90
Titulo......: CHEQUE           R$          3.000,00
Apresentante: RONILDO LEITE MANICOBA
Protocolo...: 2015 - 030062
Responsavel.: JOAN DA SILVA NASCIMENTO ME
CPF/CNPJ....: 005898131/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.251,18
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031524
Responsavel.: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 010967904-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            275,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031543
Responsavel.: L.L MOTOS DISTRIBUICAO E IMPOR-
TACAO
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.075,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031919
Responsavel.: LOJAO DOS DESCARTAVEIS COM DE
CPF/CNPJ....: 010260452/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.867,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033371
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
IND LTDA
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            125,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032725
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            504,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032752
Responsavel.: MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAU-
JO FIL
CPF/CNPJ....: 007190352/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033183
Responsavel.: OFISU JUSU TEMAKERIA E SERVICOS DE
CPF/CNPJ....: 019797887/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            283,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033434
Responsavel.: PARAIBA COMERCIO DE PISCINA EI
CPF/CNPJ....: 017864227/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.272,98
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032078
Responsavel.: RODRIGO DE ALBUQUERQUE MA-
CHADO 0115
CPF/CNPJ....: 019364477/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,12
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031547
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRIBUI-
CAO DE
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.988,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033049
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRIBUI-
CAO DE
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.988,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033090
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRIBUI-
CAO DE
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.988,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033092
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E DISTR
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.104,06
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033150
Responsavel.: CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 003730277/0001-68

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2015 - 033171
     Responsavel.: COMERCIO REPRESENTACAO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 004763172/0001-78
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            179,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo...: 2015 - 032652
Responsavel.: COMERCIO REPRESENTACAO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 004763172/0001-78
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$             96,75
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo...: 2015 - 032653
Responsavel.: COMERCIO REPRESENTACAO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 004763172/0001-78
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            179,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo...: 2015 - 032651
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            188,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032375
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            211,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032377
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            409,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032387
Responsavel.: FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL 
E C DA
CPF/CNPJ....: 002168943/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.886,68
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026527
Responsavel.: H.C.M. NETO - EPP
CPF/CNPJ....: 013931766/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            143,46
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031642
Responsavel.: JACELENE MARROCOS SUCUPIRA
CPF/CNPJ....: 010375227/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            262,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031373
Responsavel.: JGA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 000896853/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032844
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            887,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032774
Responsavel.: LOJAO DO DENTIS COM  MAT ODONT 
E HO
CPF/CNPJ....: 019797229/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.279,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027925
Responsavel.: LOJAO DO DENTISTA COM DE MAT O
CPF/CNPJ....: 019797229/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            213,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025963
Responsavel.: MARCIO MOURA LACERDA
CPF/CNPJ....: 012797261/0002-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.018,18
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031965
Responsavel.: PEDROSA E GONCALVES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009722705/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            859,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032858
Responsavel.: RAVI CIRILO TARGINO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 049979934-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             56,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032298
Responsavel.: SANDRA VIRGINIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 032691544-37
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.140,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031985
Responsavel.: S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 011210617/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            416,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032742
Responsavel.: WILSON FERREIRA DO CARMO
CPF/CNPJ....: 382179178-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             81,27
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025019
Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  06/06/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 18 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
equipamentos, moto 0 km e televisores para serem sorteados como premiação aos contribuintes 
que realizam o pagamento em conta única do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, conforme 
regras da “CAMPANHA DO IPTU PREMIADO 2015”. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 05 de Junho de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial  nº    07/2015
Objeto: contratação de serviços de manutenção e conservação do prédio da da Câmara Municipal 

de Cajazeiras. Abertura das Propostas: às 09:00 horas do dia 18/06/2015. A entrega do edital e 
maiores informações na rua Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras – PB.

  Cajazeiras, 05 de junho de 2015.
 FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial
 

CAMARA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material
gráfico e impressos, para atender as necessidades da Câmara Municipal
de Vereadores de Patos.
A Câmara Municipal de Vereadores de Patos, através do seu Pregoeiro,
torna público que o processo acima foi revogado pelo Exma. Senhora
Presidente, nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93 atualizada, por
razões de interesse público.

Patos - PB, 27 de maio de 2015.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA-PB.FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios 
da SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/Federais (receita de 
Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde/Transferência de Recursos do SUS) - 03:000 - 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0012.2066/10.302.0012.2067/10.301.0012.2069/10.301
.0012.2075 ELEMENTOS DE DESPESAS: 33903699 - outros serviços de terceiros - pessoa física 
E 33903999 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica e 03:001 - SECRETARIA DE SAÚDE - 
10.302.0012.2078 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 33903699 - outros serviços de terceiros - pessoa 
física E 33903999 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00023/2015 - 08.05.15 
- BENEDITO DA SILVA LIMA - R$ 13.200,00 CT Nº 00024/2015 - 08.05.15 - ADRIANO DA SILVA 
SOARES - R$ 16.200,00 CT Nº 00025/2015 - 08.05.15 - ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES - R$ 
45.600,00 CT Nº 00026/2015 - 08.05.15 - FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO - R$ 13.200,00 
CT Nº 00027/2015 - 08.05.15 - CARLOS ANTONIO SOARES - R$ 11.160,00 CT Nº 00028/2015 
- 08.05.15 - HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA - R$ 13.200,00 CT Nº 00029/2015 - 08.05.15 
- FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES - R$ 54.000,00 CT Nº 00030/2015 - 08.05.15 - 
JULIHERMES AVELAR DE MACEDO - R$ 19.080,00 CT Nº 00031/2015 - 08.05.15 - JOSANIEL DA 
SILVA NOBRE JUNIOR - R$ 26.520,00 CT Nº 00032/2015 - 08.05.15 - EDILENE MARIA MENEZES 
RODRIGUES - R$ 26.400,00 CT Nº 00033/2015 - 08.05.15 - GERUSA DE MOURA SANTOS - R$ 
22.680,00 CT Nº 00034/2015 - 08.05.15 - FRANCISCO DA SILVA SOARES - R$ 13.200,00 CT Nº 
00036/2015 - 20.05.15 - HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME - R$ 57.000,00

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Engenharia para Pequenos Reparos e 

Pintura das Escolas da Rede Municipal de Ensino, do Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça.FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02050.12.361.2002.1006 - CONST., REFOR. E 
RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES FONTE 
001/019/050

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) diasPARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça e:CT Nº 00052/2015 - 01.06.15 - MM Construções e Serviços 
Limitada - ME - R$ 241.772,93

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRIUNFO-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2015.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 33903099014 - MATERIAL DE CON-
SUMO 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00055/2015 - 05.06.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 105.104,00
CT Nº 00056/2015 - 05.06.15 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 153.850,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, na sede do município 

de Triunfo, conforme solicitação da Secretaria de Administração.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO 

DOS SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00057/2015 - 05.06.15 - Maria da Natividade de Sousa Me - R$ 66.000,00
CT Nº 00058/2015 - 05.06.15 - RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA - R$ 35.000,00
CT Nº 00059/2015 - 05.06.15 - Rosenir da Silva Freitas - R$ 36.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 80014/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80014/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
equipamentos de informática, para a atender aos diversos setores da Secretaria de Desenvolviment; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 30 de Abril de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 80014/2015.
OBJETO: Aquisição parcelada de equipamentos de informática, para a atender aos diversos 

setores da Secretaria de Desenvolviment.
ABERTURA: 27/03/2015 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 30/04/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão de Registro de Preço nº 001/2015, que objetiva: 
Aquisição parcelada de material de construção diversos, destinado às diversas secretarias da ad-
ministração. Decorrente da Ata de Registro de Preços nº 09030/2014 – SEDEC, Pregão Presencial 
SRP nº 09022/2014, Processo Licitatório nº 2014/003862/SEDEC da Secretaria da Educação e 
Cultura de João Pessoa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Triunfo Construções Ltda - R$ 1.242.371,41. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias 
para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades 
prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux/PB, 01 de junho de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2015, que objetiva: Con-
tratação de Empresa especializada em Engenharia para Pequenos Reparos e Pintura das Escolas 
da Rede Municipal de Ensino, do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MM Construções e Serviços 
Limitada - ME - R$ 241.772,93.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de Junho de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de refeições prontas, na sede do município de Triunfo, conforme solicitação da 
Secretaria de Administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Maria da Natividade de Sousa Me - R$ 66.000,00; RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA - R$ 
35.000,00; Rosenir da Silva Freitas - R$ 36.000,00.

Triunfo - PB, 05 de Junho de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

Prefeitura Municipal de Ibiara
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00037/2015 com o seu objeto a aquisição de materiais 
medico hospitalar destinados a secretaria de Saúde do Município de Ibiara-PB, conforme edital. 
Com o licitante classificado em todas as fases deste certame, a pessoa física: A R VERISSIMO 
LTDA – ME, CNPJ Nº 04.419.989/0001-23, vencedora com o valor de R$ 198.097,68 (cento e 
noventa e oito mil e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

Ibiara - PB, 05 de junho de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE TRIUNFO-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 105.104,00; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 153.850,00.

Triunfo - PB, 05 de Junho de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 6 de junho de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 

CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,73
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033028
Responsavel.: NOVO NORDESTE INDUSTRIA DE 
CERAMICA
CPF/CNPJ....: 003968004/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.560,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032791
Responsavel.: OSVALDO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 361506227-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            523,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031597
Responsavel.: PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTD
CPF/CNPJ....: 013639397/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.237,73
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032620
Responsavel.: PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTD
CPF/CNPJ....: 013639397/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.237,73
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032621
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE 
FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 012234374/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.063,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032400
Responsavel.: PANIFICADORA PAO DO BESSA LTDA
CPF/CNPJ....: 011670634/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033097
Responsavel.: RODRIGO FALC O COUTINHO DE 
LUCENA
CPF/CNPJ....: 049694274-37
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            820,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032332
Responsavel.: RUBENS LIMA OLIVEIRA TRANS-
PORTES
CPF/CNPJ....: 021492876/0001-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.714,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032835
Responsavel.: SONIA MARIA DANTAS MACIEL
CPF/CNPJ....: 323336683-34
Titulo......: IND DE CARNET    R$            700,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2015 - 030377
Responsavel.: VANDILO DE FARIAS B SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 675849694-53
Titulo......: IND DE CARNET    R$            730,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2015 - 030343
Responsavel.: VALEIO BRAGA DANTAS
CPF/CNPJ....: 080707434-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033095
Responsavel.: TAIRONE CESAR DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 020404714/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            447,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033105
Responsavel.: VERONICA BATISTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 016464664/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            379,16
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032455
Responsavel.: RESTAURANTE CHINA TAYWAN
CPF/CNPJ....: 009249182/0001-03
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          3.312,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032951
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,  07/06/2015
----------------------------------------

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.: BR COMERCIO PECAS PNEUS E 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.341,04
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032954
Responsavel.: BELLAGIO RECEPCOES, EVENTOS 
E BUFFE
CPF/CNPJ....: 021179170/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            527,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032985
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA LUIZA
CPF/CNPJ....: 019766602/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,46
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032854
Responsavel.: FELIPE FERREIRA FRADE
CPF/CNPJ....: 107388954-82
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            179,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032330
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 001678894/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033032
Responsavel.: ERIDAM BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 379661204-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             93,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032939
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 001678894/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033031
Responsavel.: GERAN CONSTRUTORA
CPF/CNPJ....: 015812262/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033002
Responsavel.: JOAQUIM LEITE FERREIRA
CPF/CNPJ....: 001245694-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032542
Responsavel.: JOSE ROBERTO DA COSA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 690527274-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             95,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033302
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            304,05
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033027
Responsavel.: MARIO JOSE LAURENTINO DE MELO
CPF/CNPJ....: 133180204-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033133
Responsavel.: MARIO JOSE LAURENTINO DE MELO
CPF/CNPJ....: 133180204-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033131
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTR.
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            526,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033255
Responsavel.: MARIO JOSE LAURENTINO DE MELO
CPF/CNPJ....: 133180204-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033132
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 022/2015

INEXIGIBILIDADE N.º 009/2015
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.
CONTRATADO: L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA LTDA
CNPJ nº 11.174.582/0001-49
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 2015: 02.020 – Secretaria de Administração - 

02020.04.122.2036.2526 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 02.030 
– Secretaria de Finanças - 02030.04.123.2038.2527 – Manutenção dos Serviços da Secretaria de 
Finanças - 3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Pitimbu, 05 de maio de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP,  objetivando a aquisição de materiais elétricos, para 
serem utilizados no reparo da rede elétrica das Escolas Municipais do Município de Alagoa Grande, 
no dia 18/06/2015 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino 
Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 17/06/2015.

 Publicado no Jornal “A União” do dia 03/06/2015 – Republicado por Incorreção.
 Alagoa Grande(PB), 2 de junho de 2015.

ANTONIO SOARES DE LIMA 
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00018/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00018/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de conexão com a internet, para atender 
diversas Secretarias do Município de Alagoa Grande, no dia 18/06/2015 às 16:00 horas, na Sala de Li-
citações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 17/06/2015.

Publicado no Jornal “A União” do dia 03/06/2015 – Republicado por Incorreção.
 Alagoa Grande(PB), 2 de junho de 2015.

ANTONIO SOARES DE LIMA 
PREGOEIRO

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA   
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA         

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.004/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1025/2015/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 381, torna público para o conhecimento dos interessados que a licitação 
na Modalidade Pregão Presencial Nº 07.004/2015 tendo como objeto a Aquisição de 2.500 sacos 
de Cimento de 50 Kg, para serviços de Recuperação de Drenagem, Pavimentação e Próprios 
executados pela SEINFRA,  realizada em 03/06/2015 foi considerada DESERTA.

João Pessoa, 03 de junho de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09059/2015;
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos, eletroportátil, mobiliário e materiais diversos, para aten-

dimento das demandas dos Creis da Rede Pública Municipal.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa VENDE 

TUDO MAGAZINE LTDA.;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014534/2014; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09021/2014;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Odinaldo Queiroga de Sousa, pela empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA; 
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781; 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 4.4.90.52;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE – Brasil 

Carinhoso e Salário Educação).
Vigência até 31 de Dezembro de 2015.
Valor Global: R$ 1.489.833,30 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta 

e três reais e trinta centavos).
João Pessoa, 01 de junho de 2015.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PROCESSO N° 001/2015

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 08:00 horas do dia 18 de Junho de 2015, para contratação de empresa especializada 
para registro de preços, consignado em ata, para eventual realização de serviços de instalação, 
manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos de refrigeração pertencentes ao Município. 
Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, 
anexos e outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 05 de Junho de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

A Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento dos 
interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2015. Cujo objeto é a realização 
de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos de refrigeração 
pertencentes ao Município, marcada para o último dia 09/04/2015 às 08:00h, foi declarada DESERTA. 

Caaporã, 03 de Junho de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013-2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Médico 
Hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Cuitegi/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 03 de Junho de 2015
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI 

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

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Con-
sumo Odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

 Cuitegi - PB, 03 de Junho de 2015
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

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

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 16:00 horas do dia 19 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos para 
atender as Secretarias da Administração Municipal - Cuitegi/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-
1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 03 de Junho de 2015
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis destinados a atender as 
Secretarias da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDE-
RAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cuitegi e: CT Nº 00020/2015 - 01.06.15 - DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME - R$ 146.358,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação dos serviços de INTERNET BANDA LARGA, as Secretarias da Administração 
Municipal - Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015. DOTAÇÃO: OR-
ÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: 7 (sete) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Cuitegi e: CT Nº 00035/2015 - 01.06.15 - LEMOS & MORAIS LTDA - ME - R$ 20.300,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: Locação de veículos e motocicletas destinados a atender Secretarias da Administração 
Municipal - Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS 
(RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANS-
FERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cuitegi e: CT Nº 00021/2015 - 01.06.15 - ANTONIO CANDIDO DE AMORIM - R$ 12.320,00; CT Nº 
00022/2015 - 01.06.15 - ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS - R$ 32.500,00; CT Nº 
00023/2015 - 01.06.15 - EDNALVA PAULINO DA SILVA - R$ 3.840,00; CT Nº 00024/2015 - 01.06.15 
- FABRICIA OLIVEIRA FRANÇA - R$ 28.000,00; CT Nº 00025/2015 - 01.06.15 - GERSON ARAUJO 
DOS SANTOS - R$ 10.800,00; CT Nº 00026/2015 - 01.06.15 - JANDERSON FERNANDES DOS 
SANTOS - R$ 5.280,00; CT Nº 00027/2015 - 01.06.15 - JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO - 
R$ 16.800,00; CT Nº 00028/2015 - 01.06.15 - JOÃO NASCIMENTO SILVA - R$ 8.000,00; CT Nº 
00029/1015 - 01.06.15 - MARIA IZABEL MONTEIRO DE ARRUDA - R$ 3.520,00; CT Nº 00030/2015 
- 01.06.15 - ODETE MARIA DOS SANTOS - R$ 16.800,00; CT Nº 00031/2015 - 01.06.15 - OSEAS 
ALVES MONTEIRO - R$ 3.272,00; CT Nº 00032/2015 - 01.06.15 - PEDRO GOMES DA SILVA - R$ 
16.800,00; CT Nº 00033/2015 - 01.06.15 - REGINILDO DE ARAUJO DUTRA - R$ 7.568,00 E CT 
Nº 00034/2015 - 01.06.15 - ROSINALDO XAVIER - R$ 32.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00012/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00036/2015 - 01.06.15 
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 21.170,00; CT Nº 00037/2015 - 01.06.15 - DELTA MED 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 5.090,00; CT Nº 00038/2015 - 01.06.15 - 
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME - R$ 89.200,50; CT Nº 00039/2015 - 01.06.15 - DROGAFONTE 
LTDA - R$ 20.984,00 e CT Nº 00040/2015 - 01.06.15 - LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA - R$ 9.888,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
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 16:30 horas do dia 19 
de Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ 
EM PRAÇA PÚBLICA. 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, 05 de Junho de 2015
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

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

 AVISO DE RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato publicado no DOE no dia 12/05/2015 PÁG 20 e no JORNAL A UNIÃO 

dia 12/05/2015 pág 28onde se Ler Extrato de Contrato n° 00026/2015Leia-seExtrato de Contrato 
n° 0053/2015,as demais informações permanecem inalteradas.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.
CONTRATADOS:
VICTOR MANSUR BRANCO UCHOA LOPES 
CPF/MF Nº 049.781.954-62
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Período contratação: 12 meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 008/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 04 de maio de 2015. 

Pitimbu, PB – 05 de maio de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 009/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA FISCAL TRIBUTÁRIA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.
CONTRATADOS: L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA LTDA 
CNPJ nº 11.174.582/0001-49
Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Período contratação: 08 meses   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 009/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 04 de maio de 2015. 

Pitimbu, PB – 05 de maio de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 023/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP 
no dia 17 de Junho  de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO DE  SAÚDE .. A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, 
Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 03 de Junho de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 021/2015

INEXIGIBILIDADE N.º 008/2015
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.
CONTRATADO: VICTOR MANSUR BRANCO UCHOA LOPES
CPF/MF Nº 049.781.954-62
PRAZO: 04/05/2016
VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 2015: 02.020 – Secretaria de Administração - 

02020.04.122.2036.2526 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 02.030 
– Secretaria de Finanças - 02030.04.123.2038.2527 – Manutenção dos Serviços da Secretaria de 
Finanças - 3390.36.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Pitimbu, 05 de maio de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito Constitucional
CONTRATANTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO – PRIMEIRO TERMO ADIDITIVO
TOMADA DE PREÇO 0001/2014

Nº. CONTRATO 00052/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME
Objeto: Execução de obra para manutenção, conservação e reforma de dez Escolas Municipais 

de Lastro
Valor: R$ 188.012,40 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Doze Reais e Quarenta Centavos)
Fundamentação: Art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.
Data do Contrato: 11 de MAIO de 2015
Vigência: 31/12/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO 0002/2014

Nº. CONTRATO 00054/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
Objeto: Contratação de empresa para edificação de diversas ruas em pedras calcárias a cargo 

da Prefeitura Municipal de Lastro
Valor: R$ 201.941,65 (Duzentos e Um Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e 

Cinco Centavos)
Fundamentação: Art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.
Data do Contrato: 18 de fevereiro de 2015
Vigência: 18/08/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO          
 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO 0003/2014

Nº. CONTRATO 00055/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
Objeto: Contratação de empresa para estruturação da Rede de Serviços Proteção Social Básica 

- CRAS do município de Lastro
Valor: R$ 151.713,57 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Treze Reais e Cinquenta e 

Sete Centavos).
Fundamentação: Art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.
Data do Contrato: 18 de FEVEREIRO de 2015
Vigência: 18/08/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO

TOMADA DE PREÇO 0004/2014
Nº. CONTRATO 00056/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
Objeto: Estruturação da praça pública localizada na comunidade Boa Esperança no município de
Lastro
Valor: R$ 149.301,87 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Um Reais e Oitenta e Sete
Centavos)
Data do Contrato: 18 de Agosto de 2014
Vigência: 18/08/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0011/2015
Nº. CONTRATO 00032/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA24.502.049/0001-00EXTRATO DE 

CONTRATO
Objeto: Aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, Material médico-hospitalar e 

Gêneros alimentícios especiais
Valor: R$ 183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Reais)
Data do Contrato: 12 de Maio de 2015
Vigência: 11/05/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0011/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, Material médico-hospitalar e 

Gêneros alimentícios especiais
Vencedores: - MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA com o valor de R$ 183.000,00 (Cento 

e Oitenta e Três Mil Reais);
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 

da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESO EMMANUEL M. SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0010/2015

Nº. CONTRATO 00025/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA – ME 07.486.876/0001-39 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de 

internet junto a Prefeitura Municipal
Valor: R$ 23.880,00 (Vinte e Três Mil e Oitocentos e Oitenta Reais)
Data do Contrato: 5 de Maio de 2015
Vigência: 04/05/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0010/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de 

internet junto a Prefeitura Municipal
Vencedores: 
- JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA - ME com o valor de R$ 23.880,00 (Vinte e Três Mil e 

Oitocentos e Oitenta Reais), vencendo no ítem: 1;
,  perfazendo o Valor Global de 23.880,00 (Vinte e Três Mil e Oitocentos e Oitenta Reais) 
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 

da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0015/2015

Nº. CONTRATO 00028/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME00.532.033/0001-82EXTRATO DE CON-

TRATO
Objeto: Contratação de serviço de locação de software para auxiliar as atividades administrativas 

deste município
Valor: R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)
Data do Contrato: 8 de Abril de 2015
Vigência: 07/04/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0015/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Contratação de serviço de locação de software para auxiliar as atividades administrativas 

deste município
Vencedores: - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME com o valor de R$ 21.000,00 (Vinte e 

Um Mil Reais);
- PUBLIC  SOFTWARE INFORMATICA LTDA com o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais);,  

perfazendo o Valor Global de 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais) 
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 

da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO

PREGÃO 0018/2015
Nº. CONTRATO 00033/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: B&C INFORMATICA LTDA04.110.643/0001-49EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: : Contratação de empresa para Fornecimento parcelada de periféricos e equipamentos 

de informática e móveis de escritório
Valor: R$ 288.573,92 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e 

Noventa e Dois Centavos)
Data do Contrato: 12 de Maio de 2015
Vigência: 11/05/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0018/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: : Contratação de empresa para Fornecimento parcelada de periféricos e equipamentos 

de informática e móveis de escritório
Vencedores: - B&C INFORMATICA LTDA com o valor de R$ 288.573,92 (Duzentos e Oitenta 

e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos);,  perfazendo o Valor 
Global de 288.573,92 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Noventa 
e Dois Centavos) 

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0020/2015

Nº. CONTRATO 00035/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: GENTIL DE ASSIS FILHO 03.680.271/0001-23EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECÂ-

NICO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA FROTA
Valor: R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais)
Data do Contrato: 12 de Maio de 2015
Vigência: 11/05/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0020/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECÂ-

NICO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA FROTA
Vencedores: - GENTIL DE ASSIS FILHO com o valor de R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), 

vencendo nos seguintes itens: 2, 3, 4, 5, 6;
 AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA,  CNPJ  09.600.404/0001-90, com o valor de R$ R$ 41.000,00 

(Quarenta e hum Mil Reais), vencendo nos seguintes itens 1, 7.
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 

da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO

PREGÃO 0020/2015
Nº. CONTRATO 00036/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA,  CNPJ  09.600.404/0001-90
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECÂ-

NICO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA FROTA
Valor: R$ 41.000,00 (Quarenta e hum Mil Reais)
Data do Contrato: 12 de Maio de 2015
Vigência: 11/05/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0015/2015

Nº. CONTRATO 00029/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: PUBLIC  SOFTWARE INFORMATICA LTDA07.553.129/0001-76EXTRATO DE 

CONTRATO
Objeto: Contratação de serviço de locação de software para auxiliar as atividades administrativas 

deste município
Valor: R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
Data do Contrato: 7 de Maio de 2015
Vigência: 06/05/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 42/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE 
SEGURANÇA – PROCESSO Nº 0014977-92.2015.815.2001, HELENIZE CARLOS DE MACÊDO, 
classificada em 48 lugar, DANIEL BRITO GOMES, classificado em 49 lugar, JOÃO RICARDO 
JOVENTINO DE SOUSA, classificado em 50 lugar, CLÁUDIO JOSÉ CABRAL, classificado em 51 
lugar, MARCOS JOSÉ MELO DA SILVA FILHO, classificado em 52 lugar, WANDER MOREIRA DA 
SILVA, classificado em 53 lugar, E CARLOS ALBERTO VIRGINIO BARBOSA, classificado em 54 
lugar, para o cargo de  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA - GEOGRAFIA 
no Concurso Publico, Edital nº01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria nº 
229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 
da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;

* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 
oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência 

;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 02 de junho de 2015
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 43-2015 – SAÚDE

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE SEGU-
RANÇA – PROCESSO Nº0045093.52.2013.818.2001, KARINY GARDENYA BARBOSA LISBOA 
DE MELO, classificada em 270 lugar, para o cargo de ENFERMEIRA  no Concurso Publico para os 
cargos que integram o quadro de servidores da Secretaria da Saúde, Edital nº 01/2010, se apresentar  
para posse do referido cargo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 
36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  de acordo com o que segue: 

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 

horas,  dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do 
fone 3214-3710 ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional 
munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em 
serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) VDRL;
d)Grupo Sanguineo
e)Fator RH
f) Machado Guerreiro (Chagas);
g) Urina;
h) Fezes;
i) Avaliação cardiológica - ECG;
j) Avaliação audiométrica;
l) Exame oftalmológico;
m) Raio X de tórax.    
n)Sanidade Física e Mental 

2 -  De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Profis-
sional da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Muni-
cipal – CAM, telefone (83) 3218.9028, das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas,  para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

a) Registro de Identidade – RG 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; 
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior); 
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
j) Registro no Conselho de Classe;
l) Certidão de Casamento;
m) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
n) Duas (02) foto 3x4 recente;
o) Conta bancária – Banco do Brasil.

João Pessoa, 02 de junho de 2015
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial Nº PP023/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços na realização dos seguintes shows: Um Trio de Forró (reconhecido nacionalmente), Um 
Cantor de Forró (reconhecido nacionalmente), Uma Banda de Forró (reconhecida na região local), 
Um Cantor de Forró (reconhecido nacionalmente), e Uma Banda de Forró (reconhecida da região 
cariri e Sertão paraibano), para as festividades juninas nos dias 10, 11 e 12 de Julho de 2015, 
dentro da programação do João Pedro de 2015, em via pública da cidade de Desterro/PB. Fonte 
de recurso: Próprio. Forma de pagamento: Será a partir da assinatura do contrato de acordo com a 
disponibilidade de recursos e ainda de forma parcelado até o fim da vigência do contrato que é de 
um ano, contado a partir da assinatura. Data: 17 de junho de 2015. Horário:  09h:30mn (nove horas 
e trinta minutos); Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: 
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
nº 123/06. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede, das 08h:00mn (oito horas) as 
12 (doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 05 de junho de 2015.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial Nº PP024/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
na locação dos seguintes equipamentos: 01 (um) sistema de som profissional completo de porte 
grande, 02 (dois) geradores, sendo um de 180KVA e o outro 240KVA,  ambos a diesel, 16 (dezesseis) 
banheiros químicos, para as festividades Juninas denominada de João Pedro de Desterro-PB, a 
se realizar nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2015, em via pública da cidade de Desterro/PB. Fonte 
de recurso: Próprio. Forma de pagamento: Será a partir da assinatura do contrato de acordo com a 
disponibilidade de recursos e ainda de forma parcelado até o fim da vigência do contrato que é de 
um ano, contado a partir da assinatura. Data: 17 de junho de 2015. Horário: 14h:00mn (quatorze 
hora); Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Fone: (83) 3477-1042, Suporte Legal: Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. 
Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede, das 08h:00mn (oito horas) as 12 (doze 
horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 05 de junho de 2015.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada sob o regime de empreitada por preço global, 
com material e mão-de-obra, destinada a construção e restauração/reforma de módulos sanitários 
domiciliares, no Município de Caaporã.

Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 
Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: 
no endereço acima, no dia 30 de Junho de 2015 até às 09:00 horas.

Fonte de Recursos: Tesouro Municipal 
Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 05 de Junho de 2015

Antonio Ferreira de Luna Neto
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO – 2º CHAMADA
PROCESSO N° 005/2015

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 09:00 horas do dia 18 de Junho de 2015, para registro de preços, consignado em ata, 
para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de oxigênio medicinal, 
destinado as necessidades do município. Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e 
Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, anexos e outras informações no endereço acima, das 
08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 05 de Junho de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material destinados a 
adequação das funções administrativas do município no tocante a confecção de formulários, 
dentre outros.

Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 
Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: 
no endereço acima, no dia 30 de Junho de 2015 até às 11:00 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 05 de Junho de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 009/2015

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 09:00 horas do dia 18 de Junho de 2015, para registro de preços, consignado em 
ata, para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de eletroeletrônicos, 
destinados a suprir as necessidades da administração municipal. Fundamento legal: 10.520/02, 
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, anexos e outras informações 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 13 de Fevereiro de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

Gabinete do Prefeito
          Nos termos do Julgamento da ADESÃO Nº 006/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PITIMBU, conforme resposta da Prefeitura Municipal de Sumé - PB e de conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU-

TICOS E HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 606.434,76 (seiscentos e seis mil quatrocentos e 
trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) e LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no valor de R$ 115.046,05 (cento e quinze mil quarenta e seis 
reais e cinco centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Pitimbu - PB, 01 de abril de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 006/2015 
Pitimbu, 01 de abril de 2015.

ADESÃO N.º 006/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERAIS MÉDICOS DE USO CLÍNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 010.831.701/0001-26
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 115.046,05 (cento e quinze mil quarenta e seis reais e cinco centavos)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-

-FMS - 02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE 
SAÚDE(F.M.S.) - 02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 
DE SAÚDE(F.M.S.) - 02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SAMU(F.M.S.) - 02050.10.302.2048.2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) 
- 02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) 
- 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - 02060.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA 
SOCIAL - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.070-SECRETARIA DE OBRAS E SER-
VIÇOS - 02070.15.784.2019.2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.
URBANOS - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.090-SECRETARIA DE TURISMO E 
MEIO AMBIENTE - 02090.23.122.2027.2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO 
AMBIENTE - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.150-DEPARTAMENTO ESPECIAL 
MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN - 02150.15.452.2031.2406 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO DEMUTRAN - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.160-SECRETARIA DE 
AGRICULTURA – SEAGR - 02160.20.122.2020.2487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.
DE AGRICULTURA - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.170-SECRETARIA DE PESCA – 
SEPES - 02170.11.692.2021.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA 
- 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.180-SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E 
LAZER – SEJEL - 02180.27.812.2028.2518 - MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE 
E LAZER - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
PREFEITO

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 005/2015 
Pitimbu, 01 de abril de 2015.
ADESÃO N.º 006/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERAIS MÉDICOS DE USO CLÍNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITA-

LARES LTDA
CNPJ: 09.260.831/0001-77
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 606.434,76 (seiscentos e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e 

setenta e seis centavos)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-

-FMS - 02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE 
SAÚDE(F.M.S.) - 02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 
DE SAÚDE(F.M.S.) - 02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SAMU(F.M.S.) - 02050.10.302.2048.2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) 
- 02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) 
- 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - 02060.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA 
SOCIAL - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.070-SECRETARIA DE OBRAS E SER-
VIÇOS - 02070.15.784.2019.2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.
URBANOS - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.090-SECRETARIA DE TURISMO E 
MEIO AMBIENTE - 02090.23.122.2027.2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO 
AMBIENTE - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.150-DEPARTAMENTO ESPECIAL 
MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN - 02150.15.452.2031.2406 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO DEMUTRAN - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.160-SECRETARIA DE 
AGRICULTURA – SEAGR - 02160.20.122.2020.2487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.
DE AGRICULTURA - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.170-SECRETARIA DE PESCA – 
SEPES - 02170.11.692.2021.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA 
- 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.180-SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E 
LAZER – SEJEL - 02180.27.812.2028.2518 - MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE 
E LAZER - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
PREFEITO

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS n. º 005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, torna público para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de Execução Indireta, sob 
regime de empreitada tipo Menor Preço, em sessão pública no dia 25/06/2015 as 11:00 horas, tendo 
como objetivo: Obra civil pública na Ampliação de Unidades Básicas de Saúde da Família – UBSF, 
uma na localidade do Açude das Pedras, outra na localidade Campo Grande nesta cidade de ITA-
BAIANA; Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 
n.º123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie; Maiores informações e aquisição 
do edital completo 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 05 de Junho de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À 
PARALELEPÍPEDOS EM 08 (OITO) RUAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GIRLEUDO FEITOSA DA 
SILVA LIMA - EPP - R$ 578.979,73 e fica a empresa desde já CONVOCADA para assinatura do 
instrumento de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação, nos 
termos do art. 64, caput, da Lei n.º 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 desta Lei.

Taperoá - PB, 05 de Junho de 2015
JURANDI GOUVEIA FARIAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP - R$ 365.317,73 
e fica a empresa desde já CONVOCADA para assinatura do instrumento de contrato no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação, nos termos do art. 64, caput, da Lei n.º 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.

Taperoá - PB, 05 de Junho de 2015.
JURANDI GOUVEIA FARIAS

Prefeito



Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação 

e Tecelagem em geral do 
Estado da Paraíba

Edital de convocação
O SITI de Fiação e Tecelagem em geral do 

Estado da Paraíba, CNPJ 08.608.002/0001-
70, sito a Av. Anízio Pereira Borges, 46 CEP 
58300-580 Centro– Santa Rita – PB convoca 
os trabalhadores  com exceção  do setor de 
Portaria e todos que tem a jornada de 05 (cin-
co) dias por 01 (um) e não podem fazer parte 
deste banco de horas da empresa BRASTEX 
S/A, CNPJ 09.258.807/0002-84com sede à 
Rodovia BR 230 – Km 36,5 – Tibiri  - Santa 
Rita PB, Cep 58301-645 para participarem 
de uma Assembleia Geral Extraordinária que 
será realizada na sede do Sindicato no ende-
reço acima citado no dia11de 06 de 2015 as 
09h00min em 1º convocação com no mínimo 
2/3(dois terço) dos trabalhadores, não haven-
do quórum a mesma se realizará uma 2º e 
última convocação as 11h00min com 1/3 dos  
trabalhadores presentes. Para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: A) Leitura do Edital 
de Convocação; B) Discussão e aprovação 
ou não do Acordo do Banco de Horas entre 
a Empresa acima citada e esta entidade de 
classe obreira. Santa Rita, 05 de 06 de 2015. 
Presidente – João Avelino da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção do 
mercado de artesanato, localizado no centro do Município de Santa Terezinha/PB, conforme 
convênio, conforme convênio.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2015, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Convênio: Nº SICONV: 784610/2013 – celebrado entre o Ministério do Turismo – 
MTUR/CAIXA e o Município de Santa Terezinha através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.070 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo – Programa de Trabalho – 13 91 
1020 1065 – Construção de Mercado de Artesanato – Elemento de Despesa - 4490.51 - Obras e 
Instalações.

VIGÊNCIA: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha e CONSTRUTORA FS 

EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 597.439,88.
Santa Terezinha - PB, 29 de maio de 2015.
JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.615.353/0001-07

EXTRATO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção do 

mercado de artesanato, localizado no centro do Município de Santa Terezinha/PB, conforme convênio.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA 

FS EMPREENDIMENTOS LTDA - Valor: R$ 597.439,88.
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 Nunes, Nº. 11 - Centro – Santa Terezinha - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Santa Terezinha - PB, 26 de maio de 2015.
JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA

Presidente da CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
  R E S O L V E:
  HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00006/2015, que 

objetiva: Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção do mercado 
de artesanato, localizado no centro do Município de Santa Terezinha/PB, conforme convênio; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente 
vencedor:

 - CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ: 17.615.353/0001-07 Endereço: Av. 
Dr. Pedro Firmino, N°. 107, Edf. Milindra Empresarial Andar 5 Sala 504, Centro, Patos/PB, CEP: 
58.700-070Valor: R$ 597.439,88.

Publique-se e cumpra-se.
 Jose de Arimateia Nunes Camboim

Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00006/2015: Contratação 

de empresa especializada para execução de obras de construção do mercado de artesanato, loca-
lizado no centro do Município de Santa Terezinha/PB, conforme convênio; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

- CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ: 17.615.353/0001-07 Endereço: Av. 
Dr. Pedro Firmino, N°. 107, Edf. Milindra Empresarial Andar 5 Sala 504, Centro, Patos/PB, CEP: 
58.700-070Valor: R$ 597.439,88.

Publique-se e cumpra-se.
 Jose de Arimateia Nunes Camboim

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Gabinete do Prefeito
Nos termos do Julgamento da ADESÃO Nº 001/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMAN-

GUAPE, conforme resposta da Fundo Municipal de Saúde do Município de Mamanguape – PB 
autorizando a Adesão; de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - 

ME, no valor de R$ 786.707,50 (setecentos e oitenta e seis mil setecentos e sete reais e cinquenta 
centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 04 de maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 0010/2015, realizado pelo Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 28 de Abril de 2015, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para: EBENEZER SILVA DE LIMA, CPF nº 472.597.364-53, no item do Pregão n.º 0010/2015, 
no valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Mamanguape/PB, 05 de Maio de 2015.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2015.03.011
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 008/2015, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 30 de março de 2015, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para: SEVERINA RAMOS ARAÚJO DOS SANTOS, CNPJ/MF nº 03.188.887/0001-81, 
referente aos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, no valor total de R$ 197.500,00,(cento e noventa e sete 
mil e quinhentos reais). 

Mamanguape/PB, 04 de Maio de 2015.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 
10 de julho de 2015, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob      Nº 2.08.001/2015, tipo ME-
NOR PREÇO, tendo como OBJETO a IMPLANTAÇÃO                 DE INFRAESTRUTURA URBANA 
ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DA RAMADINHA, BAIRRO 
DE BODOCONGÓ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NESTE ESTADO. O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 05 de junho de 2015.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 008/2015, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 28 de abril de 2015, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 008/2015, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 28 de Abril de 2015, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para a empresa: SEVERINA RAMOS ARAÚJO DOS SANTOS, CNPJ/MF nº 03.188.887/0001-81, 
referente aos itens 01, 02, 03, 04 e 05 do Pregão n.º 008/2015, no valor total de R$ 197.500,00 
(cento e noventa e sete mil e quinhentos reais). 

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 04 de Maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Contratação de Empresa para Construção e Urbanização de Praça para Eventos no 

Município de Capim.
LICITANTES HABILITADOS:
- BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA.
- MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
LICITANTE INABILITADO:
- SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, não caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, devido ao fato de que as licitantes acima mencio-
nadas renunciaram ao direito de interposição de recurso. Comunica-se que, a sessão pública para 
abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 08/06/2015, às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com.

Capim - PB, 05 de Junho de 2015
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 010/2015, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 28 de Abril de 2015, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 010/2015, realizado pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 28 de Abril de 2015, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente 
licitação para ao senhor: EBENEZER SILVA DE LIMA, CPF/MF 472.597.364-53, em todos os itens 
do Pregão n.º 010/2015, no valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 05 de Maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 023/2015 
Mamanguape, 04 de Maio de 2015.
ADESÃO N.º 001/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
CONTRATADO: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 19.407.083/0001-66
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 786.707,50 (setecentos e oitenta e seis mil setecentos e sete reais e cin-

quenta centavos). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração – 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Agricultura – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 02.07 – Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0123.2.038 – Manutenção das atividades do 
Programa de erradicação do Trabalho Infantil – 08.244.0125.2.039 – Manutenção das atividades de 
ação social – 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da 
Secretaria de Turismo – 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 18.541.0535.2.047 – Manutenção das 
atividades da secretaria do meio ambiente – 02.12 – Secretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – 
Manutenção das atividades da secretaria da juventude – 02.13 – Secretaria de Habitação e Defesa 
Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da secretaria de habitação e defesa civil – 
02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 – Manutenção das atividades da secretaria 
de planejamento – 02.15 – Secretaria de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção 
das atividades da secretaria de transportes urbanos – 02.016 – Superintendência Municipal de 
Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção das atividades da superintendência mu-
nicipal de transporte e trânsito – 02.017 – Secretaria dos Direitos da Mulher – 14.422.0125.2.056 
– Manutenção das atividades da secretaria dos direitos da mulher 02140.10.302.0210.2042 – 02.018 
– Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos – 14.422.0125.2.057 – Manutenção da Secretaria 
da cidadania e direitos humanos – 02.21 – Secretaria de indústria e comercio e desenvolvimento 
econômico – 23.692.0052.2.060 – Manutenção das atividades da secretaria de industria e comércio 
e desenvolvimento urbano. - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

EDUARDO CARNEIRO DE BRITO
Prefeito

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE PREGÃO DESERTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.001/2015
 A Comissão Permanente de Licitação através do seu pregoeiro Oficial Torna público, para co-

nhecimento aos que possa interessar que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.001/2015, Tipo Menor 
Preços Por Item, que tem como objeto: Aquisição de combustível (gasolina comum) para atender 
as necessidades do SISTEMA ÚNICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, conforme Convênio 
MTE/SPPE/CODEFAT/128/2012 - Convênio no SICONV 776784/2012, foi declarado DESERTO, 
Maiores informações na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Silva Jardim, 427, 
Santo Antonio, Campina Grande, PB, fone: (83) 3310-6652, no horário de 08h00min as 17h00min 
ou no pelo e-mail licitacao.semascg@gmail.com.

Campina Grande, 29 de Maio de 2015.
AURELIO FERNANDES DE MORAIS

Pregoeiro Oficial - SEMAS

ANB CONSTRUÇOES INCORPO-
RAÇOES LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 
19.554.355/0001-50, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 907/2015 em João Pessoa, 
21 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação Multifamiliar com 
16 apartamentos Na(o) -  RUA CARLOS AL-
BERTO DA SILVA, ST-56, QD-148, LT-0370, 
GRAMAME Município:  JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2015-002716/TEC/LO-9833.

EDNO JOSE OLIVEIRA BEZERRA – 
CNPJ/CPF Nº 181.907.074-34, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 931/2015 em João 
Pessoa, 29 de 2015 – Prazo: 730 dias.  Para 
a Atividade de: Edificação multifamiliar, com 
respectivo sistema de tratamento de dotado 
de tanque séptico e sumidouro. Na(o) -  RUA 
INÁCIO MARCELINO, QD. 214 – LT. 33 – 
GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2015-001625/TEC/LO-9581.

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 6 de junho de 2015Publicidade
28 A UNIÃO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento das propostas do Pregão Presencial n.º 003/2015. Objeto:Aluguel de veículos para 
prestar serviço no transporte de alunos da zona rural para urbana e vice-versa, visando terem acesso 
as escolas no município e outras atividades, conforme termo de referencia, e com base no relatório 
apresentado pelo Pregoeiro, o qual aponta como proponente(s) vencedor(es): Pessoa Física:Genival 
Gonçalves de Oliveira, CPF nº 251.091.974-15, com o total deR$ 25.960,00, pelos 10 (dez) meses, 
referente a rota 04;Pessoa Física:Lorinaldo Souza Queiroz, CPF nº 019.956.974-60, com o total de 
R$ 58.520,00, pelos 10 (dez) meses, referente a rota 02;Pessoa Física: Santina Maria Balduino, CPF 
nº 576.347.744-04, com o total de R$ 32.780,00, pelos 10 (dez) meses, referente a rota 01;Pessoa 
Física: Tiago Alberion dos Santos, CPF nº 052.798.594-51, com o total R$ 18.260,00, pelos 10 (dez) 
meses, referente a rota 03.Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 25 de maio de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

 Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-

ção: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2015. OBJETO:Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar o fornecimento parcelado de material de expediente e didático, para suprir as necessidades 
das diversas Secretarias deste município, e ainda da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, 
conforme termo de referencia.DATA: 18 de junho de 20155. HORÁRIO: 14h:00mim; LOCAL: Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino 
da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia 
ou CD virgem no horário de 08:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 03 de junho de 2015.
João Paulo Souza Galdino 

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-

ção: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2015. OBJETO:Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar o o fornecimento parcelada de pneus, câmaras de ar e protetores de primeira linha nacional, 
destinada aos veículos da frota deste município e os que por força contratual tenha direito ao mesmo, 
conforme termo de referencia.DATA: 19 de junho de 20155. HORÁRIO: 16h:00mim; LOCAL: Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino 
da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia 
ou CD virgem no horário de 08:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 03 de junho de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2015. OBJETO:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
o fornecimento parcelado de material gráfico para atendimento da demanda das diversas secretarias 
do município,conforme termo de referencia.DATA: 19 de junho de 20155. HORÁRIO: 14h:00mim; 
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal 
a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A 
ser adquirida por cópia ou CD virgem no horário de 08:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 03 de junho de 2015.
João Paulo Souza Galdino 

Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público para os interessados o 

adiamento da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2015. OBJETO: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar o fornecimentode medicamentos dispensados pela farmácia básica, psi-
cotrópicos, assistência farmacêutica e injetável, destinado a atender as necessidades da secretaria de 
saúde, postos de saúde e farmácia básica.SESSÃOMARCARDA PARA O DIA: 09 de junho de 2015. 
HORÁRIO: 15:00:00; DATA DA NOVA SESSÃO:11 de junho de 2015, LOCAL: Sala de Reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, 
s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem 
no horário de 07:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 03 de junho de 2015.
João Paulo Souza Galdino 

Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados do 

julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Tomada de Preços n.º 003/2015, 
objetivando à Contratação de empresa especializada em consultoria para realizar estudos, propostas, 
sistematizar informações e prestar assessoria técnica, com vistas à elaboração do Plano de Municipal 
de Resíduos sólidos do Município de Assunção/PB, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência e anexos., e com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como proponente 
vencedor: Empatech Engenharia Para o Meio Ambiente Ltda-EPP CNPJ nº 18.113.863/0001-30, 
com o valor total de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 02 de junho de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

 Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP018/2015
Pregão Presencial nº 001/2015. Contratante: Prefeitura de Assunção/PB, CNPJ Nº 01.612.635/0001-

02.Contratada:Ekyarte Ind. e C. de Móveis para Escrit. Ltda-EPP, CNPJ: 04.926.110/0001-30.Objeto: 
Constitui o objeto do presente Contrato a: Prestar o fornecimento dos Mobiliário para atender à 
Crianças de 0 a 4 anos da rede municipal de ensino através do Programa Brasil Carinhoso, referente 
aos itens de 01 a 03.Valor total: o valor total de R$ 68.220,00 (sessenta e oito mil, duzentos e vinte 
reais), referente aos itens de 01 a 03.Dotação:02060 - Secretaria de Educação, Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Educação e Manutencao das Atividades de Creches, 3390300000 - Ma-
terial de Consumo;, do orçamento de 2015.Fontes de recursos:Programa do Governo Federal - Brasil 
Carinhoso e próprio do município. Vigência: 12 (doze) meses.Partes ass.:Rafael Anderson de Farias 
Oliveira (Prefeito) e a Sra. Amanda Sonally Sousa Cordeiro Macedo  CPF nº 072.823.104-24).Data 
da Ass.:29 de maio de 2015.

Assunção/PB, 29 de maio de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 001/2015, 
que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, como segue: 
EMPRESAS INABILITADAS: RR F LACEERDA COSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 
18.833.963/0001-31 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3.1.6; ADCRUZ CONSTRUÇÕES, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ:08.711.170/0001-96 por não atender ao disposto dos 
itens: 4.6.3.2; MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA EIRELI – ME,CNPJ: 20.757.322/0001-
97 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3.2; ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ: 
05.881.170/0001-46 por não atender aos disposto dos itens: 4.6.3.2; SERRA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3, Alínea 
B, 4.6.3.2, 4.6.4.1, 4.6.8, 4.6.13; RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
17.150.310/0001-95 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.2Alínea E, 4.6.3 Alínea B, 4.6.3.2, 
4.6.4.1, CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA – ME, CNPJ: 09.578.438/0001-26 por não atender 
ao disposto dos itens: 4.6.1, Alínea C, 4.6.2 Alínea B,E e F; 4.6.3 Alínea A e B; 4.6.3.2, 4.6.4.1; CONS-
TRUTORA APODI LTDA – ME CNPJ: 17.620.703/0001-15 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3 
Alínea B, 4.6.3.2, 4.5.6,LEGO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 15.397.127/0001-63 por não atender 
ao disposto dos itens: 4.6.2, Alínea B, 4.6.3 Alínea A e B, 4.6.3.2, 4.6.3.2, 4.6.4.1, 4.6.6, 4.6.8, 4.6.9, 
4.6.13EMPRESAS HABILITADAS:RAVY CONSTRÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA – ME 
CNPJ: 15.168.739/0001-84, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 
19.420.845/0001-64 EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
EPP CNPJ:11.094.171/0001-43. Caso não haja interposição de recurso, fica marcada a sessão de 
abertura das propostas de preços para o dia 09 de junho de 2015, as 10h30 min (horário local) ou 
na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida 
data, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gur-
jão – Paraíba.Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. 
Gurjão- PB, 28 de maio de 2015. Higor Pereira Morais – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33004/2014
HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência nº 33004/2014, Processo Administrativo 

Nº 2014/125401, destinada a Contratação de Empresa Especializada para Execução do Projeto 
de Trabalho Técnico Social – PTTS do Projeto de Infraestrutura e Habilitação da Urbanização do 
Bairro São José, em João Pessoa - PB, e com base no relatório da Comissão Especial de Licitação 
da SEPLAN e parecer jurídico da Assessoria Jurídica da mesma secretaria, ADJUDICO, para o Lote 
01, a empresa IDEIAS – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO 
SUSTENTÁVEL, cuja proposta atende as exigências do edital, no valor de R$ 550.516,25 (quinhentos 
e cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos); para o Lote 02, a empresa 
IDEIAS – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTÁVEL, 
cuja proposta atende as exigências do edital, no valor de R$ 1.376.456,31 (um milhão, trezentos e 
setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos).

João Pessoa, 05 de junho de 2015.
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.003/2015
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - PB, 
às 09:00 horas do dia 19 de Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, MENOR PREÇO 
POR ITEM, EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE para Aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS de 150 ml, para atender as necessidades do 
SISTEMA ÚNICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, conforme Convênio MTE/SPPE/CODE-
FAT/128/2012 - Convênio no SICONV 776784/2012. Recursos: previstos no orçamento vigente: 
Municipal/Federal. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 
12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3310-6652. Email: 
licitação.semascg@gmail.com Campina Grande - PB, 02 de Junho de 2015

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

Igaracy - PB, 29 de maio de 2015.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGARACY, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais,

 R E S O L V E: 
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00003/2015: Contratação de 

empresa especializada para construção de infra-estrutura urbana (pavimentação em paralelepípedo) 
em diversas ruas no município de Igaracy/PB, conforme convênio, conforme termo de compromisso 
e edital; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – ME
CNPJ nº. 14.798786/0001-49
End.: Rua Bonifácio Moura, 323, Térreo – Sala A, Centro, Cajazeiras/PB, CEP.: 58.900-000 
Valor: R$ 529.445,71
Publique-se e cumpra-se.

Deusaleide Jerônimo Leite
Prefeita

Igaracy - PB, 29 de maio de 2015.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGARACY, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais,

 R E S O L V E:  
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00003/2015, que objetiva: 

contratação de empresa especializada para construção de infra-estrutura urbana (pavimentação em 
paralelepípedo) em diversas ruas no município de Igaracy/PB, conforme convênio; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – ME
CNPJ nº. 14.798786/0001-49
End.: Rua Bonifácio Moura, 323, Térreo – Sala A, Centro, Cajazeiras/PB, CEP.: 58.900-000 
Valor: R$ 529.445,71
Publique-se e cumpra-se. 

Deusaleide Jerônimo Leite
Prefeita

 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 006/2015
No dia 8 de Maio de 2015, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, 
situada Na Rua Duque de Caxias, s/n, CEP.: 58.280.000, Centro –
MAMANGUAPE-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.898.124/0001-48, 
representado pelo Sr. Eduardo Carneiro de Brito, Prefeito 
Constitucional do Município, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no 
Pregão presencial nº 006/2015, que objetiva o registro de preços 
para contratação de empresas para locação e instalação de estruturas 
para as festividades, destinados a Prefeitura Municipal de 
Mamanguape.

Vencedor: Antonio Marcos Meira Filgueira CNPJ - 08.600.611/0001-
82

Item Qtd Ref. Especificação do 
serviço

Preço 
unitário

Valor Total

10 14 DIA TENDA 01: doze 
unidades –
medindo 05m x 05m 
cobertas com 
lona, em 
estrutura de 
metal, tipo 
chapéu de bruxa.

R$
1.320,00

R$ 18.480,00

11 8 DIA TENDAS 02: seis 
unidades –
medindo 05m x
05m cobertas com 
lona, em 
estrutura de 
metal, tipo 
chapéu de bruxa.

R$
840,00

R$ 6.720,00

12 4 DIA TENDAS 03: três 
unidades –
medindo 05m x 05m 
cobertas com 
lona, em 
estrutura de 
metal, tipo 
chapéu de bruxa.

R$
479,00

R$ 1.916,00

TOTAL: R$ 27.114,00

Vencedor: GILSANDRA MOURA SOARES CNPJ - 10.331.873/0001-

 
 

30
Item Qtd Ref. Especificação 

do serviço
Preço 

unitário
Valor Total

01 18 DIA PALCO 01: 
medindo 14m de 
frente x 10m de 
fundos e 8m de 
altura. 
Estrutura 
metálica com 
treliças, todo 
coberto e
fechado nas 
laterais, com 
camarim e ar 
condicionado.

R$
7.900,00

R$ 142.200,00

2 4 DIA PALCO 01: 
medindo 12m de 
frente x 8m de 
fundos e 6m de 
altura. 
Estrutura 
metálica com 
treliças, todo 
coberto e 
fechado nas 
laterais, com 
camarim e ar 
condicionado.

R$
4.900,00

R$ 19.600,00

7 14 DIA CAMAROTES 01: 
completa
estrutura de 
camarotes
cobertura, em 
metal para 400 
pessoas.

R$
7.400,00

R$ 103.600,00

8 8 CAMAROTES 02: 
completa
estrutura de 
camarotes
cobertura, em 
metal para 200 
pessoas.

R$
4.900,00

R$ 39.200,00

9 4 CAMAROTES 03: 
completa
estrutura de 
camarotes
cobertura, em 
metal para 400 
pessoas.

R$
2.990,00

R$ 11.960,00

 
 

TOTAL: R$ 316.560,00

Vencedor
:

ALEXANDRE
-

LAURENTINO
-

DA SILVA CNPJ 
-

11.500.957/000
1-13

Item Qtd Ref. Especificação 
do serviço

Preço 
unitári

o

Valor Total

13 14 DIA BANHEIROS 
QUIMICOS 01: 
vinte 
unidades 
composto de 
vaso 
sanitário com 
gel 
higienizador, 
espelho 
inquebrável 
de plástico, 
porta papel 
duplo, teto 
translucido, 
piso 
antiderrapant
e, com 
descarga e 
acionamento 
no pé e 
funil.

R$
1.980,0
0

R$ 27.720,00

14 8 DIA BANHEIROS 
QUIMICOS 02: 
dez unidades 
composto de 
vaso 
sanitário com 
gel 
higienizador, 
espelho 
inquebrável 
de plástico, 
porta papel 
duplo, teto 
translucido, 
piso 
antiderrapant
e, com 
descarga e 
acionamento 
no pé e
funil.

R$
1.190,0
0

R$ 9.520,00

15 4 DIA BANHEIROS 
QUIMICOS 03: 
cinco 
unidades 

R$
745,00

R$ 2.980,00

 
 

composto de 
vaso 
sanitário com 
gel 
higienizador, 
espelho 
inquebrável 
de plástico, 
porta papel 
duplo, teto 
translucido, 
piso 
antiderrapant
e, com 
descarga e 
acionamento 
no pé e 
funil.

TOTAL: R$ 40.220,00

Vencedor: RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - ME

CNPJ - 10.570.384/0001-
31

Item Qtd Ref. Especificação 
do serviço

Preço 
unitário

Valor Total

03 18 DIA PALCO 03: 
medindo 8m de 
frente x 5m de 
fundos e 6m de 
altura. 
Estrutura 
metálica com 
treliças, todo 
coberto e 
fechado nas 
laterais, com 
camarim e ar 
condicionado.

R$
2.950,00

R$ 53.100,00

2 4 DIA SOM 01: 
sistema Fly 
(20 médio 
grave cada um 
com 02 alto 
falantes de 2 
e 01 titanio),
sistema de Sub 
(20 Sub cada 
um com 02 alto 
falantes de 
18), 
Periférico de 
PA e 
Periférico de 

R$
7.400,00

R$ 133.200,00

 
 

Palco com 
acessórios, 02 
mesas de 40 
canais, 
monitores 
individuais, 
microfones com 
fio e sem fio, 
sistema de 
Side duplo, 
sistema de AC, 
01 bateria 
completa e 
demais 
acessórios. 

5 4 DIA SOM 02: 
sistema Fly 
(16 médio 
grave cada um 
com 02 alto 
falantes de 12 
polegadas e 01 
titanio), 
sistema de Sub 
(16 Sub cada 
um com 02 alto 
falantes de 
18), 
Periférico de 
PA e 
Periférico de 
Palco com 
acessórios, 02 
mesas de 40 
canais, 
monitores 
individuais, 
microfones com 
fio e sem fio, 
sistema de 
Side duplo, 
sistema de AC, 
01 bateria 
completa e 
demais 
acessórios.

R$
6.650,00

R$ 26.600,00

6 18 DIA SOM 03: 
sistema Fly 
(12 médio 
grave cada um 
com 02 alto 
falantes de 12 
polegadas e 01 
titanio), 
sistema de Sub 

R$
4.600,00

R$ 82.800,00

 
 

(12 Sub cada 
um com 02 alto 
falantes de 
18), 
Periférico de 
PA e 
Periférico de 
Palco com 
acessórios, 02 
mesas de 40 
canais, 
monitores 
individuais, 
microfones com 
fio e sem fio, 
sistema de 
Side duplo, 
sistema de AC, 
01 bateria 
completa e 
demais 
acessórios.

16 36 DIA GERADOR: uma 
unidade – com
180 KVA de 16 
potencia, com 
super
silenciador,
movido a 
diesel.

R$
2.400,00

R$ 86.400,00

TOTAL: R$ 382.100,00

Adjudicação do Objeto: será por quantidade
Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser 
adquirido pela Prefeitura Municipal de MAMANGUAPE, órgão gerenciador 
da Ata de Registro de Preço, é o equivalente a no mínimo 60% 
(sessenta por cento) do item.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será 
permitida a adesão a ata de registro de preço por todos os órgãos da 
Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que 
autorizado pela Prefeitura Municipal de MAMANGUAPE e aceito pelo 
fornecedor, até o limite de 5 (cinco) vezes o quantitativo de cada 
item registrado na Ata de Registro de Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço 
terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no 
Diário Oficial.

MAMANGUAPE/PB, 8 de Maio de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial nº 006/2015
No dia 8 de Maio de 2015, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, situada Na Rua Duque 

de Caxias, s/n, CEP.: 58.280.000, Centro – MAMANGUAPE-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.898.124/0001-48, representado pelo Sr. Eduardo Carneiro de Brito, Prefeito Constitucional do 
Município, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação da proposta apresentada no Pregão presencial nº 006/2015, que objetiva o 
registro de preços para contratação de empresas para locação e instalação de estruturas para as 
festividades, destinados a Prefeitura Municipal de Mamanguape.

Adjudicação do Objeto: será por quantidade
Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura Mu-

nicipal de MAMANGUAPE, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço, é o equivalente a no 
mínimo 60% (sessenta por cento) do item.

Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de 
registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mes-
ma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de MAMANGUAPE e aceito pelo fornecedor, 
até o limite de 5 (cinco) vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.

MAMANGUAPE/PB, 8 de Maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

10.570.384/0001-31
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA – ME

 11.500.957/0001-13
GILSANDRA MOURA SOARES

10.331.873/0001-30
MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA – ME

08.600.611/0001-82

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Popular - 
CEHAP, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 15 de junho de 2015, às 
10H00 horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, 
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aporte de Capital decorrente de recursos 
proveniente do BNDES; b) Outros Assuntos de Interesse da Companhia. 

João Pessoa, 05 de junho de 2015.

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

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

Registro na CGE Nº 15-00594-4
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 22 de junho de 2015, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 053/2015. Objeto: 
Contratação de serviços de manutenção elétrica geral da subestação de Gravatá, na cidade de 
Campina Grande, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, 
Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/
fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 05 de junho de 2015.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

Aviso de Audiência Pública Nº 002/2015
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço 
público de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir da publicação da 
nova estrutura tarifária no Diário Oficial do Estado.

Local: Sede da PBGÁS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 11 de junho de 2015 às 09h

A DIRETORIA
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.004/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.037/2015
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/

PB, através de seu Ordenador de Despesa, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o 
que determina o Decreto  Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e o Decreto Municipal nº 3104, 
de 14 de Abril de 2004, bem  como considerando o que consta na Adesão à Ata de REGISTRO DE 
PREÇOS celebrada   em   decorrência   do   Pregão Presencial nº 2.09.029/2014/SEPLAN/PMCG., 
promovido pela Secretaria de Planejamento, vem RATIFICAR A ADESÃO A Ata de Registro de 
Preços nº 2.09.002/2014 em sua totalidade, Para Serviços de Locação de Veículos 1.0, através do 
Sistema de Registro de Preços. Vigência 12 (Doze Meses) Valor da Adesão:R$ 234.000,00 (Du-
zentos e Trinta e Quatro Mil Reais) em favor do fornecedor: W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ n° 13.416.446/0001-43, Endereço: Rua Ouro Branco n° 286 A, 
Palmeira, Campina Grande, 04 de Maio de 2015.

EVA GOUVEIA
Secretária de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 007/2015-SRP
O pregoeiro no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 

JUAREZ TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes 
de PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 007/2015-SRP, cujo objeto é Contratação 
de empresa especializada para fornecimento e suporte técnico de link de acesso à rede mundial de 
computadores – internet, para manutenção das atividades das secretarias municipais, o pregoeiro 
apurou que a empresa: LEMOS & MORAIS LTDA-ME - CNPJ: 05.913.968/0001-22, foi vencedora 
com o valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

Juarez Távora–Pb, 03 de Maio de 2015.
Raff de Melo Porto
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de infra-estrutura urbana (pa-

vimentação em paralelepípedo) em diversas ruas no município de Igaracy/PB, conforme convênio.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2015, processada nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Contrato Nº 1013559-60 - celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município 

de Igaracy através das seguintes Dotações Orçamentárias: 05.001 - Secretaria de Infra-Estrutura 
– Elemento de Despesa - 4.4.90.51 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 07 (sete) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e BELCHIOR CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA LTDA – ME - R$ 529.445,71.
Igaracy - PB, 01 de junho de 2015.

DEUSALEIDE JERÔNIMO LEITE
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – ME
CNPJ nº. 14.798786/0001-49

CONTRATADO

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.038/2015/SEMAS/PMCG
Instrumento: Termo De Contrato Nº 2.05.038/2015/CPL/Semas/Pmcg. Partes: Secretaria De 

Assistência Social/Semas/Pmcg E W3 Entretenimento, Locações E Serviços EireliEpp. Objeto 
Contratual:“Serviços deLocação de Veículos 1.0, através do Sistema de Registro de PreçosPrazo: 
12 Meses. Fundamentação: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2.09.002/2014

Pregão Nº 2.09.029/2014/SEPLAN/PMCGLei Nº 10.520/02. Funcional Programática: 08 244 
1019 2204;08 244 1021 2213;08 244 1019 2205;08 244 1018 2195 Elemento De Despesa: 3390-39. 
Fonte De Recursos: 016 –. Signatários: Eva Gouveia E André Luiz Gomes De Araújo. Valor Global: 
R$ R$ 234.000,00Data De Assinatura: 11 De Maio De 2015.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIOA MUNICIPAL – SEMAS

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00003/2015

RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de infra-estrutura urbana 

(pavimentação em paralelepípedo) em diversas ruas no município de Igaracy/PB, conforme convênio.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – ME - Valor: R$ 529.445,71.
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 Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro – Igarcay/PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Igaracy - PB, 27 de maio de 2015.
João Bento da Silva Junior

Presidente C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se 

público o resultado da licitação Modalidade de Tomada de Preços nº 00002/2015, que tem como 
objeto Contratação de empresa especializada para construção de infra-estrutura urbana (pavimen-
tação em paralelepípedo) em diversas ruas no município de São José do Bonfim/PB, conforme 
convênio, com análise as empresas apresentaram propostas, no aspecto formal, sem consonância 
com as exigências do instrumento convocatório, verificou-se o seguinte resultado da empresa: 
MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - Valor: R$ 327.544,61, CONSTRUTORA J. GALDINO 
EIRELI – EPP - Valor: R$ 328.023,69. Considerado o valor ofertado pelo proponente, devidamente 
registrado no correspondente Histórico da Ata, as observações apontadas durante o processo 
e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte 
resultado: Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: MARTINS CONSTRUÇÕES 
EIRELI EPP - Valor: R$ 327.544,61.

São José do Bonfim/PB, 02 de junho de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Presidenta da CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
  R E S O L V E:
  HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00002/2015, que 

objetiva: Contratação de empresa especializada para construção de infra-estrutura urbana (pavi-
mentação em paralelepípedo) em diversas ruas no município de São José do Bonfim/PB, conforme 
convênio; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente vencedor:

 - MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPPCNPJ N°. 21.645.432/0001-20End.: Rua Lima Campos, 
N°. 864, São Sebastião, Patos/PBValor: R$ 327.544,61.

Publique-se e cumpra-se.
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA

Prefeita Municipal

São José do Bonfim - PB, 03 de junho de 2015.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais,

  R E S O L V E:
  ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00002/2015: Contratação 

de empresa especializada para construção de infra-estrutura urbana (pavimentação em paralele-
pípedo) em diversas ruas no município de São José do Bonfim/PB, conforme convênio; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPPCNPJ N°. 21.645.432/0001-20End.: Rua Lima Campos, 
N°. 864, São Sebastião, Patos/PBValor: R$ 327.544,61.

Publique-se e cumpra-se.
 ROSALBA GOMES DA NÓBREGA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2015
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PB, através da sua equipe de Pregão, torna público o 

resultado do Pregão Presencial nº 033/2015, realizada no dia 02/06/2015, cujo objeto é Aquisição 
de Materiais Didáticos e Pedagógicos para atender a demanda do CMEI Francisca V. de Oliveira, 
sendo vencedora a empresa Francisca das C. Alves-ME, CNPJ nº 10.691.378/0001-32, no valor 
de R$ 20.179,05 (vinte mil cento e setenta e nove reais e cinco centavos), conforme consta no 
mapa de apuração.

Santa Cruz/PB, 02 de junho de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2015
O Pregoeiro oficial do município de Santa Cruz/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do Pregão Presencial nº 033/2015 a 
empresa Francisca das C. Alves-ME, CNPJ nº 10.691.378/0001-32, no valor de R$ 20.179,05 (vinte 
mil cento e setenta e nove reais e cinco centavos.

Santa Cruz/PB, 02 de junho de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2015
O Prefeito do Município de Santa Cruz/PB, vem a público HOMOLOGAR, para que surtam seus 

efeitos legais, o Pregão Presencial 0033/2015, cujo objeto é Aquisição de Materiais Didáticos e 
Pedagógicos para atender a demanda do CMEI Francisca V. de Oliveira, onde vencedora sagrou-se 
a empresa Francisca das C. Alves-ME, CNPJ nº 10.691.378/0001-32, no valor de R$ 20.179,05 
(vinte mil cento e setenta e nove reais e cinco centavos).

Santa Cruz/PB, 03 de junho de 2015.
RAIMUNDO ANTUNES BATISTA

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para atender a demanda do CMEI 

Francisca V. de Oliveira.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2015.
DOTAÇÃO: 12.365.1006.2023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Rubrica orçamentária: 

33.90.30.00 Fonte: Convênio nº 702585/2010com FNDE
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cruz e:
CT Nº 00026/2015 - 05.06.15 - FRANCISCA DAS C ALVES-ME - R$ 20.179,05

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2015, que objetiva: Aquisição Gradual de Peças 
e Serviços para Veículos da Linha Leve do Município de Santa Cruz/PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: DANTAS AUTO PEÇAS LTDA - ME - R$ 156.436,42.

Santa Cruz - PB, 03 de Junho de 2015
RAIMUNDO ANTUNES BATISTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Gradual de Peças e Serviços para Veículos da Linha Leve do Município 

de Santa Cruz/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2015.
DOTAÇÃO: 04.122.2002.2002 MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.123.2004.2008 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 12.122.2003.2013 MANU-
TENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 08.244.2003.2040 MANUTENÇÃO DA 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.451.2003.2049 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE 
INFRA-ESTRUTURA 10.301.2003.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
04.122.2003.2003 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 20.606.2003.2012 MA-
NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Recursos 
Próprios do Município de Santa Cruz e de Repasses/Convênios

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cruz e:
CT Nº 00027/2015 - 05.06.15 - DANTAS AUTO PEÇAS LTDA - ME - R$ 156.436,42
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2015, que objetiva: Aquisição Gradual de 
Peças e Serviços para Maquinas e Implementos (Linha Pesada) do Município de Santa Cruz/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Santa Cruz - PB, 02 de Junho de 2015
RAIMUNDO ANTUNES BATISTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00035/2015.
OBJETO: Aquisição Gradual de Peças e Serviços para Maquinas e Implementos (Linha Pesada) 

do Município de Santa Cruz/PB.
ABERTURA: 02/06/2015 as 13:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 02/06/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: Aquisição de 
Peças e Serviços para Frota Municipal de Ônibus e Caminhões de Santa Cruz/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO EQUIPADORA SOUSA - R$ 276.624,00.

Santa Cruz - PB, 03 de Junho de 2015
RAIMUNDO ANTUNES BATISTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços para Frota Municipal de Ônibus e Caminhões de 

Santa Cruz/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2015.
DOTAÇÃO: 15.451.2003.2049 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA 

20.606.2003.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 12.362.1006.2021 MA-
NUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1006.2082 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 
ENSINO FUNDAMENTAL 12.362.1006.2086 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
ENSINO MÉDIO 12.365.1007.2085 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO 
INFANTIL Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Recursos Próprios do Município de Santa Cruz e 
de Repasses/Convênios

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cruz e:
CT Nº 00028/2015 - 05.06.15 - AUTO EQUIPADORA SOUSA - R$ 276.624,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2015
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PB, através da sua equipe de Pregão, torna público o 

resultado do Pregão Presencial nº 040/2015, realizada no dia 05/06/2015, cujo objeto é Aquisição 
de Móveis e Eletrodomésticos par atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de 
Santa Cruz/PB, sendo vencedora a empresa GQS Eletros e Equipamentos Ltda.-ME, CNPJ nº 
11.427.407/0001-16, no Valor de R$ 11.304,00 (onze mil e trezentos e quatro reais),Aldo Fabrizio 
Dutra Dantas - EPP, CNPJ nº 08.321.484/0001-82, no Valor de R$ 12.638,00 (doze mil e seiscentos 
e trinta e oito reais), conforme consta no mapa de apuração.

Santa Cruz/PB, 05 de junhode 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2015
O Pregoeiro oficial do município de Santa Cruz/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do Pregão Presencial nº 040/2015a GQS 
Eletros e Equipamentos Ltda.-ME, CNPJ nº 11.427.407/0001-16, no Valor de R$ 11.304,00 (onze 
mil e trezentos e quatro reais),Aldo Fabrizio Dutra Dantas - EPP, CNPJ nº 08.321.484/0001-82, no 
Valor de R$ 12.638,00 (doze mil e seiscentos e trinta e oito reais).

Santa Cruz/PB, 05 de junho de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2015
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PB, através da sua equipe de Pregão, torna público o re-

sultado do Pregão Presencial nº 041/2015, realizada no dia 05/06/2015, cujo objeto é Aquisição de 
Equipamentos Eletroeletrônicos e de Informática para atender as necessidades da Rede Municipal 
de Saúde de Santa Cruz/PB, sendo vencedora a empresa Aldo Fabrizio Dutra Dantas - EPP, CNPJ 
nº 08.321.484/0001-82, no valor de R$ 16.375,00 (dezesseis mil, trezentos e setenta e cinco reais), 
conforme consta no mapa de apuração.

Santa Cruz/PB, 05 de junho de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2015
O Pregoeiro oficial do município de Santa Cruz/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do Pregão Presencial nº 041/2015a 
empresa Aldo Fabrizio Dutra Dantas - EPP, CNPJ nº 08.321.484/0001-82, no valor de R$ 16.375,00 
(dezesseis mil, trezentos e setenta e cinco reais), conforme consta no mapa de apuração.

Santa Cruz/PB, 05 de junho de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2015
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PB, através da sua equipe de Pregão, torna público o 

resultado do Pregão Presencial nº 042/2015, realizada no dia 05/06/2015, cujo objeto é Aquisição 
de Equipamentos Odontológicos para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de 
Santa Cruz/PB, sendo vencedora a empresa DENTEMED Equipamentos Odontológicos Ltda. - EPP, 
CNPJ nº 07.897.039/0001-00, no valor de R$ 22.660,00 (vinte e dois mil e seiscentos e sessenta 
reais), conforme consta no mapa de apuração.

Santa Cruz/PB, 05 de junho de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2015
O Pregoeiro oficial do município de Santa Cruz/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei Fe-

deral nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do Pregão Presencial nº 042/2015a empresa 
DENTEMED Equipamentos Odontológicos Ltda. - EPP, CNPJ nº 07.897.039/0001-00, no valor de R$ 
22.660,00 (vinte e dois mil e seiscentos e sessenta reais), conforme consta no mapa de apuração.

Santa Cruz/PB, 05 de junho de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 029/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2015
CONTRATO Nº 029/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS 
DO MUNCÍPIO DE MAMANGUAPE.            

CONTRATADO: MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA – ME
CNPJ: 08.600.611/0001-82
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 27.116,00  (vinte e sete mil cento e dezesseis reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 

1339204172.027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO – 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

Mamanguape, 08 de Maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 022/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2015
CONTRATO Nº 026/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS 
DO MUNCÍPIO DE MAMANGUAPE.            

CONTRATADO: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME
CNPJ: 11,500.957/0001-13
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 40.220,00 (quarenta mil duzentos e vinte reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 

1339204172.027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO – 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

Mamanguape, 8 de Maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 027/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2015
CONTRATO Nº 027/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS 
DO MUNCÍPIO DE MAMANGUAPE.            

CONTRATADO: GILSANDRA MOURA SOARES
CNPJ: 10.331.873/0001-30
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 316.560,00 (trezentos e dezesseis mil quinhentos e sessenta reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 

1339204172.027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO – 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

Mamanguape, 8 de Maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 028/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2015
CONTRATO Nº 028/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS 
DO MUNCÍPIO DE MAMANGUAPE.            

CONTRATADO: RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 10.570.384/0001-31
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 382.100,00 (trezentos  e oitenta e dois mil e cem reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 

1339204172.027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO – 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

Mamanguape, 08 de Maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 025/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2015
CONTRATO Nº 025/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO            

CONTRATADO: EBENEZER SILVA DE LIMA 
CPF: 472.597.364-53
PRAZO: 04/05/2016
VALOR TOTAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0201 – Gabinete do Prefeito - 0412200522002 – 

Manutenção das Atividades do Gab. Do Prefeito. 3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros de pessoa 
física; 0202 – Secretaria de Administração – 0412200522003 – Manutenção das Atividades da Sec. de 
Administração – 3.3.90.36,00 - Outros serviços de terceiro de pessoas física – 0207 – Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – 15.452.0323.2.028 – Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvi-
mento Urbano – 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros de pessoas física.

Mamanguape, 05 de Maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 030/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2015
CONTRATO Nº: 030/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES PARA ABASTECER A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADO: SEVERINA RAMOS ARAÚJO DOS SANTOS 
CNPJ: 03.188.887/0001-81
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração – 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de Agri-
cultura – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 02.07 – Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0123.2.038 – Manutenção das atividades do 
Programa de erradicação do Trabalho Infantil – 08.244.0125.2.039 – Manutenção das atividades de 
ação social – 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da 
Secretaria de Turismo – 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 18.541.0535.2.047 – Manutenção das 
atividades da secretaria do meio ambiente – 02.12 – Secretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – 
Manutenção das atividades da secretaria da juventude – 02.13 – Secretaria de Habitação e Defesa 
Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da secretaria de habitação e defesa civil – 
02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 – Manutenção das atividades da secretaria 
de planejamento – 02.15 – Secretaria de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção 
das atividades da secretaria de transportes urbanos – 02.016 – Superintendência Municipal de Trans-
porte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção das atividades da superintendência municipal de 
transporte e trânsito – 02.017 – Secretaria dos Direitos da Mulher – 14.422.0125.2.056 – Manutenção 
das atividades da secretaria dos direitos da mulher 02140.10.302.0210.2042 – 02.018 – Secretaria 
da Cidadania e Direitos Humanos – 14.422.0125.2.057 – Manutenção da Secretaria da cidadania 
e direitos humanos – 02.21 – Secretaria de indústria e comercio e desenvolvimento econômico – 
23.692.0052.2.060 – Manutenção das atividades da secretaria de industria e comércio e desenvolvimento 
urbano - 3.3.90.30.00 | Material de Consumo.

Mamanguape, 04 de Maio de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE
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