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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Cidades paraibanas festejam hoje o Dia de Santo Antônio. Página 9
 
l Paraíba registra 788 casos de violência contra idosos. Página 13

l Arraiá de Cumpade movimenta festa junina em Galante. Página 14

l Boqueirão reúne hoje 23 cidades em audiência do ODE. Página 17
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O Governo entrou com ação para retomar 130 hectares do Polo Cabo Branco que foram concedidos à iniciativa privada 
em 1989 e continuam sem projeto. Na área podem ser construídos um parque ecológico e uma reserva.  PÁGINA 4

FOTO: Secom-JP

100 casais
dizem “sim” no 
Parque do Povo

JP tem 160 casos de 
picada de escorpião

Troca de extintor é 
adiada novamente

casamento coletivo

por mês

mais 30 dias

Estado vai à Justiça
por Polo Turístico

A oitava noite do São João 
de Campina Grande foi marcada 
pela tradicional cerimônia civil 
no Parque do Povo.  PÁGINA 4

Com a chegada do perío-
do chuvoso, risco de encon-
trar escorpiões dentro de 
casa aumenta.  PÁGINA 14

Ministro das Cidades quer 
mais tempo para que técnicos 
do Denatran possam concluir 
avaliações.  PÁGINA 3

INClusãO DIGITAl Unidade móvel oferece a moradores de comuni-
dades pessoenses aulas de informática e acesso à internet.  PÁGINA 10

Edônio Alves, Antônio Mariano, Clotilde Tavares e Hildeberto Barbosa

Artrópode esconde-se em locais escuros

20Caderno

Noivos tiveram direito a
vestidos, ternos, maquiagem 
e serviço de cabeleireiro

“Frear” Messi é o 
principal objetivo da 
seleção paraguaia no 
jogo de hoje, em La 
Serena, pelo Grupo B 
da Copa América

Escritores paraibanos fazem 
lançamento conjunto em Natal

 

Paraguai quer 
surpreender
a Argentina

 

Autores participam hoje do Bazar In-
dependente Especial, uma iniciativa da 
editora Jovens Escribas para promover in-
tercâmbio cultural entre PB e RN.  PÁGINA 5

Mesmo em meio 
a uma crise de 
resultados, a se-
leção paraguaia 

garante que continua sendo 
“um rival difícil” e promete fa-
zer pressão sobre o fenôme-
no da Argentina, o atacante 
Lionel Messi.  PÁGINA 23
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É verdade que os números da violência 
policial no Brasil assustam e recebem am-
pla divulgação da mídia. Não é menos ver-
dadeiro que as autoridades de segurança 
no país precisam encontrar soluções para 
minorar esses índices e, na prática, esti-
mular cada vez mais o conceito de polícia 
apaziguadora. Ou seja, incentivar a velha 
e boa prática do policiamento comunitá-
rio. É bom, sempre bom para a sociedade, 
que os agentes de segurança sejam per-
manentemente instruídos a exercer seus 
ofícios sem a prática de qualquer tipo de 
violência. Melhor ainda é aplicar punições 
rigorosas aos chamados maus policiais. 

Mas é preciso não esquecer que toda 
história tem dois lados. Ao mau profis-
sional contrapõe-se o bom policial, aque-
le cidadão que, correndo todos os riscos, 
exerce com zelo a sua missão de proteger 
a sociedade. E mais ainda: é imperioso 
não desconhecer que muitos pais de fa-
mília, ou jovens em começo de carreira, 
são assassinados diariamente no Brasil 
em consequência do combate que dão aos 
criminosos. Embora sem grande alarde da 
mídia, também é assustador o número de 
policiais mortos em confronto com a ban-
didagem. 

Foi para enfrentar esta questão, rele-
vante sob todos os aspectos, que o Senado 
Federal aprovou na quinta-feira passada o 
projeto de lei que passa a considerar como 
hediondos os assassinatos de policiais ci-
vis, militares, rodoviários e federais, além 
de integrantes das Forças Armadas, pra-
ticados em razão do exercício de função 
desses profissionais. Como já havia sido 
aprovado na Câmara Federal, o projeto 

segue agora para a sanção presidencial. 
O agravamento da pena previsto no 

texto alcança o crime praticado contra 
o cônjuge, companheiro ou parente até 
3º grau do agente público de segurança, 
quando o ilícito for motivado pela liga-
ção familiar. Em todos esses casos, a pena 
será de reclusão de 12 a 30 anos. Hoje, a 
pena de homicídio simples varia de seis 
a 20 anos de prisão. O projeto estabelece 
também que a lesão corporal cometida 
contra agentes de segurança em serviço, 
e seus parentes, será aumentada de um a 
dois terços.

Como bem ressaltou o presidente do 
Senado, em meio à discussão da matéria, a 
proposta não vai resolver por completo a 
questão da violência, mas representa um 
“passo importante”. Ele acrescentou que a 
segurança pública pede ações profundas 
como a repactuação das responsabilida-
des e a definição de fontes permanentes 
para o setor.

Os ataques que a polícia – como ins-
tituição – recebe de alguns segmentos da 
sociedade, com destaque para os mais in-
telectualizados, são impressionantes. Fica-
se quase com a sensação de que o mundo 
seria muito melhor, mais pacífico, se sim-
plesmente a polícia fosse extinta. Falam 
em “polícia fascista” e tudo mais. Mas não 
se pode perder de vista que, apesar dos 
abusos e dos elementos podres nela infil-
trados, a polícia ainda representa funda-
mental instituição para preservar a ordem 
e a liberdade. Há uma cobrança muito forte 
da sociedade nesse sentido. E o Parlamento 
havia anos estava devendo avanços sobre 
esse assunto.

Editorial

  Artigo

 Crime hediondo

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Coincidências

Dias atrás liguei para o escritor Ro-
naldo Cagiano. Atendeu-me em São Paulo, 
onde mora e dá expediente na Caixa Eco-
nômica Federal. Acabara de chegar do fe-
riadão de Corpus Christi, que passara na 
companhia da mulher, a escritora Eltânia 
André, em Cataguases, na Zona da Mata 
mineira, onde nasceram.

O excelente contista de Dicionário de 
Pequenas Solidões (Língua Geral, Rio de 
Janeiro, 2006) tem prestado valiosos ser-
viços na tradução de poemas de autores 
hispano-americanos, para o Correio das 
Artes. Apesar de nos correspondermos, 
regularmente, via correio eletrônico, que-
ria agradecer ouvindo-lhe a voz.

Ronaldo é do tipo de escritor que tem 
pleno domínio de seu ofício e se mantém 
informado sobre o que de bom e de ruim 
acontece nesse universo de paradoxos que 
atende pelo nome de mercado editorial 
brasileiro. Um bicho de sete cabeças que 
se apraz em desprezar mil autores, para 
cada um que glorifica. 

Durante a nossa conversa, Ronaldo 
citou vários autores ouro dezoito quila-
tes que vivem praticamente abandonados 
e esquecidos nos recônditos da memória 
nacional, embora muitos estejam vivís-
simos, como é o caso do pernambucano 
Gilvan Lemos, longevo e dono de uma im-
pressionante bibliografia.

A mesma revolta que Ronaldo mani-
festou ao telefone, no que diz respeito ao 
silêncio que se faz em torno de determi-
nados autores, foi expressa pela escritora 

pernambucana Vitória Lima, em sua mais 
recente coluna no segundo caderno de A 
União, que, apropriadamente, intitulou “O 
sonho de todo autor”.

A autora de Fúcsia (Edições Linha 
d’Água, João Pessoa, 2007), que, de tão 
bom, pede uma nova e acurada leitura, 
visitou Recife, no início deste mês. Ao 
chegar à Livraria Cultura, segundo ela, o 
“epicentro da literatura pernambucana”, 
Vitória deparou-se com uma concorrida 
homenagem a Gilvan Lemos.

O autor de Noturno sem música (1956) 
e mais de duas dezenas de obras, entre 
romances, contos e novelas, era tema, 
segundo o relato de Vitória, de um docu-
mentário de Mariane Biggio e Cida Pedro-
sa, produzido pelo Sesc justamente para 
comemorar os 87 anos de vida do ilustre 
filho de São Bento do Una.

E por falar em São Bento do Una, Vitó-
ria ressalta que os filhos da terra do can-
tor e compositor Alceu Valença, ao con-
trário da maioria de seus conterrâneos, 
“devotam todo o carinho e admiração” a 
Gilvan Lemos. O autor, portanto, teve os 
seus merecidos minutos de fama, naquela 
noite em que a Cultura fez história.

Por aí se vê que o Brasil inteligente 
continua em vigília, na esperança de con-
verter o Brasil ignaro através do combate 
ao Brasil excludente. Isso para ver se quem 
decora o nome de alguém que, por exem-
plo, escreve um Quarenta tons de m., saiba 
também quem é um Osman Lins, um Joa-
quim Cardozo, um Geraldo Maciel. etc. 

  

O mercado editorial brasileiro é um bicho de sete cabeças que se
apraz em desprezar mil autores, para cada um que glorifica.”
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O senador Cássio Cunha Lima admitiu 
que não sabe se o ex-senador Cícero 
Lucena vai participar da convenção 
estadual do partido, amanhã. Ontem, 
justificou: “Não falei com ele”. Inusitado 
que, às vésperas de uma convenção, as 
duas mais emblemáticas lideranças do 
partido não discutam a relação. E a par-
ticipação do ex-senador. É grave.

O PSDB realiza convenção, neste domingo, na Assem-
bleia Legislativa, com baixa já anunciada na sua base 
aliada. O PR consolidou apoio à gestão do governador 
Ricardo Coutinho, como atestou o deputado estadual 
Caio Roberto: “O PSB conta com nosso apoio não ape-
nas para 2016, mas para 2018. Estamos de forma 
integral, sistemática, administrativa, na Assembleia 
e em Brasília”.

CRôNICA ANUNCIADA

PAPA É POP

NÃO SABE

UNInforme

TRILhO DE FORRó ESTELA BEzERRA

Só hÁ UMA ExPECTATIVA

Não reza na cartilha tradicional 
do Vaticano o papa Francisco. 
Gosta de quebrar regras.  Dia 
11 de julho, terá encontro 
público com um ativista do 
movimento LGBT, Simón Cazal, 
presidente da organização 
Somosgay, do Paraguai. 
no estádio León Condou, 
em Assunção. Para Cazal, 
o encontro marcará “uma 
ruptura com a retórica dos 
setores ultraconservadores”. 

Locomotiva Forrozeira, em Cam-
pina Grande, e Trem do Forró, 
em João Pessoa. Hoje, às 10h, 
a primeira sai da Estação Velha 
com destino a Galante, a 23km 
da Rainha da Borborema. A 
segunda, segue, às 16h, para 
Cabedelo, passando por Santa 
Rita. Forró nos trilhos, à base de 
sanfona, triângulo e zabumba. 
Como embarcar? Ingressos nos 
shoppings Partage (CG) e Tam-
biá (JP). Amanhã tem mais.

A deputada estadual Estela 
Bezerra (PSB) foi eleita, on-
tem, para integrar a Diretoria 
Executiva da União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos 
(Unale), no encerramento da 
19ª  Conferência Nacional que 
a entidade realizou em Vitória, 
Espírito Santo. O presidente da 
AL, Adriano Galdino (PSB) e o 
deputado João Gonçalves (PSD) 
foram eleitos membros da Dire-
toria Executiva.

A convenção estadual do PSDB, neste 
domingo, em João Pessoa, não tem 
nenhuma expectativa de novidade. 
A Presidência do Diretório Estadual, 
favas contadas, continuará com o ex-
-deputado federal Ruy Carneiro, re-
conduzido à função com o aval, óbvio, 
de quem tem poder titular na legen-
da: o senador Cássio Cunha Lima. Do 
mesmo modo, quem assumirá a pre-
sidência dos dois principais diretórios 
municipais, João Pessoa e Campina 
Grande, já é de conhecimento público 
até na Praça do Meio do Mundo, na 
Serra da Borborema. Na cidade do “Maior São João Mundo”, a batida da zabumba seguiu um compasso 
previamente planejado: o deputado federal Pedro Cunha Lima assumiu a batuta e as baquetas, em 
substituição a José Marques Filho, para quem “A mudança acontece como uma estratégia para que o 
PSDB campinense tenha uma cara mais política”, conforme registrou a coluna, mês passado. À luz do 
marketing político, o jovem deputado é, na linguagem técnica, “um produto com grande potencial” 
para as pretensões da legenda em nível municipal, neste momento, e estadual, no porvir. Tem carisma, 
é articulado e vem se esmerando em apresentar emendas parlamentares com verbas destinadas para 
tudo o que é lado (educação, esportes, cultura etc), fazendo seu dever de casa como parlamentar. 
Até colocou emenda para o teatro Juteca, em João Pessoa, abrindo outro leque de atuação política e 
reforçando a imagem de sua base no primeiro colégio eleitoral da Paraíba. Em João Pessoa, tudo como 
“dantes no quartel de Abrantes: Lauremília Lucena se mantém no comando da legenda. Quem tomou 
a cena, quando do anúncio da recondução, foi o ex-senador Cícero Lucena (foto): “Eu e Lauremília não 
somos candidatos a nada”. Nem deu um tchauzinho ao partido, nem se distanciou dele, posto que a 
esposa continua marcando seu território. Volto atrás sobre o que disse no início do texto. Há, sim, uma 
expectativa de todos quanto a uma questão: Cícero vai participar da convenção?

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet

DOR DE COTOVELO?
“É uma administração incompetente e inoperante, não tem condições de gerir e planejar”. Do deputado 
Veneziano Vital (PMDB), em resposta ao prefeito em exercício de Campina Grande, Ronaldo Filho (PSDB), 
que teria dito que o peemedebista invejava a administração tucana. “Ter dor de cotovelo com um governo 
que faz farra com dinheiro público com comissionados e não consegue concluir unidade de pronto aten-
dimento?”, ironizou.   
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Obrigatoriedade do extintor ABC 
é prorrogada por mais 30 dias
Último prazo estabelecido 
para os motoristas era 
o dia 1º de julho de 2015

O ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, apresentou 
ao Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) pedido 
para adiar por mais 30 dias o 
início da obrigatoriedade dos 
extintores de incêndio veicu-
lar com carga ABC. 

O último prazo esta-
belecido pela resolução n° 
521/2015 para os motoris-
tas se adequarem à norma 
era 1º de julho de 2015. O 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) publicará uma 
nova resolução que prorro-
gará o último prazo.

A decisão é um esforço 
conjunto do ministro e do De-
natran para que os técnicos 
possam concluir as avaliações 
que estão sendo realizadas.

O objetivo da troca dos 
extintores de incêndio é ga-
rantir maior segurança aos 
motoristas e passageiros. 
Os extintores ABC são mais 
modernos e atendem todas 
as classes de incêndio. O pó 
especial é capaz de combater 
princípios de incêndios em 
materiais sólidos, líquidos 
inflamáveis e equipamentos 
energizados.

Há bastante tempo acho que a cidade 
de João Pessoa deveria ser rebatizada. 
Cabo Branco pegaria bem melhor. Não tem 
nada de político nisso, não. Nem de briga 
de historiadores. Nem contra o presidente 
que foi assassinado por João Dantas. Nem 
de revisionismo histórico.

Isso me veio à cabeça desde que um 
amigo me mostrou uma revista de bordo, 
distribuída pela Swissair, num roteiro 
Europa-Brasil. Em página inteira, um mapa 
brasileiro, detalhando o litoral nordestino, 
“apontava” apenas as cidades de Salvador, 
Recife, Natal e Fortaleza.

A curiosidade é que no círculo onde 
deveria estar escrito “João Pessoa”, lia-se 
“Cabo Branco”. Motivo óbvio para europeus 
e estrangeiros em geral: ser no planeta 
conhecido como o ponto extremo oriental 
das Américas. Não somente do Brasil, da 
América do Sul. Das Américas, mesmo.

Desde a noite em que, numa mesa de 
um restaurante do Shopping Tambiá, vi 
a revista de bordo da Swissair e o mapa, 
passei a achar que, por motivos de ajudar 
a aumentar o fluxo turístico em nossa dire-
ção (ave, ave!), esta cidade deveria passar a 
ser conhecida como Cabo Branco. ‘Taí uma 
fórmula sobre a qual deveriam meditar o 

Nosso nome e o “made in PB”

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

nnn Foi muito prestigiado 
o lançamento do livro 
de contos “O dia em que 
comemos Maria Dulce”, 
de Antônio Mariano (foto 
à direita). Tive o prazer 
de reencontrar lá pessoas 
como Ronaldo Monte e 
Emmanuel Ponce de Leon. 
Aconteceu na noite de an-
teontem, no Vila do Porto 
(Centro Histórico).
nnn No prefácio do 
livro de Mariano, o crítico 
Paulo Bentancur es-
creveu: “Estamos frente 
a frente de um livro mais 
que de destaque. De um 
livro de contos que reúne 
todos os elementos que 
o constituem e atinge um 
resultado único, inigua-
lável. Antônio Mariano é, 
hoje, um dos mais impres-
sionantes ficcionistas do 
país”.
nnn Um grupo está 
discutindo seriamente a 
possibilidade de se lançar 
Augusto dos Anjos no 
mercado editorial latino-
americano. A tradução 
para o espanhol seria de 
José Nêumanne Pinto.

nnn Chato numa 
redação é aquele que 
chega pedindo publi-
cação de matéria e de-
pois ainda fica 20 minu-
tos, meia hora, puxando 
conversa besta.
nnn Artistas, produtores, 
etc. e tal, podem mandar in-
formações para esta coluna: 
caranha@terra.com.br
nnn Encerro a “Ge-
leia geral” com Carlos 
Drummond de Andrade: 
“Quando nasci, um anjo 
torto, desses que vivem 
na sombra, disse: ‘Vai, 
Carlos, ser gauche na 
vida”...

Geleia geral

governador Ricardo Coutinho, o prefeito 
Luciano Cartaxo, os vereadores, deputados 
estaduais, federais e senadores.

O final de semana deve estar bom 
para dar uma subidinha até o farol do 
Cabo Branco e olhar ao redor e pensar que, 
distante, bem distante, numa reta oceâ-
nica, está Lagos, a capital nigeriana, onde 
Miguel dos Santos nos representou muito 
bem, num festival internacional de cultura 
negra, com suas cerâmicas.

Há quase vinte anos, numa atitude 
provinciana, foi arquivado um projeto 
chamado “Made in PB”, somente porque 

seu nome era em inglês... 
Sempre tivemos “made in 
USA”, “made in Taiwan”, 
“mande in Italy”, “made in 
France”, “made in Japan”, 
“made in Brazil”, qual-
quer “made” por aí. Pode 
ser até mesmo “made in 
Taperoá”, mesmo que os 
herdeiros culturais de 
Ariano Suassuna ficassem 
armorialmente esbrave-
jando.

“Made in...” é uma 
linguagem universal, usada 
para comércio, música, 

qualquer coisa. É só querer. Não sejamos pro-
vincianos. Pensemos em exportar a Paraíba.

Que tal colocar em casa o som de Zé 
Ramalho cantando seu rock “Made in PB”? 
E logo depois, nosso “pop” cantador com 
sua “Brejo do Cruz”?...

“Made in PB” é uma marca ótima. 
Ainda: não há direitos autorais sobre uma 
expressão há muito tempo usada no plane-
ta. Essa do “made in”... Sejamos grandes.

Afinal, qual é a nossa língua? Quando 
se trata de turismo, são muitas, além dos 
nossos dialetos sertanejos.

Ontem foi o Dia Nacional 
da Cardiopatia Congênita e para 
lembrar a data o Complexo de 
Pediatria Arlinda Marques que 
é referência em cirurgias car-
díacas pediátricas e que integra 
a rede hospitalar do Estado  fez 
um balanço das ações e serviços 
nesse setor.

De acordo com o diretor da 
unidade de saúde, Bruno Lean-
dro de Souza, nos últimos três 
anos o hospital realizou 330 
cirurgias cardíacas. Ele afirmou 
que além desses atendimentos 
deve-se destacar ainda a redu-

ção de custos,  destacando que 
antes da Criação da Rede Pe-
diátrica PB\PE, houve casos em 
que uma criança chegou a cus-
tar cerca de RS 1 milhão para 
o Estado e hoje o valor está em 
torno de RS 16 mil por paciente. 
A assistente social  do  serviço 
de cardiologia do Arlinda Mar-
ques, Maria José Souza Galvão, 
disse que em 2014, o hospital 
realizou 4.555 atendimentos, 
dentre estes,  2.622 consultas 
ambulatoriais, 102 procedi-
mentos cirúrgicos  e 1.831 eco-
cardiogramas.

Hospital destaca serviços 
de cardiopatia congênita

O projeto “Proposta 
para o diagnóstico ambien-
tal das bacias do Gramame 
e Abiaí, Litoral Sul do Estado 
da Paraíba”, produzido pela 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), foi apresen-
tado ao Ministério Público 
Federal (MPF), Ministério 
Público do Estado da Paraí-
ba (MPPB), diversos órgãos, 
associações e empresas pri-
vadas, na tarde da quinta-
feira (11), na sede do MPF, 
na capital. A pesquisa, que 
terá duração de dois anos, 

vai subsidiar as investiga-
ções realizadas pelos Minis-
térios Públicos sobre o des-
pejo de produtos químicos 
no leito do Rio Gramame. O 
estudo também vai analisar 
a qualidade da água servida 
em João Pessoa, para veri-
ficar se a contaminação de-
tectada no rio também che-
ga às torneiras da capital.

Segundo a professora 
Ilda Toscano, do Departa-
mento de Química da UFPB, 
o objetivo do projeto é lo-
calizar e identificar todas 

as fontes de poluição, as-
sociando os resultados, as 
análises físicas e químicas 
e também ecotoxicológi-
cas, com o uso e ocupação 
do solo. “Primeiro, nós va-
mos começar com estudo 
do uso e ocupação do solo 
para identificar qual ativi-
dade econômica está sendo 
desenvolvida naquele local. 
Vamos coletar amostras de 
água, sedimentos e da vida 
aquática, fazer as análises e 
tentar correlacionar esses 
resultados com a atividade 

econômica. Porque só assim 
a gente vai poder realmente 
dizer qual indústria ou qual 
agricultura está poluindo [o 
rio] com esses compostos”, 
detalhou a professora.

Conforme o procurador 
regional dos direitos do ci-
dadão, José Godoy Bezerra 
de Souza, o passo seguinte 
é reunir as entidades, princi-
palmente as empresas que se 
apresentam como parceiras 
no projeto de recuperação da 
bacia do Gramame, para viabi-
lizar a execução da pesquisa.

Poluição será diagnosticada em pesquisa
bACiA do Rio GRAmAmE

Do Portal Brasil

Mais seis mergulhadores 
de resgate estão sendo forma-
dos para atuar na busca e res-
gate de vítimas e objetos em 
ambientes subaquáticos, como 
açudes, rios e mares. Depois 
de três meses de instruções, 
os cinco bombeiros militares e 
um policial militar receberão 
o distintivo e o certificado que 
marcam a conclusão do Curso 
de Mergulhador Autônomo de 
Resgate (Cmaut) – promovido 
pelo Corpo de Bombeiros Mili-
tar da Paraíba (CBMPB). 

A entrega acontecerá nes-
ta segunda-feira (15), às 10h, 
durante formatura dos alunos 
na Vila Olímpica Parahyba, na 
capital. Conforme o supervisor 
do curso e chefe do Departa-
mento de Operações de Mer-
gulho de Resgate (Domar), 
tenente coronel Erik Olivei-
ra, na ocasião será realizada 
uma demonstração prática 
das habilidades adquiridas pe-
los mergulhadores durante a 
qualificação. 

A ação acontecerá na pisci-

na de saltos ornamentais e será 
aberta ao público presente e 
às autoridades convidadas. O 
Cmaut teve uma carga horária 
de 440 horas, incluindo disci-
plinas de Mergulho Livre, Mer-
gulho Autônomo Básico, Avan-
çado e de Resgate, Náutica, 
Salvamento Aquático, Teoria 
Geral do Mergulho, Primeiros 
Socorros, Emergências Aquáti-
cas e Sobrevivência no Mar.

Ampliação
Este é o segundo curso 

realizado pelos Bombeiros da 
Paraíba na área de mergulho 
e a expectativa é continuar as 
qualificações para aumentar 
o efetivo do Departamento 
de Operações de Mergulho de 
Resgate (Domar), do CBMPB. 

O Domar tem como obje-
tivo estabelecer mecanismos 
adequados para favorecer as 
ações de planejamento, di-
reção, organização, controle 
e execução das atividades de 
Mergulho de Busca e Resgate 
no âmbito da instituição.

Corpo de Bombeiros forma nova equipe
mERGulhAdoREs dE REsGAtE

Mergulhadores farão demonstração das habilidades adquiridas durante a qualificação
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Estado entra na Justiça para
retomar o Polo Cabo Branco
Patrimônio público terá de 
volta 130 ha destinados à 
iniciativa privada em 1989

O Governo do Estado 
entrou com ações na Justiça, 
esta semana, para devolver 
ao patrimônio público 130 
hectares do Polo Turístico 
Cabo Branco, destinados 
à iniciativa privada para a 
construção de equipamentos 
turísticos em 1989. O total 
equivale a mais de 50% de 
toda a área destinada à ex-
ploração com essa finalidade. 
Dos 130 hectares, cerca de 
100 hectares serão destina-
dos para reservas ambientais 
e parques ecológicos. A área 
do Polo Turístico Cabo Bran-
co pertence à Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur).

De acordo com o secre-
tário executivo do Turismo, 
Ivan Burity, as ações do Esta-
do para requerer áreas desti-
nadas à iniciativa privada são 
de natureza administrativa e 
judicial. “As ações adminis-
trativas estão direcionadas 
para os setores residencial, 
esportivo e de livre recreação 
pelo fato de que a construção 
desses empreendimentos 
não pode ser mais permitida 
pelo novo Código Florestal, 
como também pelo Siste-
ma Nacional de Unidades de 
Conservação [Snuc]”, expli-
cou. “Isso, de forma inequí-
voca, mostra a preocupação 
do Governo do Estado com a 
sustentabilidade do projeto e 
com a questão ambiental de 

forma especial”, prosseguiu.
As ações de natureza 

judicial, ainda de acordo 
com Ivan Burity, visam à re-
tomada de áreas destinadas 
ao setor hoteleiro e permiti-
rão ao Estado reincorporar 
ao patrimônio público mais 
de 20 hectares destinados à 
construção de hotéis. “Estas 
empresas não efetuaram na 
totalidade os pagamentos de-
vidos dos lotes que deveriam 
ocupar”, afirmou.

As empresas que descum-
priram os contratos e assim 
geraram a nulidade destes são 
as seguintes: Brisamar Ltda, 
Promol Ltda, Ouro Branco 
Ltda, Marina Residence S/A e 
Hotéis do Sol Residence. “Ao 
longo desses quase 30 anos, 
foi implantada  toda a infraes-
trutura necessária para a ex-
ploração da área, como vias 
de acesso, energia elétrica e 
estação elevatória de esgoto, 
construída no governo atual”, 
acrescentou Ivan Burity.

Segundo o secretário, 
após a retomada dessas 
áreas destinadas ao setor 
hoteleiro, os lotes serão re-
disponibilizados para a ini-
ciativa privada, por meio de 
processo de oferta pública. 
“Vamos atrair investidores 
que tenham capacidade fi-
nanceira para iniciar, ime-
diatamente, a construção dos 
hotéis, uma vez que toda a 
infraestrutura está pronta, o 
Centro de Convenções cons-
truído, e em funcionamento, 
gerando demanda para o se-
tor hoteleiro”, destacou.

O Dia dos Namorados foi emba-
lado na noite de ontem, com muito 
romantismo no palco principal do 
Parque do Povo, na oitava noite 
do Maior São João do Mundo, com 
a realização da 15ª edição do casa-
mento coletivo que contou com a 
participação de 100 noivos e noivas.

Para a realização do evento, a 
Prefeitura de Campina Grande dis-
ponibilizou vestidos e ternos para 
os 100 noivos e noivas que disse-
ram “sim” na consagração civil do 
relacionamento. Os casais também 
tiveram direito à parte logística ne-

cessária como a produção de ma-
quiagem e cabelo, além todos os 
custos cartoriais.

A cerimônia foi realizada às 19h, 
na pirâmide do Parque do Povo, 
sendo presidida pelo Juiz de Direi-
to, Keopes Vasconcelos. Para o casal 
Bruno Barbosa e Thaíse Monalisa o 
momento foi de extrema felicidade, 
pois, além de estar se consumando 
um grande desejo, o da união está-
vel, ocorrereu dentro da maior festa 
de São João do Mundo e com toda 
estrutura proporcionada.

“Nada explica nossa felicidade 

e ansiedade, estamos concretizando 
nosso sonho e agradecemos muito 
a todos que estão contribuindo e 
tornando-o realidade na maior festa 
junina do mundo, perfeito”.

Para animar ainda mais a festa, 
apresentaram-se Os Nonatos, o cam-
pinense Alexandre Tan-Forró dos 
Namorados e o cantor Geovane Jú-
nior. Os casais terão a opção de dan-
çar o tradicional estilo musical nor-
destino na parte inferior nas ilhas do 
Quartel General do Forró, onde se 
apresentaram trios que aqueceram 
a noite dos namorados.

100 casais oficializam união em CG
no Maior São João do Mundo

15ª edição do casamento coletivo, no Maior São João do Mundo, em Campina, disponibilizou vestidos e ternos aos noivos

O Estado da Paraíba atin-
giu a meta da Campanha Na-
cional de Vacinação contra a 
Gripe 2015. Até ontem, foram 
aplicadas 669.303 doses, o 
que representa 81,82% de 
cobertura, ultrapassando in-
clusive a cobertura nacional, 
que está em 77,84%. Apenas 
dois grupos prioritários não 
atingiram a meta: crianças de 
seis meses a menores de cin-
co anos (79,83%), e a Popu-
lação Indígena (68,51%). Os 
demais grupos ultrapassaram 
a meta estipulada pelo Minis-
tério da Saúde: Trabalhadores 
de Saúde (85,51%), gestantes 
(81,25%) e puérperas até 45 
dias após o parto (104,85%).

A chefe do Núcleo de 
Imunizações da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), Isia-
ne Queiroga, disse que até o 
momento 66 municípios não 
atingiram a meta. “A campa-
nha de vacinação contra a in-
fluenza, no Estado, encerrou 
ontem, porém continuamos 
orientando os municípios que 
ainda não atingiram meta que 
continuem fazendo a busca 
ativa para que se consiga uma 
homogeneidade”, disse.

A gerente executiva de 
Vigilância em Saúde da SES, 
Renata Nóbrega, destacou a 
importância do alcance da 
meta na Paraíba, que evita 
possíveis óbitos.

Paraíba atinge meta 
da campanha no país

contra a gripe

O Governo do Estado, por 
meio do Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), lança na segunda-
feira (15), às 15h, em Itaporan-
ga, uma campanha educativa 
para alertar os motoristas 
sobre o risco da mistura de 
álcool e direção nesta época 
dos festejos juninos, quando 
observa-se um aumento no 
tráfego de veículos nas princi-
pais rodovias do Estado. 

Com o slogan “Álcool e 
Direção, Pule essa Fogueira”; 
caia no forró, mas não caia na 
lei seca, a campanha propõe 
um caminho de prevenção e 
alerta sobre a mistura de bebi-

da alcoólica e direção durante 
o São João, através de ações 
educativas que serão desen-
volvidas junto nos locais dos 
festejos de uma maneira des-
contraída, e ainda, com ações 
envolvendo o âmbito digital.

“O nosso objetivo é re-
duzir o número de acidentes 
e mortes durante o São João, 
conscientizando a população 
de uma maneira educativa 
com ações dinâmicas e in-
terativas. É importante que 
todos tenham a consciência 
de que não se pode beber e 
dirigir. E a campanha adverte 
isso”, disse o superintendente 
do Detran, Aristeu Chaves.

No Maior São João do 
Mundo, em Campina Grande, 
a campanha estará presente 
no Parque do Povo, no Salão 
do Artesanato Paraibano e no 
Trem do Forró. Equipes do 
Detran também atuarão na 
capital e em várias cidades do 
interior, como Sapé, Bananei-
ras, Solânea, Sousa, Patos, Ca-
malaú, Pedro Régis, Guarabira, 
Mari e Cajazeiras. Além das 
ações interativas, a campanha 
abrangerá todo o Estado atra-
vés de outdoor, veiculação em 
rádio, jornais, afixação de car-
tazes em bares e restaurantes, 
Ciretrans e Postos do Detran, 
repartições públicas em geral.

Lançada campanha educativa 
para alertar os motoristas

feSteJoS JuninoS

Uma parceria entre a 
Fundação de Desenvolvimen-
to da Criança e do Adolescen-
te “Alice de Almeida” - Fundac 
e o Instituto de Polícia Cientí-
fica-Perícia (IPC) possibilitou 
que 25 jovens e adolescentes 
que cumprem medidas so-
cioeducativas na unidade de 
internação feminina do Esta-
do retirassem documentos de 
identificação na própria Casa 
Educativa. A ação de cidada-

nia aconteceu durante todo o 
dia de ontem. 

Segundo Israel Neto, ge-
rente de identificação civil e 
criminal do Estado da Paraíba, 
essa é a primeira vez que o IPC 
faz emissão de documentação 
fora da Casa da Cidadania ou 
da sede do instituto, e leva o 
atendimento de retirada de 
documentos para uma unida-
de socioeducativa do Estado 
beneficiando, assim, as inter-

nas com documentação de 
identificação pessoal.

“Esta é uma ação muito 
importante para nós do IPC, 
inclusive para termos a noção 
de como fazer o deslocamento 
de equipamentos para atendi-
mento em outros eventos e si-
tuações de coleta biométrica, 
já que a biometria é o padrão 
que o Estado vai usar daqui 
para frente na emissão de do-
cumentos”, explica Israel Neto.

Socioeducandas recebem 
documentos da Fundac e IPC

parceria

congresso do 
conselho de Saúde

O 3º Congresso Norte Nordes-
te do Conselho de Secretarias Munici-
pais de Saúde (Cosems) foi encerrado 
ontem. O evento, realizado no Centro 
de Convenções de João Pessoa, reu-
niu 2.520 secretários municipais de 
Saúde das duas regiões; técnicos do 
Ministério da Saúde e profissionais 
de Saúde do Estado e dos municípios. 
Durante quatro dias, foram realizados 
minicursos, oficinas, rodas de con-
versa, mesasredondas sobre finan-
ciamento, atenção básica de Saúde, 
Programa “Mais Médicos” e diversos 
temas ligados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). Entre as atividades, foi 
realizada a 7ª assembleia nacional 
do Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Saúde (Conass), do 
qual a secretária de Estado da Saú-
de, Roberta Abath, faz parte.

palestra de turismo 
para os taxistas

Os taxistas que atuam no 
Aeroporto Castro Pinto, na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, vão parti-
cipar da palestra ‘O Papel do Taxista 
no Processo Turístico’. A capacitação 
deverá reunir aproximadamente 90 
profissionais na próxima segunda-fei-
ra (15), das 8h às 10h, e na terça-fei-
ra (16) das 19h às 21h. O evento será 
realizado no auditório do aeroporto. 
A palestra faz parte do programa 
‘Taxista Amigo do Turista’, promovido 
pela Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur), em parceria com a Infraero 
(Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária) e a Companhia Espe-
cializada em Apoio ao Turista (Ceatur). 
De acordo com os organizadores, o 
objetivo é buscar a qualificação dos 
profissionais do setor de táxi, a partir 
de discussões com profissionais de 
diversas áreas de atuação.
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O Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue é celebra-
do amanhã, 14 de junho. A 
data foi criada pela Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), para sensibilizar as 
pessoas e lembrá-las da im-
portância desse gesto que 
pode salvar vidas.

Para celebrar a data os 
bancos de sangue de todo o 
país organizaram eventos 
para agradecer e também in-
centivar novos doadores.

O tema da campanha da 
OMS deste ano é “Obrigado 
por salvar minha vida”. Com 
o slogan “Doe voluntaria-
mente, doe frequentemente. 
Doar sangue é importante”, 
a campanha visa resgatar 
histórias de pessoas cujas vi-
das foram salvas pela doação 
de sangue. A ideia é motivar 
doadores regulares a conti-
nuar com o gesto e motivar 
pessoas saudáveis que nunca 
doaram a começar a fazê-lo.

Dia Mundial vai ser 
celebrado amanhã

doador de Sangue
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Carlos Pereira fala do 
romantismo e da poesia 
dos namoros de outrora
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Documentário sobre 
Ariano Suassuna será 
exibido no Estacine
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André Morais e Pedro 
Medeiros em show na 
Usina Cultural Energisa

MÚSICA

A literatura vai invadir, 
literalmente, a Praia 
de Ponta Negra, em 
Natal, hoje, a partir das 
16h. Trata-se do Bazar 
Independente Especial 
– Literatura Paraibana, 
que acontece na Rua 

Praia de Diogo Lopes, 2197, em Ponta 
Negra, Natal e reúne autores paraiba-
nos como Antônio Mariano, Hildeber-
to Barbosa, Candice Azevedo, Clotilde 
Tavares, Patativa Sales e Edônio Alves. 
Eles estarão na capital potiguar lan-
çando livros e participando de recitais 
poéticos.

O evento é uma promoção da 
editora Jovens Escribas, que tem à 
frente o escritor Carlos Fialho, que, 
inclusive, destaca a importância desse 
intercâmbio cultural entre a Paraíba 
e o Rio Grande do Norte. Para ele, o 
evento é, primeiramente, um ato de 
resistência cultural. “Dar a chance 
dos leitores potiguares terem contato 
com ótimos autores paraibanos é bom 
para nós. Fazer com que os autores 
paraibanos possam conversar com 
novos leitores, divulgar e vender seus 
livros, trocar ideias com escritores 
potiguares. Tudo isso é bom para eles 
também. É uma via de mão dupla que 
pretendemos iniciar agora e conti-
nuar mais à frente de várias maneiras 
diferentes”, explica.

Fialho observa que sempre lhe 
incomodou essa situação de sermos 
Estados vizinhos, dois celeiros lite-
rários de altíssima qualidade e co-
nhecermos tão pouco uns aos outros. 
Nos últimos 10 anos, essa situação se 
agravou ainda mais. 

“Com as redes sociais, passamos 
a ter acesso muito mais facilmente 
aos autores estabelecidos no mer-
cado editorial sudestino e não só os 
de grande projeção, mas também 
os que contam com uma divulgação 
mais direcionada. Nada contra. São 
grandes autores também, mas acre-
dito que é preciso criar estratégias 
que deem a oportunidade para que 
conheçamos grandes escritores de 
outros lugares que não contem com 
grandes conglomerados editoriais ou 
estruturas de comunicação por trás. A 
escolha da Paraíba para ser o Estado 
homenageado é emblemática. Temos 
que divulgar o que é produzido por 
aí e acabar com essa sensação de “tão 
longe, tão perto”, teoriza.

Além dos autores que estarão 
presentes neste sábado, foram convi-

Escritores paraibanos participam hoje de evento independente 
de literatura organizado pela Editora Jovens Escribas, em Natal
Linaldo Guedes  
linaldo.guedes@gmail.com

Bazar Literário

dados ainda André Ricardo, Linaldo 
Guedes, Lau Siqueira, Astier Basí-
lio, André Cananéa, Shiko e Braulio 
Tavares, mas por razões diversas, não 
estarão participando desta vez.

Mas esse intercâmbio não preten-
de parar por aí. “Além dos vários auto-
res que convidamos e que não pude-
ram vir desta vez, há ainda Rinaldo de 
Fernandes que é um grande contista. 
Reunir outra turma de escritores 
paraibanos em outra edição do nosso 
Bazar Independente até o fim do ano 
é uma possibilidade real. Além disso, 
pretendemos trazer Shiko para lançar 
o seu “Lavagem” em Natal já no próxi-
mo mês. E por aí vai!”.

O contato com a literatura pa-
raibana não é de agora. Através da 
Jovens Escribas, Carlos Fialho já 
editou um livro de Braulio Tavares e 
três de Clotilde Tavares e está em vias 
de publicar Antônio Patativa Sales 
e Edônio Alves. “A Jovens Escribas é 
uma editora de livros com 11 anos 
de atuação e nos últimos tempos 
passamos a enfocar muito fortemen-
te em publicações por encomenda, 
quando preparamos um orçamento e 
o autor paga pela publicação. É o que 
sustenta nossas atividades hoje em 
dia, além da organização de eventos 
próprios como o Bazar Independente 
que ocorre mensalmente em Natal e a 
participação em feiras literárias com 
estandes de vendas”, acrescenta.

Carlos Fialho (acima) 
e os paraibanos 
(esquerda em 
sequência) Edônio 
Alves, Antônio 
Mariano, Hildeberto 
Barbosa Filho e 
Clotilde Tavares, que 
irão participar 
de mesas redondas, 
recitais poéticos e 
lançamentos de obras 
literárias

FotoS: Divulgação
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Pioneiros 
da energia

Ramalho
LeiteNamoro de antigamente

Pais de órfãos

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Fiquei  impressionado com o gigantismo 
da Itaipú Binacional. Uma obra de engenharia 
construída pelo Brasil e Paraguai, com o nosso 
dinheiro, e que atende a noventa por cento das 
necessidades dos guaranis e a vinte por cento das 
nossas. Desde o início da   produção o Paraguai 
vem pagando ao Brasil, com energia, a parte do in-
vestimento que lhe caberia realizar e, não o fez por 
falta de recursos. Quando esse acordo vencer, nós 
passaremos a pagar toda a energia consumida. Isso 
refletirá no preço da nossa conta de luz.

A crise  é grave, e passa, sem dúvida, pela queda 
no volume das nossas barragens, obrigando a 
utilização de outras fontes mais caras de produção 
de energia. Esse processo termina na nossa casa. 
Ainda bem que um programa chamado de “Baixa 
Renda” subsidia o consumo dos mais carentes. Na 
Paraíba, a principal distribuidora de energia possui 
cerca de um milhão e trezentos mil consumidores, 
dos quais, 48,6% são beneficiários do programa. 
Interessante notar que, enquanto o consumo resi-
dencial obteve um crescimento de 10,13% entre 
2013/14, o consumo industrial caiu 1,14%, embora 
o comercial tenha crescido na mesma proporção. 
O consumo rural teve maior incremento no mesmo 
período. A queda do consumo industrial, segundo 
apurei, não é reflexo da ausência de crescimento ou 
diminuição da produção, mas, apenas, da compra 
da energia diretamente a outras fontes.

Contemplando a imensidão de Itaipú, meu 
pensamento viajou para Borborema e para obra 
pioneira de José Amâncio Ramalho que, nos idos 
de 1920 inaugurou uma hidrelétrica e distribuiu 
energia para cinco cidades. Equivocado ou mal 
informado, cheguei a escrever que essa fora a 
primeira usina de energia hidráulica do Nordes-
te e que teria nascido em 1910. Ledo engano. Zé 
Amâncio, como era conhecido, pai do general que 
é nome de rua e de hospital,  foi colega de turma 
de outro Zé, o Américo, na Faculdade de Direito 
do Recife em 1908. Adquiriu terras na então Boa 
Vista, depois Camucá e hoje Borborema, a partir 
de 1912. Não dava para em 1910 já estar inaugu-
rando uma hidrelétrica. A usina de Borborema é 
a terceira do continente. Marcelo Cerqueira me 
tirou a dúvida.

Na verdade, a primeira hidrelétrica da Améri-
ca do Sul foi a Usina de Marmelos, em Juiz de Fora, 
Minas Gerais, que data de 1898, construída por 
Bernardo Mascarenhas. A segunda, é obra de Del-
miro Gouveia,  de 1913, e  foi o alicerce para Paulo 
Afonso e a Chesf. Como o paraibano, o cearense 
Delmiro foi também pioneiro na área industrial e 
ousou concorrer com as famosas Linhas Correntes, 
de fabricação inglesa. Com a morte de Delmiro seus 
herdeiros foram sufocados pelo competidor estran-
geiro e terminaram vendendo a fábrica de Linhas 
Estrela. Os ingleses que a compraram destruíram a 
fábrica e jogaram as máquinas nas águas do Velho 
Chico. Voltaram a monopolizar o mercado.

Na mesma época, Zé Amâncio instalou uma 
indústria de fécula de mandioca e uma beneficiadora 
de arroz. Era também Senhor de Engenho. Produzia 
rapadura. Seu engenho, ainda me lembro,  ficava 
vizinho à casa de máquinas da produção de ener-
gia. Quando menino, esperava a sirene da fecularia 
tocar para correr à estação e esperar o trem. Era 
sinal de que ele passara pela frente da indústria de 
fécula.

Bananeiras, Solânea, (Moreno), Pilões, Serra-
ria, Vila Maia e Dona Ines recebiam energia da 
Empresa Hidrelétrica de Borborema. Lembro seu 
mais ruidoso servidor: Júlio Nicolau Abreu. No in-
verno, era encarregado de correr a linha de energia 
e verificar os estragos provocados pela chuva. No 
caminho, em cada bodega, tomava uma de cachaça, 
para ajudar a chegar ao seu destino. No final da 
linha telefonava para o patrão. Com a cabeça anu-
viada e a língua grossa, esquecia até o tratamento 
de Doutor e gritava de lá:

- Zé Amanço, tá tudo in orde nas linha. Nun 
caiu nem um postinho!

- Você já está embriagado, Júlio? Indagava Zé 
Amâncio. Júlio negava, mas Zé Amâncio insistia 
severo:

- Tá bêbado sim. Tou sentindo a catinga pelo 
telefone...

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

Quando se fala hoje em namoro ou namorado não se 
sabe muito bem como definir. É um tal de “ficar”, passar 
a noite, namorando homem com homem e mulher com 
mulher – uma loucura total. Como ontem foi o Dia dos 
Namorados resolvi lembrar do passado e tentar dizer 
como namoro de verdade era aquele!

Nos meus tempos de adolescente, aí pelos anos 50 
do século que já se foi, namoro era coisa muito séria e 
nem todo mundo tinha coragem de se meter num. Come-
çava pelo fato de que rapazes e moças, quando mora-
vam no mesmo bairro, se conheciam pelo nome e pelas 
referências familiares, aí incluída, por obrigação, se os 
pais eram bem casados. A moça escolhida não podia ser 
“falada”, muito menos ter passado por mais de uma mão, 
ou seja, ter tido, no máximo, uma  relação não muito 
“chegada” era condição para se começar um bom namo-
ro, daqueles do tipo “pra casar” e não “pra que é?”.

O primeiro passo para se dar o namoro era pesqui-
sar se a jovem escolhida não tinha namorado firme. Em 
seguida, satisfeita aquela condição descrita acima (boa 
família) era seguir-lhe os passos, sem aparentar muito 
interesse, mas fazendo-se notado e, se possível, elogiado 
por alguma colega da pretendida, em outras palavras 
por uma gentil alcoviteira.

A etapa seguinte, talvez a mais difícil do processo 
inicial, era a de propor-lhe o acompanhamento. Era o 
chamado ato de “encostar”. Deixem-me  explicar melhor: a 
gente dava em cima da moça, cercava-lhe o caminho para, 
na ocasião mais propícia, dizer-lhe quase ao ouvido:

- Posso lhe acompanhar?
Era uma pergunta perigosa e nevrálgica, nem 

sempre bem digerida pelas jovens cobiçadas. Há casos 
daquela época em que meninas abordadas, não queren-
do iniciar o relacionamento proposto, simplesmente 
respondiam ao interlocutor:

- Por acaso eu sou enterro pro senhor me acom-
panhar?

Se a resposta fosse o silêncio ou a mais co-
mum “você já não está me acompanhando?” o 
mancebo podia ir em frente porque o negócio pro-

posto começava a tomar forma de namoro.
Esse namoro propriamente dito apresentava os pri-

meiros sustos na saída da Igreja, após a missa. Os dois, 
lado a lado, conversando sem olhar diretamente um 
para o outro, ele com vontade de roçar o braço no braço 
dela, ela em guarda para evitar qualquer gesto mais 
ousado, ambos com um medo danado de, de repente, 
aparecer alguém mais conhecido e fuxiqueiro bastante 
para denunciar ao pai da moça aquele encontro ainda 
proibido.

Se o namoro já durava algumas semanas, com a 
cumplicidade de alguns que ajudavam a desenvolver 
aquela relação, o cuidado agora era o lugar de se encon-
trarem. Não podia ser em local muito escuro (não por 
medo de assaltos, isto não existia), nem em praça muito 
frequentada – o que podia aumentar o risco da notícia 
chegar à casa da moça.

Depois do primeiro mês, começava o trabalho do 
“pegar”, isto é, o rapaz (naquele tempo a iniciativa era 
sempre do homem), como sem querer e querendo, desliza-
va suavemente a sua mão (cheirosa e bem lavada) sobre a 
mão da moiçola e, se não houvesse resistência, dava-lhe um 
aperto, daqueles bem amorosos. Continuava o alisado e, ato 
contínuo, ainda sem resistência, enlaçavam-se os dedos e 
aí, certamente, acontecia a primeira grande tesão.

As atividades seguintes são de todos conhecidas. 
Beijos na face, mão no ombro, mão na cintura e, quando 
possível, mão resvalando em pequeninos seios de uma 
donzela arfante e sequiosa de carinho.

O primeiro beijo na boca, quando o namoro  não aca-
bava antes, só acontecia  depois do 5o  ou 6o mês, após um 
período de intensa preparação que incluía cuidado com o 
local e a hora e, principalmente, com a reação da namorada 
que devia estar pronta para aquele evento.

Outras carícias mais íntimas não cabem nesta crô-
nica e ficam por conta da imaginação de cada um. Segu-
ramente elas se davam e eu (por experiência própria) sei 
como era bom, sobretudo quando  adornadas por uma 
saudável e bem cuidada  cumplicidade que só os namo-
ros de antigamente possuíam.

O Senado aprovou anteontem 
penas mais severas para quem 
matar policiais ou membros do 
Judiciário e do Ministério Público, 
ou seus familiares. Presumo que 
por questões ligadas ao desempe-
nho desses profissionais, como li 
quando o projeto ainda estava em 
discussão. Esses crimes passarão 
a ser tipificados como hediondos. 
Esqueceu o legislador de estender 
a medida protecionista aos poli-
ciais das guardas municipais.

Muito justa a decisão do 
Senado, devia ter sido tomada 
antes. É um absur-
do a resistência à 
bala que o crime 
organizado ofe-
rece à polícia nas 
suas missões em 
áreas dominadas 
pela bandidagem. 
Vi pessoalmente, 
no Rio de Janeiro 
a desenvoltura 
com que agem os 
bandoleiros à vista 
de todos: vi um 
soldado do cri-
me portando um 
fuzil-metralhador, 
sentado na porta 
do carona de um 
carro, o corpo fora da janela, com 
os pés no assento do banco, pou-
cos metros à minha frente.

Não estranhe o leitor o trata-
mento de “fuzil-metralhador” no 
masculino. Quase todo mundo usa 
no feminino, menos o capitão Luís 
Carlos Prestes, primeiro lugar de 
sua turma de cadetes. O adjetivo 
concorda com o substantivo, e fu-
zil é masculino. Logo, o acessório 
acompanha o principal. Prestes 
preferia assim; foi ele que chamou 
minha atenção para o fato, e me 

ensinou a usar fuzil metralha-
dor – que naquele tempo era um 
Hothckiss. O Exército de Princesa 
tinha um, em 1930.

Eu achei muito boa a decisão 
do Senado, inclusive em causa 
própria, pois vem cobrir a minha 
pessoa. Aviso aos navegantes: sou 
pai de delegado, o SuperTiago, de-
legado civil no Maranhão. Super 
Tiago passou em três concursos 
de delegado; optou pelo cargo do 
Maranhão, pois é o Estado que 
paga melhor à polícia, mais de 
que o Governo Federal. Essa deci-

são do Senado 
vem blindar (é 
termo da moda) 
não só a sacra 
pessoa de Tia-
go, mas também 
a nossa, de seus 
familiares. Sem 
dispensar a tur-
ma de Princesa 
e Misericórdia, 
ansiosa por 
ações desse 
tipo.

A decisão 
do Senado foi 
tão boa que 
deveria valer 
também para o 

reverso da moeda, ou seja, para os 
crimes de morte praticados pela 
polícia contra populares. Esses 
crimes hoje são enquadrados nos 
“autos de resistência”, que é uma 
espécie de “licença para matar” 
– aquela do agente secreto 007, 
o James Bond. Com sua pistola 
Walter PPK ele despachava para 
o outro mundo os inimigos de Sua 
Majestade a Rainha da Inglater-
ra. 

Mas só os agentes que tinham 
o duplo zero tinham licença para 

matar, restrita aos domínios da 
Inglaterra e aos romances de Ian 
Fleming, popularizados por John 
Kennedy. O presidente disse que 
as aventuras de 007 eram sua 
leitura predileta. Não é de admi-
rar, pois Kennedy foi quem deu 
início à Guerra Vietnam. Como foi 
executado pelos serviços secretos 
norte-americanos, ganhou a pa-
tente de mártir e um confortável 
lugar na História.

Como você ia dizendo, só 
eram nove os agentes do duplo 
zero. Aqui no Brasil é a polícia 
toda, haja zeros. Haja vista a 
execução de José Almeida Neto, 
o comerciante que foi arrancado 
de seu estabelecimento pela PM 
e colocado algemado na viatu-
ra, onde foi pistolado com cinco 
tiros. Os policiais disseram que 
houve “resistência”, que Almeida 
tentou fazer uso da metralhadora 
que estava na viatura. O crime 
ocorreu em 25 de novembro de 
2012, um domingo, foi filmado, e 
os criminosos ainda estão esgra-
vatando os dentes.

No Brasil, a polícia mata 
seis brasileiros por dia, quase 
200 (duzentos) por mês. Este 
ano já foram assassinados mil 
civis, mais mil até o Natal. Muitos 
eram bandidos; outros, benditos, 
trabalhadores, contribuintes, 
eleitores que viraram presuntos, 
pais de órfãos. É a pena de morte 
de fato, sumaríssima. Os cadáve-
res ainda são condenados ao IML 
e ao inquérito policial, que vai 
provar o improvável: o perigoso 
defunto ofereceu resistência à 
prisão. Como são bravos esses 
paisanos!

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado)

No Brasil, a 
polícia mata seis 
brasileiros por dia, 
quase 200 por
mês. Este ano, já 
foram assassinados 
mais de mil civis
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Je vous salue, Charles
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

Jurassic World - o Mundo 
dos Dinossauros 

O Jurassic Park, localizado na ilha Nublar, enfim está 
aberto ao público. Com isso, as pessoas podem conferir 
shows acrobáticos com dinossauros e até mesmo fazer 
passeios bem perto deles, já que agora estão domesti-
cados. Entretanto, a equipe chefiada pela doutora Claire 
(Bryce Dallas Howard) passa a fazer experiências gené-
ticas com estes seres, de forma a criar novas espécies. 
Uma delas logo adquire inteligência bem mais alta, logo se 
tornando uma grande ameaça para a existência humana.

BARtoLo

Corremos ligados dentro da roda do carrossel da vida 
e nela permanecemos no giro do mundo. A gente pensa que 
é o tempo que passa e nos deixa pra trás, como se fôssemos 
lembranças que conseguimos mantê-las paradas no tempo. 
Mas nas voltas que a vida dá, embora o passado exista nas 
lembranças, muitas vezes, como imaginou o poeta-compo-
sitor Cazuza: “Eu vejo o futuro repetir o passado / Eu vejo 
um museu de grandes novidades / O tempo não para / Não 
para, não para, não para”. As lembranças voltam, estão vivas, 
quando ainda as vivemos. Mas o tempo não para. 

Nisso, as pedras do caminho se encontram, como agora, 
com o retorno do multimídia Carlos Aranha ao jornal A 
União, onde convivemos em momentos e com colegas de 
redação inesquecíveis. Como ele mesmo disse na reestreia da 
sua coluna “Essas coisas”, quinta-feira passada, já no título, 
“Ninguém se perde na volta”, citando o escritor José Américo 
de Almeida.

Para mim, esse retorno de Carlos Aranha é um reencon-
tro no jornalismo, no mesmo espaço onde estivemos, há tantos 
anos, no governo Ernani Sátyro, desde quando partimos para 
outras. Nossa convivência de amizade, no entanto, vem de 
mais longe, desde a década de 60, quando, ainda adolescen-
tes, participávamos de política estudantil e de movimentos 
culturais.

Noutros tempos e espaços, estivemos juntos, novamente, 
na Rádio Correio da Paraíba, já no primeiro ano de funciona-
mento daquela emissora, ainda era sediada no Ponto de Cem 
Réis. Ele na discoteca, juntamente com Valdemar Paulo, eu 
na redação e na pesquisa, a que posteriormente se incorporou 
o professor Moacyr Barbosa, procedente do Rio Grande do 
Norte (olha aí, Gilson Souto Maior). 

Em meados da década de 70, quando ele assumiu a dire-
ção da Rádio Tabajara, perdi a oportunidade de trabalharmos 
juntos mais uma vez, quando declinei do seu convite para in-
tegrar a sua equipe. No momento, em que havia retornado de 
Fortaleza e assumira o Departamento de Redação e Expedien-
te na administração Hermano Almeida, na Prefeitura de João 
Pessoa. Além disso, respondia interinamente pela chefia de 
gabinete do prefeito, o que impediu de me integrar à emissora 
oficial do Estado.

Antes disso tudo, desde que ele residia na casa de número 
9, na Praça Dom Adauto (Praça do Bispo), com sua mãe, D. 
Antonieta, os irmãos Marcos e Fernando, e a dedicada Léo - 
que deles todos cuidou e até se tornou “da família” -, mexe-
mos com um bocado de coisas: festival de MPB, tentativa de 
show musical, imprensa alternativa, produção artística... Che-
gamos a trazer Gilberto Gil com o show “Vento de Maio”, 
para apresentação em João Pessoa! Foi uma baita quebrada 
de cara, porque Gil ainda não era famoso e o público que 
esperávamos não acorreu ao Teatro Santa Roza. Essa história 
Carlos Aranha contou na sua coluna em “O Norte”, edição de 
30/8/1991, na série “Amigos, amigos, amigos”, artigo 18.

Jornalista, músico, poeta, teatrólogo, produtor artístico e 
cineasta (admiravelmente competente em tudo que produz), é 
também um memorista e documentalista de mão cheia, o que 
já provou quando trouxe à tona fatos da minha vida que eu já 
nem recordava, assim como me recuperou “O Ovo Virgem”, 
de minha autoria, letra que nunca chegou a ser musicada, que 
eu já havia dado como perdida. Não foi sem motivo, pois, que 
se tornou imortal da Academia Paraibana de Letras. Com 
licença de Godard, quero expressar-lhe sinceras boas-vindas: 
Je vous salue, Charles.

O documentário do cineasta parai-
bano Marcus Vilar sobre o dramaturgo 
Ariano Suassuna, ‘O Senhor do Castelo’, 
será exibido hoje, às 16h, no miniaudi-
tório da Estação das Artes, prédio que 
fica ao lado da Estação Cabo Branco – 
Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano. A 
entrada é aberta ao público.

O filme está inserido na Mostra Di-
retores Paraibanos e faz parte da pro-
gramação do Arraiá da Estação, uma 
forma de valorizar os atores, diretores 
e equipe técnica regional. A entrada 
é aberta ao público e as exibições são 
sempre às 16h, e obedece a classifica-
ção indicativa de idade.

‘O Senhor do Castelo’ conta a histó-
ria de luta e resistência desde a morte 
prematura do pai do escritor e drama-
turgo paraibano, Ariano Vilar Dantas 
Suassuna. O documentário, que levou 
15 anos para a finalização, foi dirigido 
por Marcus Vilar e produzido por Dur-
val Leal Filho. Nos 72 minutos do filme, 
Ariano narra sua trajetória de vida e 
discorre sobre sua luta em defesa da 
Língua Portuguesa.

As gravações tiveram início, em 
1992, na aula magna do reitorado do 
professor, Neroaldo Pontes, uma das 
primeiras aulas espetáculo ministra-
da por Ariano Suassuna. A realização 
do filme foi uma iniciativa é da ONG 
PARA’IWA, em coprodução da TV Viva, 
Comvídeo e Pro-Reitoria para Assuntos 
Comunitários e Coordenação de Exten-
são da Universidade Federal da Paraíba 
(PRAC/COEX/UFPB).

A coordenadora do Projeto Esta-
cine, Nyldete Xavier, comentou que a 
intenção da mostra do mês de junho 

é conscientizar as pessoas que os 
filmes exibidos são frutos da cultura 
popular paraibana e que eles retra-
tam de certa forma, a nossa ideologia 
e realidade.

Já amanhã, no mesmo horário e 
local, será exibido o filme “O Resgate do 
Pavão Misterioso”, que conta a história 
de Alexandre (Hugo Lucena), um rapaz 
do interior que vai morar na cidade 
grande para cursar Direito. Lá, ele 
conhece Sofia (Rebecca Menezes), uma 
jovem que é explorada pelo padrasto.

Projeto Estacine 
O Estacine é um projeto de cinema 

idealizado pelo setor de eventos da Es-
tação Cabo Branco, que surgiu no ano 
de 2009, com o intuito de levar cinema 

de forma gratuita para a população. 
No cardápio das exibições estão filmes 
que estão fora do circuito das salas de 
exibições da cidade.

No primeiro momento eram exi-
bidos apenas filmes nacionais, mas o 
público queria mais e o projeto passou 
a exibir filmes nacionais e internacio-
nais. No ano seguinte, o Projeto Esta-
cine ganhou nova roupagem e passou 
a ser concebido em forma de mostra, e 
com tema (assuntos) ou mesmo home-
nageando atores famosos de dentro e 
fora do país. A necessidade aumentou 
e o projeto ganhou comentadores, ou 
seja, a cada exibição um ator, diretor, 
conhecedor e amante do cinema deba-
te sobre o filme. Desde sua criação já 
foram exibidos mais de 2 mil filmes.

Filme é um misto de aventura, ação e ficção científica

Documentário de Marcos Vilar sobre o escritor 
Ariano Suassuna será exibido no Projeto Estacine

JURASSIC WORLD: O MUNDO DOS DINOSSAU-
ROS(EUA 2015). Gênero: Aventura, Ação, 
Ficção científica. Duração: 126 min. Classi-
ficação: 12 anos. Direção: Colin Trevorrow. 
ComChris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick 
Robinson  O Jurassic Park, localizado na ilha 
Nublar, enfim está aberto ao público. Com 
isso, as pessoas podem conferir shows 
acrobáticos com dinossauros e até mesmo 
fazer passeios bem perto deles, já que 
agora estão domesticados. Entretanto, a 
equipe chefiada pela doutora Claire (Bryce 
Dallas Howard) passa a fazer experiências 
genéticas com estes seres, de forma a criar 
novas espécies. Uma delas logo adquire in-
teligência bem mais alta, logo se tornando 
uma grande ameaça para a existência 
humana. Manaíra 5: 13h, 15h45, 18h30  
e 21h15  Manaíra 9: 13h15, 16h, 18h45 e 
21h40 Manaíra 10:  13h45 e 19h15 CinEs-
paço4: 14h, 16h30, 19h e 21h30 Tambiá4: 
13h40, 16h, 18h20 e 20h40 Tambiá6/3D: 
13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

DEIXA ROLAR(EUA 2015). Gênero:Comé-
dia, Romance. Duração: 95min. Classifi-
cação: 14 anos. Direção: Justin Reardon. 
Com Chris Evans, Michelle Monaghan, 
Ioan Gruffudd Todo mundo deseja viver 
um grande amor... Será? Em Deixa Rolar, 
Chris Evans interpreta um escritor que 
não acredita no amor. Para provar que 
ele está errado, seu chefe (Anthony 
Mackie) o desafia a escrever uma comédia 
romântica. Tudo vai bem até ele conhecer 
uma linda mulher (Michelle Monaghan) 

que muda a sua forma de pensar. Agora, 
ele terá que usar toda a sua imaginação 
e talento para conquistar o coração dela. 
Um amor não correspondido motiva um 
roteirista a escrever sobre suas experi-
ências românticas fracassadas. Manaíra 3: 
17h e 21h45 Manaíra 11:  13h15 e 18h15 .
 
TOMORROWLAND - UM LUGAR ONDE NADA 
É IMPOSSÍVEL(EUA 2015). Gênero:Ficção 
Científica. Duração: 129min. Classificação: 
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 
automaticamente para uma realidade 
paralela, criada por Frank Walker (George 
Clooney), um ex-garoto prodígio que hoje 
está desiludido. Manaíra 2: 13h10, 16h, 
19h e 22hCinEspaço2: 14h e 19h Tambiá3: 
14h30, 17h30 e 20h30.

QUALQUER GATO VIRA LATA 2(BRA 2015). 
Gênero:Comédia, Romance. Duração: 
107min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Roberto Santucci, Marcelo Antunez. Com 
Cléo Pires, Malvino Salvador, Dudu Aze-
vedo.Tati (Cléo Pires) e Conrado (Malvino 
Salvador), que terminam juntos 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 casamento, 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 Aze-
vedo), 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: 14h20, 
17h15, 20h e  22h20 Manaíra8: 14h e 
16h20 CinEspaço1: 14h30, 16h30 e 22h 
Tambiá 2: 16h40 e 21h.

TERREMOTO- A FALHA DE SAN ANDREAS(EUA 
2015). Gênero: Ação, suspense. Duração: 
114min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Carla 
Gugino, Alexandra Daddario .Depois que a 
famosa “Falha de San Andreas” finalmente 
cede, provocando um terremoto de mag-
nitude 9 na Califórnia, Ray (Dwayne John-
son), 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. Manaíra6: 14h, 16h45, 19h30 
e 22h10 CinEspaço3: 14h30 Tambiá 5/3D: 
14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

POLTERGEIST - O FENÔMENO(EUA 2015). 
Gênero: Terror. Duração: 94min. Classifi-
cação: 14 anos. Direção: Gil Kenan. Com 
Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Saxon 
Sharbino.A família Bowen acaba de se 

mudar para uma nova casa. O pai, a mãe e 
os dois filhos parecem se adaptar bem ao 
novo lar, até começarem a perceber estra-
nhas manifestações em casa, atingindo 
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: 19h45. 

OS VINGADORES: ERA DE ULTRON (EUA 2015). 
Gênero: Ação. Duração: 122 min. Classi-
ficação: 12 anos. Direção: Joss Whedon 
Com: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 
Ruffalo.Sequência do sucesso “Os Vingado-
res”, 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 Ren-
ner). Manaíra1: 14h05 Manaíra3: 115h50 e 
22h05 Tambiá 1: 20h20.

MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA(EUA 2015). 
Gênero:Ação , Ficção científica. Duração: 
120min. Classificação: 14 anos. Direção: 
George Miller. Com Tom Hardy, Charlize 
Theron, Zoë Kravitz.Um guerreiro das 
estradas (Tom Hardy) deve resgatar um 
grupo de garotas envolvidas em uma 
guerra mortal, iniciada pela Imperatriz 
Furiosa (Charlize Theron). CinEspaço2: 
16h40 e 21h40 Manaíra 7:  14h15, 16h30 
e 21h55.

O saudoso escritor  e 
dramaturgo paraibano 
é considerado um dos 

maiores pesquisadores
da cultura nordestina
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André Morais se apresenta hoje ao lado do violonista 
Pedro Medeiros, na Usina Cultural Energisa, na capital

Novas canções recomendaUNIÃO  A

Arte e cultura 

Como se fosse a primeira vez

Toda Poesia (Paulo Leminski)
Pra eternizar de vez as poesias e os haicais de 
Paulo Leminski, a obra Toda Poesia abrange 
toda a trajetória poética do escritor curitibano. 
Entre o lapidar dos poemas e o jogo com as 
letras e imagens, Leminski é o mestre dos três 
versos, da poesia concreta – mais erudita e 
superinformada – e da poesia lírica, que ganhou 
o espaço principalmente dos jovens. Toda Poe-
sia, lançado em 2013, é uma obra para ler e, ao 
mesmo tempo, conhecer Paulo Leminski..

Dani Fechine

Ler revistas de histórias em quadrinhos du-
rante minha infância e adolescência me incutiu 
o hábito da leitura, que também serviu para a 
realização de trabalhos escolares baseados em 
obras literárias de alguns autores - a exemplo 
do cearense José de Alencar - e é uma prática 
mantida até hoje e que é primordial para o 
exercício da minha profissão como jornalista. 
Por isso, sugiro as biografias em HQ do poeta 
Augusto dos Anjos e do pintor Pedro Américo, 
ambos paraibanos, lançadas pela Editora Pat-
mos, pois aliam - de maneira lúdica e didática - 
conhecimento cultural com a arte do desenho.  

Guilherme Cabral

Ainda em clima do Dia dos Namorados, porque 
não um filme romântico para assistir junti-
nho? A comédia romântica Como Se Fosse a 
Primeira Vez, conta a história de Henry (Adam 
Sandler) que tenta provar e justificar seu amor 
diariamente para Lucy (Drew Barrymore). Isso 
acontece porque após um grave acidente, ela 
sofre um tipo de amnésia ao dormir. O filme 
vai te garantir boas risadas e te lembrar que o 
amor deve ser cativado um pouquinho todos 
os dias..  

Janielle Ventura

A obra visa aproximar o público jovem da leitura

Livro permite conhecer um gênio da poesia

Comédia romântica  faz reflexão sobre o amor 

A dupla promete emocionar o público com belas composições e poemas românticos

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  13 de junho de 2015  

O show intitulado ‘Do amor’ é 
marcado pelas interpreta-
ções de canções e poemas 
em voz e violão, assim o 
ator, cantor e compositor 
André Morais em parceria 
com o violonista Pedro 
Medeiros se apresenta hoje 

e amanhã dentro do Projeto Usina da Mú-
sica, às 20h, na Usina Cultural Energisa. 
Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 
10 (meia).

O show ‘Do amor’ esteve no mês pas-
sado na Usina Cultural Energisa, dentro 
do Projeto Violadas. São novas canções, 
releituras e poemas amorosos de gran-
des autores, num universo de amor e 
erotismo, natureza, desejo e divino. Com 
músicas em parceria com Chico César, Re-
nato Braz, Lucina Carvalho, Seu Pereira, 
Giana Viscardi, entre tantos outros, André 
Morais faz uma prévia do seu novo disco, 
intitulado Dilacerado, que será lançado 
ainda este ano.

Com poemas de Mia Couto, Drum-
mond, Florbela Espanca, Eugênio de An-
drade e Hilda Hilst, o show foi costurado 
com muita teatralidade, universo que já é 
íntimo de Morais, ator do premiado mo-
nólogo Diário de um Louco e do musical 
Bruta Flor. Com direção musical e arran-
jos de Medeiros, o show traz ao público 
uma apresentação que une fortemente 
teatro, música e literatura. A direção mu-
sical e arranjos são de Pedro Medeiros e 
a produção de Nina Rosa e Metilde Alves 
– Lúmina Projetos Culturais.

De acordo com André Morais, a noite 
será especial, que contará com um reper-
tório muito especial, composto por lindas 
canções que proporcionaram a ele en-
contros musicais inesquecíveis. Com esta 
parceria, ele se apresenta neste show com 
Pedro, um dos  grandes parceiros musicais, 
e depois se desdobrará em disco e num 
show maior.

“Do amor” é um trabalho íntimo e 
muito pessoal. São novas canções de mi-

Lucas Duarte
Especial para A União

FOTO: Metilde Alves

FOTOS: Divulgação

nha autoria que começo a apresentar ao 
público, ao lado de Pedro Medeiros, num 
encontro artístico muito forte. É um re-
pertório muito especial, tenho um tesou-
ro nas mãos! Há uma união muito natural 
entre música, poesia e teatro. Colocamos 
a plateia bem próximo a nós, comparti-
lhando do mesmo espaço físico e emo-
cional. E desejamos dividir tudo isso com 
o público da nossa cidade. Agradecemos 
ao jornal A União pelo espaço sempre 
aberto ao nosso trabalho. ” afirmou Mo-
rais para o jornal A União, confiante e na 
expectativa de um público grande de fãs, 
admiradores de seu trabalho.

O artista
André Morais é um artista múltiplo. 

Sua obra passeia com naturalidade pelo 
teatro, pelo cinema, pela música, pelo 
vento...  natural de João Pessoa - PB é 
autor de canções em parceria com nobres 
nomes da música popular brasileira como 

Carlos Lyra, Chico César, Ná Ozzetti, Sueli 
Costa, Ceumar, entre outros. Já cantou 
com Mônica Salmaso, André Mehmari, 
Tetê Espíndola e ainda outros. Lançou em 
2011 o álbum Bruta Flor. 

No teatro, viajou pelas cinco regiões 
do país, em mais de 60 cidades, como ator 
e criador dos espetáculos Diário de um 
Louco, baseado no conto russo de Nicolai 
Gogol, e o monólogo-musical Bruta Flor, 
versão teatral de seu primeiro disco. 

No cinema, é diretor e roteirista. O 
projeto de longa-metragem Amor, de sua 
autoria, ganhou o Concurso do Minis-
tério da Cultura para Desenvolvimento 
de Roteiros em Longa-Metragem. Seu 
primeiro filme, o curta-metragem Alma, 
participou de mais de 20 festivais no 
Brasil e no exterior. Recebeu o prêmio 
de Melhor Curta do Festival Latino-Ame-
ricano de Toronto no Canadá. Seu mais 
recente trabalho ainda está em fase de 
pré-produção. 

Coro Infantil da OSPB se apresenta com 
repertório junino no ‘Arraiá da Estação’

O grupo de crianças vai mostrar ao público músicas regionais e ritmos juninos

FOTO: Divulgação
O Coral Infantil da Orquestra Sinfônica 

da Paraíba (OSPB) se apresenta hoje, às 17h, 
dentro da programação do Projeto Arraiá da 
Estação 2015, na Estação das Artes, prédio 
do complexo da Estação Cabo Branco – 
Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano. A entra-
da é aberta ao público de todas as idades.

A regência será do maestro João 
Alberto Gurgel. No repertório desta apresen-
tação estão incluídas músicas infantis com 
temática junina e outras que fazem suces-
so nas apresentações do coral. “Será uma 
apresentação eclética com músicas regio-
nais, nacionais e internacionais”, comentou o 
coordenador da Orquestra Sinfônica Infantil 
da Paraíba, Egón Andrés Figuerôa.

O Coro Infantil da Paraíba é um projeto 
desenvolvido pela Fundação Cultural (Funesc) 
e Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB), 
com o intuito de levar o canto coral à comu-
nidade e juventude paraibana. Fazem parte 
do coral crianças com idade de 8 até 12 anos 
de idade, vindos de vários bairros da cidade 
de João Pessoa (Mangabeira, Bancários, 
Centro, Manaíra e Bessa).

O grupo apresenta uma nova con-
cepção para a prática do canto coral, onde 
existe plena interação com o corpo, voz, 
música e emoção. 

Componente dos núcleos musicais da 
OSPB, o coro tem se apresentado em even-
tos e solenidades diversas, além de partici-
pações junto à Orquestra Sinfônica Infantil 
da Paraíba. Seu corpo técnico atua sob a di-

reção do maestro João Alberto Gurgel, contando 
também com suporte técnico do Pianista Ricardo 
Brito, e Daniel Mariano como professor de apoio.

O núcleo administrativo é composto 
por Egon Andrés Figuerôa (inspeção técnica), 
Semmuth Almeida (Assistente Administrativa) e 
a gestão geral de Márcia Lucena (presidente da 
Funesc).

O regente 
O maestro João Alberto Gurgel, gra-

duado pela UFPB, dirige e produz arranjos 
para corais desde 1992. Além de dirigir o 
Coro Infantil da Paraíba, é também o re-
gente do Coral Universitário Unipê, do Coro 
do Tribunal de Contas do Estado, dentre 
outros.
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MTE resgata mais de seis 
mil crianças do trabalho 
infantil em um ano

Os incríveis poderes de Santo Antônio
Dia do casamenteiro

O mundo católico comemo-
ra hoje o dia de Fernando Martins 
de Bulhões, o frade português que 
conseguiu milhões de súbitos ao 
optar pelo nome eclesiástico de 
Antônio e, ao morrer, ganhar fama 
de casamenteiro. Contemporâneo 
de São Francisco, ele era dotado 
de poderes incríveis, inclusive o 
da ubiquidade e da telepatia. Certa 
vez salvou seu pai da forca, ao fazer 
ressuscitar um homem assassinado 
diante dos juízes e invocar o cadá-
ver a falar quem era o seu verdadei-
ro assassino. 

Com tantos poderes assim, 
Santo Antônio tem igrejas com seu 
nome no mundo inteiro, inclusive 
em Piancó, no Sertão paraibano, a 
370Km de João Pessoa, onde mo-
ças, rapazes e políticos comemo-
ram o seu dia com muitas festas. O 
frade do amor também tem nome 
de cidade na Paraíba - Riacho de 
Santo Antônio -, e atrai milhares de 
turistas anualmente para a Pedra 
do Amor, em Fagundes, pois acredi-
tam que quem passar por baixo do 
granito, seja homem ou mulher, não 
ficará encalhado.

A fama de casamenteiro do fra-
de lisboeta, segundo a lenda come-
çou em Verona, na Itália, no início 
da Idade Média. Fala-se que uma 
jovem rica, nobre e bonita, irritou-
se durante uma festa, por não ter 
arranjado casamento. Desesperada, 
ela pegou um busto de porcelana e 
o atirou pela janela. Era uma está-
tua de Santo Antônio, que acabou 
atingindo um rapaz nobre, bonito 
e solteiro, que passava na calçada. 
Compadecida da má sorte do man-
cebo, a moça apressou-se em socor-
rê-lo. O impasse terminou em casa-
mento e os dois foram felizes para 
sempre.

Em João Pessoa, Santo Antônio 
tem fama de bondoso. A Igreja do 
Rosário, em Jaguaribe, lhe dedica 
uma estátua em tamanho natural, 
onde aparece com as mãos cheias 
de pães e, a seus pés, um mendigo 
suplicante. Há quem atribua aos 
poderes sentimentais do santo, os 
diversos casamentos celebrados 
na Paróquia do Rosário, porque 
foi ali onde muitos esposos e es-
posas se conheceram, namoraram 
e casaram, inclusive o autor desta 
reportagem.

Nascido em família nobre, An-
tônio teve educação refinada. Estu-
dou Direito em Coimbra e por ab-
sorver influências de Aristóteles e 
Sêneca, é chamado Doutor da Igre-
ja. Foi em Bolonha, na Itália, que 
ensinou Teologia e, a partir de en-
tão, passou-se a preocupar-se com 
a pobreza, realidade que o choca-
va, por ignorar totalmente esta si-
tuação. Sua pureza de Espírito era 
tanta que, certa vez, ao chegar em 
sua cela, no Convento de Pádua, viu 
Nossa Senhora num facho de Luz, 
que surgia a lhe entregar nos bra-
ços o menino Jesus. Superiores de 
Antônio também flagraram a apari-
ção. A partir daí o frade casamen-
teiro ganhou mais respeito e encar-
gos por parte dos superiores.

Santo Padroeiro de Portugal, 
Antônio é invocado, inclusive, pelas 
mulheres que desejam ter filhos, 
por navegadores que temem os 
naufrágios, por quem deseja casar 
e para a proteção das grávidas e dos 
anciãos. A palavra Antônio significa 
“propagar a verdade”. Daí porque 
ele sempre se mirou nos caminhos 
de Deus. Quando jovem pediu a 
Deus para ser martirizado a serviço 
da fé. Viajou para o Marrocos e foi 
pregar entre os pagãos. Retornou 
ileso para a Itália, onde deu prosse-
guimento ao seu projeto de dedica-
ção integral aos pobres.

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

Santo Antônio é invocado por navegadores que temem naufrágios, grávidas, anciãos e pessoas que desejam casar

A cidade de Piancó, na Paraí-
ba, festeja Santo Antônio a 13 de 
junho. É uma festa onde predomi-
nam moças e rapazes e, no cenário, 
boa quantidade de políticos. Nesta 
agradável cidade sertaneja, os po-
líticos preferem uma aliança com 
Santo Antônio em detrimento de 
qualquer outro santo. “A Trezena 
de Santo Antônio, que inicia no dia 
1º de junho e termina a 13, com a 
missa solene às 10h da manhã, é a 
mais concorrida da Paraíba, infor-
ma Edvaldo Leite Caldas, Chefe de 
gabinete da prefeitura. Trata-se de 
uma cerimônia dedicada a ele do 
dia 1º ao 13º de junho, com atra-
ções culturais e quermesse, que 
exibem cantadores de viola, comes 
e bebes e recitais.

A festa, que tem 200 anos de 
tradição, mantém há um século a 
passeata dos Antonios, uma home-
nagem do município e da igreja aos 

que são batizados com o nome do 
padroeiro de Piancó. Na parte pro-
fana, que ocorre nos dias 10, 11 e 
12, a afluência é de aproximada-
mente 20 mil pessoas que chegam 
do Ceará, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, João Pessoa e dos 19 mu-
nicípios do vale do Piancó. Edvaldo 
garante que nenhuma festa de San-
to Antônio realizada na Paraíba su-
pera o brilho da que é festejada em 
seu município.

Em Fagundes, no comparti-
mento da Borborema, a 110Km de 
João Pessoa, Santo Antônio, além de 
casamenteiro, tem fama de patrono 
das causas perdidas e de fujão. A 
história municipal registra que no 
final do século XIX um senhor de 
engenho e dois escravos sentiram-
se perdidos no meio das serras da 
região. De repente notaram um ob-
jeto no mato: era uma estátua de 
Santo Antônio. Conduzida para a 

igreja de Fagundes, a peça foi co-
locada num nicho que amanheceu 
vazio no dia seguinte. Os homens 
voltaram ao local onde a haviam 
achado e encontraram a estátua 
dentro do mato, tão agasalhada 
quanto antes.

A volta do santo para o cimo da 
pedra, no alto da montanha, miste-
riosamente repetiu-se várias vezes. 
Em 1904 devotos locais construíram 
uma igreja no local do achado e a pe-
dra foi batizada com o nome do san-
to. De lá para cá, a fama de casamen-
teiro aumentou e há quem afirme, 
na cidade, que boa percentagem dos 
casamentos realizados em Fagundes 
são por obra e graça de Santo Antô-
nio. A simpatia é simples: basta subir 
até o alto da pedra, rastejar um pou-
co, passar por baixo dela e invocar o 
nome da amada ou do amado. Dizem 
que a receita é eficiente para os sol-
teiros que procuram casamento.

Piancó promove festa tradicional hoje

Patos realiza homenagem com procissão e missa na matriz
A programação de encerra-

mento da Festa de Santo Antô-
nio, que vem sendo desenvolvida 
desde o último dia 31 de maio na 
cidade de Patos (distante 324km 
de João Pessoa), será marcada por 
uma procissão que acontecerá 
a partir das 17h, de hoje, Dia de 
Santo Antônio. 

O cortejo sairá da Igreja Ma-
triz de Santo Antônio, percorrendo 
várias ruas da cidade, culminan-
do no mesmo local da saída, onde 
logo em seguida haverá uma missa 

celebrada pelo bispo da Diocese de 
Patos, dom Eraldo Bispo da Silva. 
O padre Alexandre Soares, da pa-
róquia de Santo Antônio, disse que 
as expectativas para a procissão 
são boas em virtude do grande nú-
mero de fiéis que costumam parti-
cipar do evento, como tradicional-
mente acontece todos os anos.” 

A gente espera diversos fiéis e 
devotos para acompanhar o andor 
muito bonito neste dia tão especial 
para a igreja e para àqueles que 
tem esse apreço a Santo Antônio”, 

afirmou o padre. Presente no uni-
verso devocional de muitos fiéis, 
Santo Antônio é conhecido como 
“O Santo casamenteiro”, fato atri-
buído, segundo o padre Alexandre, 
ao costume registrado na história 
onde muitas moças buscavam a in-
terseção do santo para encontrar 
um companheiro que lhe levasse ao 
altar, o êxito alcançado por muitas 
que pediam a ajuda do santo ter-
minou conferido a ele este título. 
Inclusive no dia atribuído ao santo, 
13 de junho, é comum a realização 

de várias simpatias, fruto da cren-
dice popular, para invocar uma aju-
dinha do santo para se conseguir 
um pretendente.

Logo após a procissão e a 
missa alusiva a Santo Antônio, ha-
verá um jantar de confraterniza-
ção com a participação dos fiéis, 
marcando assim o encerramento 
da programação da festa em co-
memoração ao santo, cuja progra-
mação vem sendo desenvolvida 
desde o dia 31 de maio, com ativi-
dades religiosas e sociais.

Editora Casa Dois Ltda, 
fez uma pesquisa no Brasil e 
em Portugal, para verificar 
quais são as simpatias mais 
praticadas para se obter uma 
graça de Santo Antônio. A pri-
meira é botar o santo de cabe-
ça para baixo, fazer o pedido 
de casamento e só devolvê – 
lo à posição normal quando 
o objetivo for atingido. Ou 
separá-lo momentaneamente 
do menino Jesus, que se en-
contra em seus braços e devol-
ver a criança quando o desejo 
for realizado. Santo Antônio 
também concede graças para 
achar objetos perdidos ou 
curar doenças. Se alguém da 
sua casa adoecer, principal-
mente se for criança, rogue a 

Santo Antônio pela cura. Ou 
se perder um objeto, grande 
ou pequeno e considerá-lo 
perdido, reze para o fradi-
nho, que ele atenderá. Até se 
você desejar um bem alheio, 
que não possa comprar, Santo 
Antônio dará seu jeito, segun-
do explica padre Vieira, um 
dos primeiros missionários do 
Brasil. Outra: não se pode co-
locar Santo Antônio e Santo 
Expedito no mesmo oratório: 
ambos são considerados pro-
tetores das causas perdidas e 
podem se desentender. 

“Santo Antonio está em 
todas, quando é invocado na 
força dos responsos”, diz um 
religioso fiel, que todos os 
anos visita Fagundes.

Simpatias mais praticadas 

Padre Soares reforça apreço ao santo

Foto: Divulgação Paróquia de Patos

Foto: Marcos Russo
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Número de resgates chegou a 6.491
combate ao trabalho infantil

Prefeituras deixam 
de escolher livros

Mais da metade dos municípios 
do país ainda não escolheram os livros 
didáticos que serão usados pelas 
escolas do campo a partir do ano que 
vem. O prazo para que isso seja feito 
termina na próxima segunda-feira . 
Segundo o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), de 
2.748 redes de ensino, 63% das be-
neficiárias não selecionaram as obras. 
A escolha é feita no site do FNDE.
Esta é a segunda vez que o Programa 
Nacional do Livro Didático do Campo 
(PNLD Campo 2016) vai distribuir 
material didático específico para es-
tudantes de escolas do campo.

mulheres de
terreiro na UePb

Na próxima quarta-feira, às 
8h30, o Programa de Extensão Todos 
Juntos Somos Fortes, oriundo da Uni-
versidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
promove o evento “Mulheres de Terreiro 
de Campina Grande na Marcha Mulheres 
Negras 2015”. Sediada no Auditório II, 
da Central Integrada de Aulas (CIA), a 
iniciativa pretende destacar o processo 
de mobilização e divulgação dos princí-
pios e objetivos da Marcha, que ocorre-
rá em Brasília, no dia 18 de novembro.  
O evento também almeja promover a 
aproximação das Mulheres de Terreiro 
de Campina com os espaços constituí-
dos pelos movimentos organizados de 
mulheres.

roberto carlos 
terá nova biografia

O historiador Paulo César de 
Araújo disse hoje (10) que pretende 
lançar uma nova edição da biografia 
não autorizada do cantor Roberto 
Carlos. No plenário do Supremo, 
Araújo acompanhou a decisão da 
Corte, que considerou inconstitucio-
nal exigir autorização prévia dos bio-
grafados para publicação dos livros.
Em 2007, a biografia Roberto Carlos 
em Detalhes, escrita por Araújo, 
foi recolhida das livrarias após uma 
decisão judicial. Na ocasião, a Justiça 
determinou que 11 mil exemplares 
fossem recolhidos depois da ação 
ajuizada pelo advogado do cantor.

biblioteca contribui 
para aprendizado

Pesquisa divulgada ontem 
pelo Instituto Brasil Leitor indica que 
o acesso a uma biblioteca contribui 
para a aprendizagem infantil. Acesso 
aos livros e brinquedos em um espaço 
organizado e supervisionado faz com 
que mais de 80% das crianças atin-
jam o nível máximo de aprendizado. 
Os dados foram levantados a partir do 
acompanhamento de crianças entre 2 
e 6 anos em um centro de educação 
infantil e uma escola municipal de 
educação infantil em São Paulo. Foram 
observados 32 itens, distribuídos em 
seis categorias: iniciativa, relações so-
ciais, representação criativa, música e 
movimento, linguagem e comunica-
ção e matemática e ciência. 

inpa muda hábitos 
de criança no am

A mudança de hábitos ali-
mentares das crianças por meio da 
regionalização de dietas tem sido 
um dos desafios da pesquisadora 
e nutricionista Dionísia Nagahama, 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa) em uma ins-
tituição filantrópica, localizada no 
centro de Manaus. A nutricionista 
experimenta, há mais de três anos, 
receitas com ingredientes regio-
nais, mas que, muitas vezes, não 
fazem parte da rotina alimentar 
das famílias amazonenses. Esse é 
o caso de hortaliças e frutas não 
convencionais, como cariru, feijão 
macuco, bertalha e cubiu.

Governo faz atividades em toda a Paraíba

Santo antÔnio De PÁDUa

A Prefeitura do municí-
pio de Alhandra (distante 44 
quilômetros de João Pessoa), 
por intermédio da Secreta-
ria de Cultura, realiza hoje, 
as comemorações alusivas a 
Santo Antônio de Pádua, pa-
droeiro do distrito de Mata 
Redonda, que é celebrado 
todo o dia 12 de junho. 

Neste ano, a festa acon-
tece apenas em um dia e 
contará com uma progra-
mação diversificada – o pú-
blico terá celebrações cató-
licas e shows de bandas de 
forró.

O evento será realizado 
no centro da cidade de Mata 
Redonda, nas proximidades 
do ginásio de esportes, o 
Rinaldão. A festa terá início 
às 20h, com um show cató-
lico do padre João Carlos. 

Em seguida, a par-
tir das 22h, acontecem as 
apresentações das bandas 
“Forró da Massa” e “Pimen-
ta de Cheiro”. Uma estrutu-
ra, formada por palco, bar-
racas de comidas típicas, 
banheiros químicos e se-
gurança, foi montada para 
receber o público.

Alhandra promove a 
festa do padroeiro hoje

foto: Secom-PB

Estado de Mato Grosso 
lidera, com 395 casos
no período de 12 meses

Da Agência Brasil 

O Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE) divul-
gou ontem, no Dia Mundial 
de Combate ao Trabalho 
Infantil, balanço dos últi-
mos 12 meses de operações 
de fiscalização e resgate de 
crianças e adolescentes em 
condições de trabalho infan-
til. De acordo com a pasta, 
de maio de 2014 ao mesmo 

mês de 2015, o número de 
resgates chegou a 6.491 ca-
sos. Para o chefe da Divisão 
de Erradicação do Trabalho 
Infantil, da Secretaria de Ins-
peção do Trabalho (SIT) do 
MTE, Alberto de Souza, “as 
infrações envolvendo adoles-
centes lideram em função da 
informalidade, situação onde 
esses brasileiros não contam 
com a proteção oferecida pela 
legislação”.

A faixa etária dos adoles-
centes se concentra entre 16 
e 17 anos. Nessa faixa, foram 
registrados 3.689 casos em 
condição de trabalho infan-

til. O Estado de Mato Grosso 
liderou, com 395 resgates em 
12 meses, seguido do Distrito 
Federal, com 331 casos.

A segunda maior taxa de 
incidência de trabalho infan-
til se dá entre crianças de 10 
a 15 anos, com 2.663 casos. 
Pernambuco teve 801 casos, 
o maior índice de ocorrên-
cias. O ministério resgatou 
139 crianças com idades en-
tre 4 e 9 anos, sendo 52 delas 
no mesmo Estado.

Ações de conscientiza-
ção em pelo menos 16 Esta-
dos estão sendo promovidas 
hoje pelo Ministério do Tra-

balho. O objetivo é sensibili-
zar a sociedade para a neces-
sidade de combater práticas 
onde os direitos das crianças 
sejam suprimidos.

Entre os Estados que 
terão atividades estão: Acre, 
Amapá, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Goiás, Roraima, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Maranhão, Minas Gerais, 
Pará, Pernambuco, Rio Gran-
de do Sul, Rondônia e Santa 
Catarina.

Em seis Estados, a práti-
ca de trabalho infantil é mais 
recorrente, de acordo com o 
balanço de operações do mi-

nistério. Pernambuco apre-
sentou 957 casos, seguido 
por Mato Grosso do Sul, com 
571. Na sequência, estão Mi-
nas Gerais (545), Santa Ca-
tarina (445), Mato Grosso 
(432), Distrito Federal (382), 
Rio Grande do Sul (333), Rio 
de Janeiro (323) e Sergipe 
(291).

Pela legislação brasilei-
ra, só é permitido o trabalho 
a partir dos 14 anos, com 
especificações de tempo de 
serviço, atividades exercidas 
e integração com a escola, 
por meio da Lei da Aprendi-
zagem.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), realiza ati-
vidades em toda a Paraíba 
de enfrentamento ao tra-
balho infantil durante este 
mês de junho. Ontem, no 
dia mundial de combate ao 
crime, houve panfletagem 
no Parque Solon de Lucena 
pela manhã e, no período da 
tarde, mobilização no Busto 
de Tamandaré entre os cami-
nhantes e nos bares e restau-
rantes da orla da capital. 

A secretária de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no, Cida Ramos, destacou 
que o trabalho infantil é uma 
chaga social que precisa da 
ajuda de todos para ser er-
radicada. “No Brasil ainda te-
mos o trabalho infantil, que 
precisa ser erradicado de 
vez até o ano de 2020. Para 
a criança, a opção não é estar 
na rua ou na marginalidade 
ou trabalhando. Ela tem que 
estar na escola de qualida-
de, onde possa desenvolver 
seu potencial lúdico, criativo 
e que no futuro possa con-
tribuir com o país, de forma 
concreta, sendo um profis-
sional, mas com qualidade”, 
disse. 

Ela acrescentou ainda 
que “enfrentar o trabalho 
infantil é defender a cons-
trução de uma sociedade 
que possa criar valores e, do 
ponto de vista econômico, 
desenvolver seu potencial. 
O Estado da Paraíba entra 
neste processo e temos 19 
municípios que têm mais in-
cidência de trabalho infantil, 
de acordo com o IBGE. En-
tão, estamos reunindo esses 
municípios, traçando estra-
tégias, ações, programas e 
serviços para que possamos 
dar exemplo e erradicar de 

vez com esta chaga social. 
Por isso que trabalhamos 
muito, não só neste dia, mas 
durante todos os dias do ano 
no enfrentamento ao traba-
lho infantil”, frisou. 

Campina Grande
Na última quinta-feira, 

as atividades aconteceram 
em Campina Grande, na Pi-
râmide do Parque do Povo, 
com apresentações culturais, 
panfletagens e orientação 
sobre as piores formas de 
trabalho infantil. 

No local, o evento con-
tou com autoridades que 
prestigiaram a ação e com 
o secretário executivo da 
Sedh, Metuselá Agra, que 

endossou o compromisso 
do Governo do Estado em 
erradicar o trabalho infan-
til. “Não há o menor risco 
de não enfrentar esta situa-
ção que temos hoje. Dos 223 
municípios da Paraíba, te-
mos 19 que estão com maior 
incidência de trabalho in-
fantil, mas há uma realidade 
de ação direta do trabalho 
infantil no Estado”, afirmou. 

Os 26 Centros de Refe-
rência Especializados da As-
sistência Social (Creas -polos 
regionais), que atendem jun-
tos a mais de 150 municípios, 
também estão realizando ati-
vidades alusivas ao Dia de 
Enfrentamento ao Trabalho 
Infantil.

O projeto Rota da Inclusão 
Digital, que garante cursos de 
informática para os moradores 
da capital, continua atendendo 
a população do bairro da Pe-
nha até a próxima sexta-feira 
(19). A atividade está sendo 
realizada na localidade desde 
o dia 8 de junho, por meio da 
Unidade Digital Móvel da Se-
cretaria Municipal de Ciência e 
Tecnologia (Secitec).

A Unidade Móvel está es-
tacionada ao lado da Associa-
ção de Moradores do bairro, 
localizada na Rua Nossa Se-
nhora da Penha, e permanece 
em funcionamento das 8h às 

17h. Além das quatro turmas 
do curso de informática bási-
ca (duas no turno da manhã 
e duas no turno da tarde), os 
moradores ainda podem utili-
zar os equipamentos para ter 
acesso à internet.

“Essa é uma forma de 
promover um primeiro con-
tato para aqueles que ainda 
não possuem afinidade com 
a informática e também de 
permitir o acesso a quem não 
tem computador em casa”, 
explicou o coordenador do 
projeto, Pierre Dornelles. Ou-
tro objetivo da ação é divul-
gar o trabalho das Estações 

Digitais, que são os pontos 
fixos do projeto. “Temos 30 
estações espalhadas por 22 
bairros da capital e é impor-
tante que a população saiba 
disso para que possa contar 
com o serviço regularmente”.

Este ano, a Rota da In-
clusão Digital já passou pelo 
Ponto de Cem Réis, pela co-
munidade Cordão Encarnado 
e pela Expotec. Após a conclu-
são das atividades na Penha, 
será a vez da comunidade do 
Timbó, no bairro dos Ban-
cários, receber a atividade, o 
que deve acontecer do dia 29 
de junho ao dia 10 de julho. 

Moradores da Penha recebem 
“Rota da Inclusão Digital”

Apresentação cultural foi um dos eventos que marcou as atividades de combate ao trabalho infantil que ocorre em Campina Grande

Disque 123 

 A Paraíba é primeiro 
Estado a contar com um 
disque estadual, o Disque 
123, que atende a todo 
tipo de direito violado. 
As denúncias são feitas 
de forma sigilosa e uma 
equipe formada por psi-
cólogos, assistentes so-
ciais e advogados fazem 
os encaminhamentos ne-
cessários.  

Também foram afi-
xadas faixas em prédios 
públicos com o símbolo 

do catavento de cinco 
pontas coloridas (azul, 
vermelha, verde, amarela 
e laranja), o ícone da luta 
contra o trabalho infantil.

A imagem tem um 
sentido lúdico e de ale-
gria, que deve estar pre-
sente na vida das crian-
ças. Representa ainda 
movimento, sinergia e a 
realização de ações per-
manentes para prevenção 
e erradicação do trabalho 
infantil.
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Startup cria tecnologia para mochilas e carregadores

Energia solar
A Sunlution, empresa 

brasileira líder na geração 
distribuída – solar e hibrida, 
apresenta, durante a 4ª Feira 
Internacional de Tecnologias 
para Energia Solar – EnerSo-
lar, que acontece de 15 a 17 
de julho, em São Paulo, so-
luções de energia solar para 
mochilas, carregadores por-
táteis de dispositivos móveis 
e carrinhos de sorvetes. 

Os produtos possuem ba-
teria de lithium e não neces-
sitam de fiação elétrica para 
gerar energia, já que possuem 
filmes flexíveis que captam a 
luz do Sol e transformam em 
eletricidade. Voltados ao con-
sumidor final, os produtos 
são ideais para quem preci-
sa se deslocar e manter seus 
aparelhos móveis, como celu-
lares, tablets e notebooks, em 
funcionamento.

As soluções apresenta-
dos pela Sunlution incluem 
ainda sistemas de geração 
eólica com minitorres que 
podem ser instaladas em 
uma residência, além de 
painéis solares flexíveis de 
filmes finos e flutuadores 
de painéis fotovoltaicos a 
serem instalados em reser-
vatórios de usinas hidrelé-
tricas no Brasil. 

Segundo Orestes Gon-
çalves, sócio-diretor da 
Sunlution, a presença da 
empresa no evento é a uma 

oportunidade de mostrar ao 
país os mais recentes avan-
ços e as inúmeras aplicações 
da geração de energia solar. 
“A energia solar é hoje uma 
das melhores alternativas 
para empresas e para o pró-
prio cidadão, já que vivemos 
um cenário de crise hídrica e 
aumento de tarifas de eletri-
cidade”, comenta.  

“As soluções de gera-
ção solar distribuída tam-
bém reduzem os custos com 
energia elétrica e reforçam 
a segurança energética, di-
minuindo o risco de apagões 
durante o dia com o Sol”, 
acrescenta o executivo.

Sobre a Sunlution
A Sunlution é uma em-

presa brasileira na área de 
microgeração solar e eólica, 
com atuação nas áreas de 
produtos pessoais, micro e 
minigeração solar e híbrida, 
usinas de geração solar, ilu-
minação pública e projetos 
de eficiência energética. Com 
a tecnologia exclusiva de 
placas fotovoltaicas flexíveis 
trazida dos Estados Unidos, 
Alemanha e China, a empre-
sa tem o objetivo de expandir 
o mercado de geração distri-
buída no país para empreen-
dedores e consumidores fi-
nais. Para mais informações 
sobre a Sunlution, favor visi-
tar www.sunlution.com.br.

Mochila possue bateria 
de lithim e não necessita 
de fiação elétrica para 
gerar energia

As recentes medidas 
anunciadas pelo Governo 
Federal, prevendo investi-
mentos de R$ 198,4 bilhões 
em obras de infraestrutura, 
podem resgatar o ânimo dos 
empresários da constru-
ção civil, disse o presidente 
do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Es-
tado de São Paulo (Sindus-
Con-SP), José Romeu Ferraz 
Neto.  Em nota divulgada on-
tem, ele comentou os resul-

tados negativos da 63ª Son-
dagem Nacional da Indústria 
da Construção Civil. Com pe-
riodicidade trimestral, a pes-
quisa revela a percepção dos 
empresários do setor sobre a 
economia e os rumos de seus 
negócios.

No levantamento de 
maio, os dados indicaram que 
o setor atingiu o maior pessi-
mismo dos últimos 16 anos. 
Em uma escala de 0 a 100, a 
perspectiva de desempenho 
caiu de 37,1 para 35,9 pontos. 
Para o SindusCon-SP, isso sig-
nifica recuo de 3,2% na com-

paração com o resultado de 
fevereiro e de 19,7% em um 
período de 12 meses.

Pela metodologia da pes-
quisa, sempre que a pontua-
ção fica abaixo de 50, a ava-
liação é interpretada como 
desfavorável. Sobre as difi-
culdades financeiras , a inter-
pretação é inversa. De acordo 
com o  último levantamento, 
a avaliação subiu de 60,5 para 
69,7, pior resultado desde o 
laçamento da sondagem, em 
agosto de 1999.  “Os resulta-
dos refletem o agravamento 
das expectativas dos empre-

sários da construção diante 
da crise econômica nos pri-
meiros meses do ano, quando 
foram anunciados cortes de 
R$ 25,7 bilhões no PAC e de 
R$ 5,6 bilhões no Minha Casa, 
Minha Vida”, diz a justificati-
va técnica do SindusCon-SP. 
Segundo a nota, isso ocorreu 
após o aquecimento expressi-
vo até 2013. Para o dirigente 
da entidade, a forte restri-
ção ao crédito, o aumento da 
inflação, dos juros e do de-
semprego frustraram as ex-
pectativas. “Muitas empresas 
investiram com a perspectiva 

que o desenvolvimento fosse 
mais sustentado”, esclareceu 
Ferraz Neto. Ele ressaltou 
que, além das novas medidas 
capazes de reverter o cená-
rio de queda dos negócios, 
surgiram opções para finan-
ciamento de imóveis, como a 
mudança nas regras do depó-
sito compulsório, que liberou 
R$ 22,5 bilhões da poupança 
para financiamentos imobi-
liários, e a injeção de R$ 4,9 
bilhões, por meio da linha 
Pró-Cotista do Fundo Garan-
tidor do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço.

Investimentos podem reverter o pessimismo
Marli Moreira
Da Agência Brasil

A Petrobras bateu, em maio, dois 
novos recordes mensais de produção no 
pré-sal. A produção operada pela com-
panhia, que inclui parcela da Petrobras 
e de suas parceiras, atingiu seu maior 
nível no período, alcançando 726 mil 
barris por dia (bpd), com aumento de 
1,6% em relação a abril (715 mil bpd).

Desse total, a parcela própria 
atingiu nova marca histórica, de 519 
mil bpd, superando em 3,2% o pata-
mar de abril (503 mil bpd). A produ-
ção total de petróleo e gás natural, 
no Brasil e no exterior, em maio de 
2015, atingiu 2,766 milhões de barris 
de óleo equivalente por dia (boed), 
6,2% superior à produção de maio 
de 2014 (2,605 milhões boed) e 0,7% 

abaixo do volume produzido em abril 
(2,785 milhões boed). No Brasil, a pro-
dução total de petróleo e gás natural 
da Petrobras em maio alcançou 2,574 
milhões boed, 0,8% inferior à de abril 
(2,596 milhões 596 boed).

A produção exclusiva da Petro-
bras chegou a 2,111milhões de barris 
de petróleo por dia (bpd) em maio, 
1% abaixo da registrada no mês de 
abril (2,134 milhões bpd).

O resultado de maio foi afetado 
por mais paradas de plataformas para 
manutenção. Esse efeito foi parcial-
mente compensado pela operação do 
sistema de produção antecipada do 
Campo de Atapu (na área da cessão 
onerosa), com o FPSO (sigla em inglês 
de plataforma que produz, armazena 
e descarrega petróleo) de São Vicente, 
no pré-sal da Bacia de Santos.

Petrobras registra mais 
dois recordes de produção

PRÉ SAL

O diretor de Assuntos 
Internacionais do Banco 
Central, Tony Volpon, disse 
ontem acreditar que a infla-
ção fique no centro da meta, 
4,5%, estabelecida pela insti-
tuição para 2016.

“Estamos com confiança 
total de que conseguiremos 
fazer isso [fazer a inflação 
convergir para a meta]”, disse 
Volpon, ao comentar a previ-
são do Comitê de Política Mo-
netária (Copom), divulgada 
ontem (11) em ata pelo Ban-
co Central, de que a inflação 
deve permanecer elevada, 
este ano, com perspectiva de 
convergência para o centro 
da meta ao final de 2016.

De acordo com Volpon, 
as análises do Copom foram 
influenciadas pela divulga-

ção do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que registra a inflação oficial. 
O IPCA de maio foi 0,74%, 
superior à de em abril 
(0,71%) e à de maio do ano 
passado (0,46%). A inflação 
acumulada em 12 meses fi-
cou em 8,47%, a maior desde 
dezembro de 2003, quando 
registrou 9,3%

“Se o Banco Central ti-
vesse definido uma meta 
para 2017 ou 2018, seria 
uma data tão [distante] que 
não iria influenciar o com-
portamento dos agentes eco-
nômicos nem do Banco Cen-
tral hoje. Esse horizonte tem 
que ser definido de maneira 
que influencie expectativas 
hoje, afirmou Volpon. Para 
ele, o tempo tem que ser lon-
go para ser crível, mas curto 
para influenciar o comporta-
mento das pessoas agora.

Inflação deve ficar no 
centro da meta em 2016

ESTIMATIVA DO BC

Douglas Corrêa
Da Agência Brasil

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

Uso exagerado do 
cartão de crédito

O Banco Central (BC) considera 
que há exagero na utilização de cartões 
de crédito no país, estimulada pelos in-
centivos ofertados aos consumidores 
e pela falta de transparência do custo 
desse instrumento de pagamento. 
Essa situação “acaba impactando o 
preço dos bens”. A avaliação consta do 
Relatório de Vigilância do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro 2014, divulga-
do na última quinta-feira. No relatório, 
a taxa de juros mais alta é a do rotati-
vo do cartão de crédito, que subiu 1,7 
ponto percentual de março para abril, e 
chegou a 347,5% ao ano.

Energia nuclear não 
é “bicho raro”

Com 430 usinas operando em 
30 países, que em conjunto geram 
13% da energia consumida no mun-
do, a energia nuclear “não é um bicho 
raro”, disse na última quinta-feira à 
Agência Brasil o diretor de Planeja-
mento, Gestão e Meio Ambiente da 
Eletronuclear, Leonam dos Santos 
Guimarães.  “Estamos falando de um 
setor industrial que tem dado contri-
buição importante para a geração de 
energia”,resssaltou Guimarães. Ele 
adiantou que dará palestra na Con-
ferência sobre Tecnologia de Equipa-
mentos, em Pernambuco, na próxima 
segunda-feira.

Petróleo: Governo 
lançará licitação

O ministro de Minas e Energia, 
Eduardo Braga, informou na última 
quinta-feira que a 13ª Rodada de 
Licitações de Blocos Exploratórios de 
Petróleo e Gás natural será lançada 
no dia 7 de julho, em uma cerimônia 
no Palácio do Planalto com a partici-
pação da presidente Dilma Rousseff. 
O anúncio faz parte do pacote de 
medidas para o setor de energia que 
Dilma disse que o governo fará como 
parte da estratégia de retomada do 
crescimento da economia. No dia 4 
de agosto, será lançado o pacote de 
novos leilões do setor elétrico.

Despesas de saúde 
superam R$ 110 bi

Números divulgados na última 
quinta-feira pela Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (FenaSaúde), com 
base em dados da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), revelam 
que as despesas assistenciais do setor 
alcançaram R$ 110,5 bilhões de abril 
do ano passado a março deste ano – 
um crescimento de 16% em relação a 
igual período de 2013/2014. A expan-
são das despesas resulta do aumento 
de 2,1% no número de beneficiários e, 
em especial, do impacto da chamada 
“inflação médica”, em função da “alta 
acelerada dos custos assistenciais”. 

Caixa deve financiar 
parte de Angra 3

O contrato que garante a con-
tinuidade do financiamento da parte 
importada para a construção da Usina 
Nuclear Angra 3 deverá ser assinado 
com a Caixa Econômica Federal na 
próxima semana. A informação é do 
diretor de Planejamento, Gestão e 
Meio Ambiente da Eletronuclear, Leo-
nam dos Santos Guimarães. A estatal, 
controlada pela Eletrobras, adminis-
tra a Central Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto, no município fluminense de 
Angra dos Reis. O financiamento com 
a Caixa é de R$ 3,8 bilhões.  
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Amarília Sales, 
Salete 
Porto, Tereza 
Cunha e Sônia 
Vasconcelos 
em animada 
Festa Country 
promovida 
por Bebeta 
Miranda no 
Versailles 
Recepções. O 
ano era 2005

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Fogueira

ROBERTA Aqui-
no, Roziane Coelho 
e esta colunista já 
vão fazer uma prévia 
da Feijunina nesta 
terça-feira, reunindo 
amigas leais para o 
Almoço da Fogueira. 

Tudo é moti-
vo para momentos 
felizes e o encontro 
será no almoço do 
restaurante Appetito 
Trattoria, do estima-
do amigo Adroaldo 
Gomes, que está 
cada vez melhor 
com seus deliciosos 
pratos.

Empresários Baruc Pessoa, 
Antônio de Pádua Crispim, 
Sérgio Zenaide Padilha e 
Josélia Fonseca, arquiteto 
Alexandre Notare Lessa, 
fotógrafo David Trindade, 
médico João Alfredo Cunha 
Lima e Maria do Socorro 
LIma Montenegro, se-
cretário de Comunicação 
da PMJP Marcos Vinícius 
Sales Nóbrega, poeta 
Tavinho Teixeira, radialista 
Germano Ramalho, estu-
dante Ellis Maia Lopes.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Joel e Gizêlda Falcone reúnem na próxima terça-feira, no Sonho Doce,  os 
associados do Clube do Vinho da Paraíba para mais um encontro degustativo. Será com 
vinhos chilenos varietais Santa Rita 120 (Sauvignon Blanc, Carmenere Merlot e Shiraz) 
e com o vinho Tannat, do Uruguai.

FOTO: Roberto Carlos

Megan Allen, Mike Morey, o premiado Rogério Almeida, Mike Gallagher, Chris Thompson e Roger Dow

  O jornalista Petrônio Souto, 
em seu facebook, lança um desafio 
para que os amigos postem fotos 
antigas de João Pessoa no dia 5 de 
agosto, aniversário da cidade.
 Eu acrescento que poderiam 
ser 5 de fotos antigas e 5 de fotos 
atuais, de vários pontos da cidade.

FOTO: Yluska Almeida

Djanira Fialho é a aniversariante de hoje e para comemorar a data 
reúne amigas leais para bons comes e bebes

FOTO: Arquivo

Internacional
O JORNALISTA e 

presidente da Abrajet 
Paraíba, Rogério Al-
meida foi premiado em 
concurso de reporta-
gem durante o “Inter-
national Pow Wow”, 
mega congresso de 
turismo dos Estados 
Unidos, realizado em 
Orlando, na Flórida.

Foi  com a repor-
tagem “Chicago, uma 
cidade para todos” 
publicada na Revista 
Fácil. Ele foi o primeiro 
jornalista paraibano 
e segundo brasileiro 
a ganhar esse prêmio 
composto de certifica-
do e mais mil dólares.

Rozane Gomes e a aniversariante de hoje, Socorro Montenegro

FOTO: Goretti Zenaide

   O Armazém Cia de Teatro apresenta hoje e amanhã no Teatro Paulo Pontes 
o espetáculo “O Dia em que Sam Morreu”, cuja montagem conquistou prêmios nos 
festivais de Edimburgo, na Escócia e Avignon, na França, além do Prêmio Cesgranrio 
de Melhor Autor. 

Serata
O CENTRO Dante 

Alighieri promove hoje sua 
serata mensal com ativi-
dades comemorativas ao 
aniversário da República 
Italiana e palestra do 
professor Luciano Maren-
go. Será a partir das 19h, 
sob o comando do presi-
dente do Centro, Norman 
Perazzo.

Sérgio Padilha e Clarissa Medeiros Padilha, ele é o aniversariante de hoje 

O ARTESANATO paraibano esteve presente, em 
grande estilo, no badalado 26o Prêmio da Música Brasileira, 
idealizado por José Maurício Machline e realizado na última 
quarta-feira no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde 
foi feita significativa homenagem aos 50 anos de carreira 
da cantora baiana Maria Bethânia.

Como? Com a presença marcante da cantora Zélia 
Ducan usando um modelo assinado por Ronaldo Fraga, com 
bijóias das Sereias da Penha. Acessórios esses assinados 
pelas artesãs da Praia da Penha, com design do estilista 
mineiro e produzidos através de projeto desenvolvido pela  
Prefeitura de João Pessoa, IFPB e Sebrae.

Sereias da Penha 

Bolsas
AS MINI bags es-

tão entre as tendência 
de bolsas para o inver-
no 2015 e, pensando 
nisso, a empresária 
Fátima Lisboa Lopes 
está com uma seleção 
de modelos nas lojas 
Calzature. Práticas e 
estilosas, elas servem 
para carregar apenas o 
necessário: celular, ba-
tom, carteira e chave 
de casa.

“As duas se pareciam 
tanto que todos pensavam 
que fossem gêmeas, mas 
não, eram só clientes do 
mesmo cirurgião”

“Os médicos me disseram
que eu jamais andaria 
novamente, mas minha mãe 
disse que eu andaria, então 
acreditei na minha mãe”

JÔ SOARES WILMA RUDOLPH

   O grupo Travessia, que tem parte de integrantes da Orquestra Mistura Fina, 
é a atração musical de hoje no jantar dançante do Panorâmico no Clube Cabo Branco.

OS 98 ANOS do glorioso Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba foi comemorado no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, onde foram homenageadas pessoas que colaboraram 
para o engrandecimento da corporação.

A solenidade conduzida pelo comandante Jair Carneiro 
de Barros fez a entrega de medalhas de mérito ao presi-
dente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti de Albu-
querque, ao desembargador federal Rogério Moreira Fialho, 
ao desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 
à juíza Thana Michelle Carneiro Rodrigues, entre outros.

Medalhas ao mérito

A GALERIA de Arte Archidy Picado será reinaugurada 
na próxima terça-feira com coquetel para convidados onde 
acontecerá o lançamento da mostra “Narrativas Poéticas 
- Coleção Santander Brasil”. Na segunda-feira, no entanto, 
a galeria será apresentada com exclusividade à imprensa 
paraibana.

A exposição é um projeto inédito que tem como fio 
condutor a relação entre artes plásticas e poesia, apre-
sentada por 34 obras, de 26 artistas, acompanhadas por 
40 fragmentos de poemas de 24 poetas. Destaque para 
obras de Cândido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti, Alfredo 
Volpi, Tomie Ohtake, Cícero Dias e Gilvan Samico.

Narrativas Poéticas

   A empresária Norma Pedrosa promove nesta segunda-feira o tradicional 
encontro junino na sua Maison, onde apresenta as novidades trazidas de Belô.
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Número de casos passou 
de 1.077 em 2013 para 
788 no ano passado

Denúncias diminuem 27% na PB
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA

Nesta segunda-feira 
(15) é comemorado o Dia 
Mundial de Conscientização 
da Violência Contra a Pes-
soa Idosa. Segundo dados do 
Disque 100, serviço gratuito 
de denúncias por telefone da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da Repú-
blica (SDH), o total de denún-
cias registradas na Paraíba 
em 2014 foi de 788, cerca de 
65 por mês, uma diminuição 
de 27% com relação ao to-
tal de 2013, quando houve 
1.077 denúncias. Entre os 
tipos de violação, a negligên-
cia é o principal, com 695 de-
núncias.

Outras violações são os 
abusos financeiros, a vio-
lência física, institucional, 
psicológica, entre outros. A 
violência psicológica fica em 
segundo, com 497 registros, 
abuso financeiro em tercei-
ro, com 406, e violência física 
em quarto com 258.

No perfil das vítimas, o 
sexo feminino é o mais atin-
gido. São 564 registrados 
pelo Disque 100 só em 2014, 
aproximadamente 71% dos 
casos. Entre homens e mu-
lheres, os registros informam 
que, na maioria, são pessoas 

Janielle Ventura
Especial para A União

Dani Fechine
Especial para A União

Foto: Reprodução/Internet

idosas entre 60 e 80 anos.
Quanto aos suspeitos de 

violência, a SDH indica que a 
maioria dos abusos é causa-
da por mulheres; são 507 ca-
sos registrados no ano pas-
sado, o equivalente a 64% 

dos registros. A pesquisa 
também indica que a maioria 
dos abusos é praticada por 
pessoas entre 25 e 40 anos. 
Os filhos aparecem como os 
principais causadores do so-
frimento, com 701 registros, 

aproximadamente 88% dos 
casos registrados.

Os locais onde aconte-
cem os abusos são os mais 
variados, entre eles estão 
casa da vítima, casa do sus-
peito, rua, instituição de 

longa permanência, hospi-
tal, local de trabalho, entre 
outros. Os casos mais fre-
quentes acontecem na casa 
da própria vítima, ocupando 
639 notificações, 81% dos 
abusos.

Dados revelam que a negligência é o principal tipo de violação, seguida por violência psicológica, abuso financeiro e violência física

O Governo do Estado, 
por meio do Projeto Coope-
rar, vai implantar iniciativas 
de convivência com a estia-
gem nos 100 municípios 
que apresentam as maiores 
condições de vulnerabilida-
de agroclimática, conside-
rados mais castigados com 
a falta de água, com menor 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), maior per-
da de safras e ainda os que 
apresentam maior índice 
de aridez. 

De acordo com infor-
mações da assessoria do 
Cooperar, o projeto ainda 
é embrionário e está cum-
prindo ainda uma fase do 
Paraíba Rural Sustentável. 
As novas tecnologias foram 
escolhidas, mas os projetos 
ainda estão sendo prepara-
dos. Alguns já foram apli-
cados por agricultores e o 
resultado foi positivo. 

Técnicos do Grupo de 
Estudos Ambientais e Pros-
pecção (Geap), formado por 
representantes da Gestão 
Unificada Emater/Emepa/
Interpa (GU), vinculada à 
Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e 
da Pesca (Sedap), e outros 
órgãos, foram convocados 
para participar, junto com 
o Projeto Cooperar, de um 
planejamento estratégico, 
buscando tecnologias para 
a convivência com a seca e o 
Semiárido do Nordeste. 

Embora ainda em de-
senvolvimento, há expec-
tativas de resultados, entre 

eles, financiar as Alianças 
Produtivas, com o objeti-
vo de desenvolver projetos 
que tenham como garantia 
a venda da produção, como 
a agricultura alternativa, 
produção de queijo, produ-
ção de polpa de fruta, entre 
outros, segundo informou a 
assessoria do Cooperar. 

A Redução da Vulnera-
bilidade Agroclimática faz 
parte de um dos compo-
nentes do Projeto Paraíba 
Rural Sustentável (PPRS), 
que está em fase de elabo-
ração para assinatura de 
acordo de empréstimo com 
o Banco Mundial, a ser exe-
cutado pelo Projeto Coope-
rar. A previsão é que até o 
final do ano o agricultor já 
esteja com o dinheiro, mas 
antes precisará cumprir 
algumas etapas indicadas 
pelo projeto. 

Dentre as ações que fa-
zem parte do projeto de fi-
nanciamento, com vistas a 
minimizar os efeitos da seca 
e que serão encaminhadas 
ao Banco Mundial estão a 
construção de barragem 
subterrânea, perfuração de 
poços tubulares e amazo-
nas, criação de pequenos 
animais (avicultura,  capri-
nos, ovinos, suínos, entre 
outros), barragem sucessi-
va, cisternas de calçadão, 
implantação de matas cilia-
res, além de  plantio de es-
sência florestal para recom-
por o bioma da Caatinga.

Na Paraíba existem 170 
municípios integrantes da 
região Semiárida. Pelo me-
nos, 45 mil famílias agricul-
toras dos 100 municípios 

considerados mais vulnerá-
veis devem ser beneficiadas 
neste primeiro momento, 
informaram os técnicos res-
ponsáveis pela elaboração 
do projeto.

Governo do Estado
A parceria do Projeto 

Cooperar com a Secreta-
ria de Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca 
faz parte dos Arranjos Pro-
dutivos Locais (APLs). São 
empreendimentos com re-
sultados positivos em ar-
tesanato, fruticultura, agri-
cultura, produção de leite, 
apicultura, caprinocultura, 
piscicultura, dentre outros 
ramos de atividade. 

Quatro projetos estão 
em plena execução e apre-
sentam excelentes resulta-
dos nos municípios de Luce-
na (gastronomia), Puxinanã 
(mandioca), Juarez Távora 
(algodão colorido) e Salga-
do de São Félix (apicultura).

Os APLs caracterizam-
-se por um aglomerado 
significativo de empreen-
dimentos em determinado 
território e indivíduos que 
atuam em torno de uma 
atividade produtiva pre-
dominante, que comparti-
lham formas de coopera-
ção e algum mecanismo de 
governança.

Eles adquirem gran-
de importância para as 
comunidades, devido aos 
benefícios diretos que elas 
recebem. Através de coope-
rativas e associações com 
benefício coletivo, os APLs 
visam a melhoria da quali-
dade de vida das pessoas. 

Projeto Cooperar investe na 
qualidade de vida do semiárido

CONVIVÊNCIA COM A SECA

O Ambulatório de Saúde Integral 
para Travestis e Transexuais, situado no 
Complexo Hospitalar de Doenças Infec-
tocontagiosas Clementino Fraga, rece-
beu a visita de uma equipe técnica da 
Secretaria de Saúde do Estado do Pará.

A equipe paraense é formada por 
Jane Durans e Françoise Pantoja (en-
fermeiras), Francisca Vidigal (psicó-
loga) e Vânia Cruz (assistente social). 
Elas fazem parte dos profissionais que 
integram a Unidade de Referência Es-
pecializada em Doenças Infecciosas e 
Parasitárias Especiais (Uredipe), que 
fica situada em Belém do Pará. Quem 
esteve também conhecendo o traba-
lho realizado na Paraíba foi o super-
visor de Equidade em Saúde, Epifânio 
Ferreira.

A psicóloga da Secretaria de Saú-
de do Pará, Francisca Vidigal, exaltou 
a qualidade do trabalho executado 
pelo ambulatório de TT da Paraíba. “O 
trabalho realizado é surpreendente. 
Eu esperava menos e achava que iria 
encontrar outra coisa, mas cheguei à 
conclusão de que fazer o certo é possí-
vel, como acontece aqui na Paraíba”, 
destacou a psicóloga paraense.

Ambulatório TT
A unidade está em pleno funcio-

namento há dois anos, prestando um 
atendimento de qualidade aos tra-
vestis e transexuais paraibanos. Inau-
gurado no mês de julho de 2013, o 
ambulatório conta com profissionais 
como ginecologistas  endocrinologis-
tas, psiquiatras, fonoaudiólogas, nu-
tricionistas, assistentes sociais e psicó-
logos, além de oferecer atendimento 
de retaguarda para outras especiali-
dades atendidas pelo sistema de saú-
de da Paraíba.

O Ambulatório de Saúde Integral 

para Travestis e Transexuais funcio-
na no anexo do Hospital Clementino 
Fraga. O local funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 
17h. Atualmente são 150 usuários ca-
dastrados e uma média de 1.600 aten-
dimentos. Todo atendimento deve ter 
marcação prévia.

O espaço é específico para o aten-
dimento da população de travestis e 
transexuais dos 223 municípios parai-
banos e mais dois Estados da região 
Nordeste: Pernambuco e Rio Grande 
do Norte. Para receber o atendimen-
to, o paciente deve procurar o Espaço 
LGBT, da Secretaria da Mulher e da Di-
versidade Humana, parceira do Hospi-
tal Clementino Fraga na iniciativa. Lá 
é realizada a triagem e o encaminha-
mento para o atendimento, com hora 
marcada, no hospital.

Após encaminhamento da Secre-
taria de Estado da Mulher e da Diver-
sidade Humana, o prontuário é aber-
to e cada pessoa recebe o cartão do 
usuário. Munido desse cartão, o pa-
ciente faz o agendamento para uma 
das especialidades existentes no am-
bulatório TT. Os telefones para conta-
to são: (083) 3218-5415 e 3218-5416.

Equipe do Pará conhece ambulatório 
para Travestis e Transexuais na PB

HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA

O espaço é específico 
para o atendimento da 
população de travestis 
e transexuais dos 223 
municípios paraibanos 
e mais dois Estados da 
região Nordeste

Denúncias
O Disque 100, serviço de 

atendimento telefônico gra-
tuito, funciona 24 horas por 
dia, nos sete dias da semana. 
Basta ligar para o número 
100 e aguardar atendimen-
to. As denúncias recebidas 
na Ouvidoria e no Disque 
100 são analisadas, tratadas 
e encaminhadas aos órgãos 
responsáveis.

A Delegacia Especializa-
da no Atendimento ao Idoso 
também é uma outra opção 
para denunciar. O telefone é 
o 3218-6762 e está localiza-
da na Av. Francisca Moura, 
número 36, Centro de João 
Pessoa, próximo ao Mercado 
Central.

Fique atento
O Conselho Munici-

pal dos Direitos do Idoso 
(CMDI) assegura a cidada-
nia da pessoa idosa, crian-
do condições para a garan-
tia de seus direitos e de sua 
autonomia. Tem finalidade 
e competência para propor 
políticas, programas, pro-
jetos e ações, contribuindo, 
assim, para a integração e 
participação efetiva da pes-
soa idosa na família e na so-
ciedade. Está localizado na 
Av. Dom Pedro II, número 
692, Centro da capital, em 
frente ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRT). Infor-
mações através do número 
3218-9816. 
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Lugares escuros são 
o principal habitat dos es-
corpiões característicos da 
região Nordeste, o Tityus 
Stigmurus. Nas casas, se 
escondem entre buracos, 
fendas, até mesmo dentro 
dos sapatos e roupas do ar-
mário, na rua em entulhos 
de restos de construções e 
terrenos baldios.

Segundo Luiz Carlos 
Costa, coordenador ad-
junto do Centro de Aten-
dimento Toxicológico do 
Hospital Universitário 
(Ceatox) da capital, a mé-
dia é de 160 casos de aci-
dentes envolvendo esses 
animais, por mês, em toda 
João Pessoa. 

Com a chegada do in-
verno, há um aumento de 
aparições desses inverte-
brados em residências,  por-
que eles fogem de lugares 

alagados durante ou depois 
das chuvas. Consequente-
mente, os riscos de aciden-
tes também aumentam. 

Agnaldo Filho, mora-
dor do Castelo Branco, que 
está entre os bairros com 
maior número de aciden-
tes (juntamente com Man-
gabeira, Cruz das Armas, 
Jaguaribe e Torre), afirmou 
que na última semana en-
controu um ninho de es-
corpiões em frente à sua 
residência.

“Aqui na frente de casa 
mesmo, semana passada 
eu matei um ninho inteiro. 
Esses lixos que jogam aqui 
ficam atraindo escorpiões 
e ratos também. A casa do 
meu vizinho aqui tinha bas-
tante escorpião dentro, não 
tem mais agora, porque a 
gente jogou veneno, fica 
sempre de olho, mas tudo 
que é bicho que entra na 
casa da gente vem desse lixo 
que você está vendo aqui 
em frente”, alegou Agnaldo, 
culpando o acúmulo de en-
tulho e o mato que cresce 
em frente à sua casa. 

Cuidados e prevenções
De acordo com Luiz Carlos, a prevenção para evitar acidentes com 
esses animais é simples e pode ser feita pela própria população. 
Dentre os cuidados estão:

Evitar entulhos 
Eliminar as baratas (escorpiões também se alimentam desses 

invertebrados)
Limpar caixas de gorduras regularmente
Tapar os ralos nos períodos noturnos (os escorpiões têm hábitos 

noturnos e muitas vezes sobem por essas tubulações, mesmo para 
quem mora em apartamentos é importante tomar essas medidas).
Sempre que for usar sapatos e roupas verificar se não há nenhum 
inseto dentro.

Orientações e sintomas
Em casos de picadas, o professor Luiz Carlos alerta: “Só se deve 
lavar o local com água e sabão e mais nada; depois se dirigir ao Hos-
pital Universitário o mais rápido possível”. Muitas pessoas utilizam 
de simpatias para combater o veneno, o que não é recomendado 
pelos especialistas.  
“Os grupos de risco que têm relação ao escorpionismo geral-
mente são as crianças e idosos, porque a maioria dos casos é 
considerado leve; as classificações dos casos são leve, mode-
rado e grave. A maioria dos casos é leve. Esses casos leves são 
só manifestações locais, caracteriza-se como uma dor intensa 
e dormência no local, podendo durar de um a dois dias. Os casos 
considerados moderados ou graves necessitam do soro anties-
corpiônico”, explicou.

Fique atento
Para dúvidas, informações ou em casos de acidentes com escor-
piões o Ceatox atende pelos telefones: 
3224 – 6688 / 3216 7007 / 0800 722 6001.

Saiba mais

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

João Pessoa - o passaporte 
está sendo vendido na Mais 
Brasil Turismo. 
Informações: (83) 3224-3050 
e (83) 8650-0471.
Campina Grande - o passa-
porte está sendo vendido na 
Korpus Academia. 
Informações: (83) 3343 3808.

SERVIÇO

A temporada de trens do for-
ró começa neste fim de semana 
na capital e na cidade de Campina 
Grande, a 120km de João Pessoa. 
As viagens da Locomotiva Forrozei-
ra acontecem hoje e amanhã, sain-
do da Estação Velha, atual Museu 
do Algodão, às 10h, em Campina 
Grande, com destino ao Distrito de 
Galante. Já o Trem do Forró par-
te da Estação João Pessoa, às 16h, 
para Cabedelo, passando antes por 
Santa Rita. Até o final do mês de 
junho, mais quatro viagens estão 
programadas para Campina e três 
para a capital.

Trens animados por trios de 
forró já se tornaram uma tradição 
nos festejos juninos da Paraíba. For-
ró, xote, baião e muita alegria fa-
zem parte da tradicional viagem da 
Locomotiva Forrozeira, que leva to-
dos os anos os forrozeiros da cidade 
de Campina Grande para o Distrito 
de Galante. Quem entrar nos va-
gões da Locomotiva Forrozeira não 
vai conseguir ficar parado. Cada 
um deles tem um trio de forró pé-
de-serra com sanfona, triângulo e 
zabumba, tocando sem parar.

Durante a viagem, os passagei-
ros ainda podem aproveitar e co-
nhecer todas as belezas do Agreste 
paraibano. A paisagem, cheia de 
pequenos lugarejos e pedras escul-
pidas pela natureza, vai surgindo 

Viagens dos trens do forró começam hoje
LOCOMOTIVA FORROZEIRA

pelas janelas do trem. Nas comu-
nidades por onde passa, a Loco-
motiva Forrozeira leva a festa e é 
saudada pelos moradores. Muita 
gente vai para as portas das casas 
esperar o trem passar.

O trem da CBTU João Pessoa 
que irá fazer as viagens da Loco-

motiva Forrozeira já está na cida-
de de Campina Grande desde a 
última quarta-feira. A composição 
composta por uma locomotiva e 
seis carros de passageiros (vagões) 
foi minuciosamente revisada para 
atender aos passeios com seguran-
ça e agilidade.

Em Campina Grande, 
os passageiros 
iniciam a viagem às 
10h, seguindo até 
Galante

Locomotiva Forrozeira – Saídas de Campina Grande: dias 13, 14, 20, 21, 24 e 27 de 
junho, às 10h, do Museu do Algodão.
Ingressos: na sede da Locomotiva Forrozeira, no Shopping Partage, em Campina Grande.
Trem do Forró – Saídas de João Pessoa: dias 13, 20, 21 e 27 de junho, às 16h, da 
Estação João Pessoa.
Ingressos: Quiosque da Claro, no Shopping Tambiá, na capital.

SERVIÇO

Evento movimenta o Distrito de Galante

O Arraiá de Cumpade, no 
distrito de Galante, distante 
apenas 8km Campina Gran-
de, tem programação para 
hoje e amanhã, tendo como 
atrações Cumpade João, Cris 
Oliveira e Os Filhos do Rei, 
Forró Penerado, Os Cabra de 
Lampião, Trio Forró Quen-
tão, Grupo Folclórico Caisca, 
Sandra Bele e Jeito Nordes-
tino. O evento, que foi con-
siderado pela Idestur como 
o 1º Produto Turístico Rural 
do Brasil, é realizado na divi-
na Vila, que fica na Fazenda 
Olho d’água, sempre no perí-
odo das 11h às 17h.

O passaporte inclui open 
bar (cerveja, água, refrigeran-
tes, café, sucos, cachaça e cai-
pirinhas), 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 
ele promovido pelo Restau-
rante Rural Casa de Cumpade 
e a Mais Brasil Turismo, com 
apoio do Governo do Estado, 
através da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur).

O presidente da Abav-PB 
(Associação Brasileira das 
Agências de Viagens, secção 
Paraíba), Breno Mesquita, 
indica o Arraiá de Cumpade 
como um roteiro imperdível 
para quem curte os festejos ju-
ninos. “O Arraiá de Cumpade é 
um evento imperdível nos fes-
tejos juninos, sobretudo pela 
cultura regional nordestina, 
que está presente em todos 
os detalhes da decoração da 
‘cidade’, que conta com igreja, 
casa de artesanato, rezadeira, 
sem dispensar elementos da 
gastronomia nordestina, com 
comidas de milho, caldinhos e 
tapiocas”, destacou. 

Esse foi o resultado da visi-
ta que os agentes de viagens fi-
zeram no último fim de semana 
durante a abertura da tempora-
da 2015 do Arraiá de Cumpade, 
numa parceria com a ABIH-PB 
(Associação dos Hoteleiros e 
Sindicato dos Guias de Turis-
mo da Paraíba). Cerca de 700 
pessoas estiveram presentes no 
primeiro dia de realização do 
evento, entre elas, 100 agentes 
de viagens que curtiram duran-
te todo o dia muito forró-pé-de 
serra, e as curiosidades da cida-
de estilizada com elementos da 
cultura nordestina.

O Arraiá de Cumpade é 
um evento realizado pelas em-
presas Mais Brasil Turismo, 
através do proprietário Isaac 
Batista e do agitador cultural 
João Barreto (Cumpade João), 
empreendedor que iniciou 
no turismo rural com o res-
taurante de comida regional 
“Casa de Cumpade”. Na divi-
na Vila, uma pequena cidade 

cenográfica que proporciona 
aos visitantes vivenciar mo-
mentos com a dona Aurinha, 
a benzedeira que tira todas 
as mazelas do corpo e está à 
disposição na Casa da Reza-
deira; uma difusora de Rádio, 
Casa do Retratista, Moinho de 
Milho, Armazém, capela, bote-
quim, casa de redes, tapioca-
ria, doceira, restaurante rural, 
Casa do Queijo de Cabra, entre 
outros ambientes. 

ARRAIÁ DE CUMPADE

Hemocentro de Campina Grande e ONGs convocam doadores
O Hemocentro Regio-

nal de Campina Grande e 
as ONGs doe Sangue PB, de 
João Pessoa, Centro ProAtivo 
e doadores de Sorrisos, de 
Campina Grande, e Amor ao 
Próximo, de Patos, realizam 
neste sábado (13), das 8h ao 
meio-dia, a 5ª edição da cam-
panha Sangue Junino. 

A campanha será reali-
zada no Clube de Mães Santa 
Maria Gorete, na Avenida As-
sis Chateaubriand, no bair-
ro do Ligeiro, onde, além da 
coleta de sangue e cadastra-
mento de doadores de me-
dula óssea, haverá palestras, 
atividades recreativas para as 

crianças, verificação de pres-
são arterial e testes de glice-
mia, tudo ao som de um trio 
de forró e acompanhado por 
um café da manhã com comi-
das típicas.

Com o tema “Nesse São 
João acenda a luz da vida em 
outro coração”, a campanha 
está sendo realizada em alu-
são ao dia Mundial do doa-
dor de Sangue, que acontece 
no domingo (14), e ao Maior 
São João do Mundo de Cam-
pina Grande, quando há uma 
redução no número de doa-
dores, de acordo com o coor-
denador do doe Sangue PB, 
Thiago Gonçalo. O doe San-

gue PB, assim com as demais 
ONGs, são formadas por jo-
vens voluntários que utilizam 
principalmente as redes so-
ciais para promover e divul-
gar campanhas de incentivo à 
doação de sangue.

A campanha Sangue Juni-
no teve início em João Pessoa 
e aos poucos foi ganhando 
adesão de outros municípios. 
Em 2012, passou a ser feita 
também em Campina Grande, 
através de uma parceria com 
o Centro ProAtivo, e neste ano 
será realizada também em 
Patos. O objetivo é coletar o 
maior número de bolsas san-
guíneas e realizar o cadastro 

de doadores de medula óssea, 
além de fazer um trabalho 
educativo de conscientização 
por meio de atividades cria-
tivas, abordagens educativas 
com panfletos e mensagens 
de incentivo à causa, promo-
vendo uma grande ação soli-
dária em benefício da popu-
lação.

Em relação à parceria 
com o hemocentro, que esta-
rá disponibilizando a unidade 
móvel e os profissionais para 
fazerem a coleta de sangue e o 
cadastramento dos doadores 
de medula óssea, os organi-
zadores da campanha agra-
deceram à direção por agre-

gar esforços em prol de uma 
causa tão nobre. A diretora 
do Hemocentro Regional de 
Campina Grande, Marisa Agra, 
elogiou a iniciativa das ONGs e 
disse que o serviço está aberto 
a todos que quiserem colabo-
rar com a importante missão 
de salvar vidas.

A campanha Sangue Ju-
nino será realizada em João 
Pessoa no dia 20 de junho e 
em Patos no dia 26, sempre a 
partir das 8h.  

Campanha na capital 
Na próxima segunda-

-feira (15), o Hemocentro da 
Paraíba inicia a campanha ju-

nina, intitulada: “Mostre que 
nesse São João tem bom cora-
ção: doe Sangue!”, que vai até 
o dia 30 deste mês. No período 
de 15 a 17 de junho, será pro-
movido um reforço na campa-
nha em comemoração ao dia 
Mundial do doador Voluntário 
de Sangue, que ocorre no pró-
ximo dia 14. 

durante os 15 dias da 
campanha junina, as doações 
serão feitas no hemocentro da 
capital e nos dias 15 e 17 as 
doações serão feitas, também, 
na unidade móvel, no Parque 
Solon de Lucena e no dia 16, 
no Hospital de Emergência e 
Trauma de João Pessoa.

5a CAMPANHA SANGUE JUNINO
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JP registra cerca de 160 casos 
de picadas de escorpião por mês
Com a chegada do inverno, 
aumenta o número de
aparições desses animais
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Detran inicia leilão presencial de 
1.150 veículos e atrai compradores
Carros arrematados 
poderão ser retirados a 
partir do dia 28 deste mês

Presidente do Ibet 
em João Pessoa

O presidente do Instituto 
Brasileiro de Estudos Tributários 
(Ibet), Paulo de Barros Carvalho, 
profere conferência hoje, na capital, 
sobre “Regra Matriz de Incidência 
Tributária”. O evento, que acontece 
na Escola Superior de Magistratura 
da Paraíba (Esma), no Altiplano, é 
aberto a alunos e alguns convidados 
especiais do Ibet João Pessoa. 

Considerado um dos princi-
pais pensadores do Direito Tributá-
rio no país, Paulo de Barros Carvalho 
é professor emérito e titular da Fa-
culdade de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP) e da Faculdade 
de Direito da Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Entre os temas abordados estão 
arrecadação tributária em momento 
de crise financeira, guerra fiscal do 
ICMS e pacto federativo. 

Audiência do OP
no Gervásio Maia

Mais de 300 moradores da 
12ª Região de Participação Popular 
(RPP) compareceram na noite de 
quinta-feira (11) à Escola Muni-
cipal Raimundo Nonato, no bairro 
Gervásio Maia, para participar de 
mais uma audiência do ciclo 2015 
do Orçamento Participativo de João 
Pessoa. A 12a RPP também elegeu 
conselheiros municipais do Orça-
mento Participativo. Na audiência, 
o prefeito Luciano Cartaxo destacou 
as diversas obras que beneficiaram 
a 12a RPP. O secretário executivo do 
Orçamento Participativo, Jackson 
Macedo, reiterou a importância de 
comparecer as audiências, pois elas 
são o momento em que a população 
pode cobrar ações que considera 
importante, mas também dar um 
retorno à gestão sobre o caminho 
que a administração está seguindo.

Mesa-redonda sobre 
o Porto do Capim

A Pró-Reitoria de Exten-
são e Assuntos Comunitários da 
Universidade Federal da Paraíba 
(PRAC-UFPB) e o programa de ex-
tensão “Porto do Capim em Ação” 
realizarão uma mesa-redonda 
sobre a “Requalificação do Porto do 
Capim, segundo uma perspectiva 
participativa e de inclusão social”. 
O evento acontece segunda-feira 
(15), às 9h, no auditório da UFPB 
Virtual, no Campus I - João Pessoa. 
O objetivo é apresentar o andamen-
to dos projetos de extensão que 
professores e estudantes da UFPB 
vêm realizando na área do Porto do 
Capim e comunidades adjacentes. 
Para participar do debate, foram 
convidados o prefeito de João Pes-
soa, Luciano Cartaxo, e secretários 
de Planejamento, Habitação Social, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano. 

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A previsão do tempo é de 
ocorrência de chuvas esparsas na 
faixa leste do Estado para este fim 
de semana, de acordo com a Aesa. 
Deverão ocorrer chuvas esparsas 
em alguns pontos das regiões do 
Agreste, Brejo e Litoral. Para o res-
tante da Paraíba, a previsão é de ne-
bulosidade variável. Não há previsão 
de chuvas para Cariri/Curimataú, 
Sertão e Alto Sertão. O Cariri poderá 
atingir uma baixa temperatura para 
a região, com mínima de 19ºC, espe-
cialmente na madrugada, chegando 
atingir máxima de 32ºC durante 
o dia. A mínima para o Sertão é de 
21ºC e máxima de 34ºC. No Alto 
Sertão, mínima de 20ºC e máxima 
de 33ºC. No Litoral, mínima de 22ºC  
e máxima de 30ºC. No Brejo,  19º C e 
25ºC. No Agreste, as temperaturas 
variam entre 20º e 29ºC.

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) deu início, on-
tem, ao leilão presencial de 
1.150 veículos, entre carros 
e motos, no Espaço Cultu-
ral, em João Pessoa. Nos 
próximos dias 19 e 26, no-
vos lotes de veículos serão 
leiloados.  

Os compradores chega-
ram cedo e procuraram um 
bom lugar para não perder a 
chance de dar o melhor lance 
durante o leilão, que atraiu 
mais de mil pessoas, até de 
Estados vizinhos, dentre 
eles, donos de sucatas, par-
ticulares e comerciantes. O 
comerciante Wendell Figuei-
redo foi um dos primeiros a 
chegar ao local e elogiou a 
organização realizada pela 
comissão de leilão. “Grande 
iniciativa e organização. Va-
mos ver se consigo arrema-
tar um lance com preço bom 
para trabalhar”, disse.

O primeiro veículo arre-
matado foi uma moto Honda 
Fan 125, ano 2009/2010, 
comprada por R$ 1,9 mil por 
João Monteiro, que disse que 
era para uso próprio e dei-
xou o local satisfeito com o 
negócio.  “Acho que fiz um 

excelente negócio. Muito fe-
liz pela oportunidade”, disse.

Ontem, foram leiloa-
dos 440 veículos que foram 
apreendidos por infração ao 
código de trânsito e não fo-
ram retirados pelos proprie-
tários nos prazos e na forma 
da legislação. De acordo com 
o estado de conservação, os 
veículos são classificados en-
tre recuperáveis ou sucatas.

De acordo com o supe-

rintendente do Detran, Aris-
teu Chaves, a iniciativa é de 
suma importância para o ór-
gão e será permanente, pois 
promove a função de limpeza 
dos pátios e ainda o repasse 
de recurso para pagamentos 
de taxas e despesas provoca-
das pelos veículos.

“Estamos cumprindo 
duas funções importantes, 
primeiro  promovermos a re-
tirada dos inúmeros veículos 

que estão impactando nosso 
pátio, e segundo, estamos pro-
movendo a negociação desses 
veículos, e o repasse do recur-
so para os órgãos que têm sua 
parte que está em dívida ati-
va”, disse o superintendente.

Os veículos arrematados 
estão recolhidos no pátio do 
Detran, em Mangabeira, e 
poderão ser retirados a par-
tir do dia 29 deste mês,  des-
de que devidamente com-

Mais de mil pessoas participaram ontem, no Espaço Cultural, em João Pessoa, do leilão do Detran

Concurso já tem mais de 49 mil candidatos inscritos
Até o momento, o nú-

mero de inscrições para o 
concurso público para servi-
dores do Ministério Público 
da Paraíba é de 49.549. De 
acordo a Comissão Orga-
nizadora do concurso, este 
número poderá sofrer altera-
ção, mesmo que ínfima, haja 
vista o fato de que a Funda-
ção Carlos Chagas (FCC) está 
trabalhando no fechamento 
de tais informações.

Esse número de ins-
critos torna o concurso de 
servidores do MPPB o mais 
procurado da região Nor-
deste do Brasil, levando em 
consideração os que foram 
feitos pela FCC desde o ano 
de 2010.

De acordo com o pro-
curador-geral de Justiça, 
Bertrand Asfora, “após a im-
plementação do Plano de Car-
gos, Carreira e Remuneração 
(PCCR), já que os servidores 
do MPPB eram a única cate-
goria do Estado que não tinha 
regulamentação por PCCR, 
ocorreu a redefinição da car-
reira, a modernização dos 
cargos e das atribuições, mas 
sobretudo o aumento do ven-
cimento inicial dos cargos, 
tornando, assim, a carreira de 
servidor do MPPB como uma 
das mais atrativas do Nordes-
te, em termos de vencimento 
inicial. Foi aberto o concurso 
público para preenchimento 
de 105 vagas, cuja procura 

surpreendeu até a FCC, pois 
em número de boletos gera-
dos, este certame chegou a 
quase 80 mil”. 

O procurador-geral in-
forma ainda que só para o 
cargo de Técnico Ministerial 
– Sem Especialidade foram 
efetivadas mais de 34 mil ins-
crições e que a credibilidade 
da instituição ajuda no que 
diz respeito à alta procura.

O promotor de Justiça 
João Arlindo Corrêa Neto, 
que preside a comissão or-
ganizadora, salienta também 
que “a escolha de uma banca 
de renome nacional também 
influenciou bastante na pro-
cura dos candidatos. Os tra-
balhos da comissão foram 

desenvolvidos de maneira 
bastante ágil, envidando os 
maiores esforços possíveis 
para divulgar o concurso e 
recrutar os melhores servi-
dores para o MPPB”. 

Ele ressalta ainda que a 
Comissão do Concurso, que 
ainda é composta pelo pro-
motor de Justiça José Leonar-
do Clementino Pinto e pelos 
servidores Célia Maria Melo, 
Ícaro Ramalho e Marcos Vi-
nícius Cesário, disponibili-
zou um ambiente no site do 
MPPB para que os candidatos 
pudessem fazer, de maneira 
gratuita e fácil, o download de 
todo o conteúdo programáti-
co que diz respeito à legisla-
ção aplicada ao MPPB.

Para o diretor adminis-
trativo do MPPB e também 
membro da Comissão do 
Concurso, Vinícius Cesário, 
o certame tem importância 
histórica para a instituição, 
na medida em que “haverá 
incremento do quadro de ser-
vidores efetivos em 38%”. Ele 
informa ainda que, passada a 
fase de inscrições, a Comis-
são e a FCC estão desenvol-
vendo a fase de organização 
de todos os detalhes para a 
aplicação da prova, que po-
derá acontecer, além de João 
Pessoa, em Cabedelo, Campi-
na Grande e Patos, já que os 
locais de prova da capital do 
Estado não suportam a gran-
de quantidade de inscritos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

Comissão do TJ inicia processo de interiorização
A Comissão de Segu-

rança do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba deu início ao 
processo de interiorização 
de suas atividades em todo 
o Estado. A primeira comar-
ca a receber os membros da 
Comissão foi Campina Gran-
de, localizada na região da 
Borborema e a 120Km de 
João Pessoa, onde uma re-
união aconteceu no Fórum 
“Affonso Campos”, na ma-
nhã de ontem.

A iniciativa tem como 
objetivo básico verificar in 
loco as deficiências na área 
de segurança dos fóruns 
e ouvir da classe dos ma-
gistrados e servidores as 
reivindicações no tocante 
a esse item, que preocupa 
todo o Judiciário nacional.

Na pauta ainda foram 
debatidos a Resolução nº 
04 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que regula-
menta a utilização de arma 
de fogo no âmbito do Poder 
Judiciário, a solicitação de 
aquisição de detectores de 
metal com o scanner para 
os fóruns criminais e, ain-
da, foi apresentado o proje-
to “Acesso Seguro”, que tem 
como gestora a juíza titular 
de Feitos Especiais de Cam-
pina Grande.

O presidente da Comis-
são de Segurança do TJPB, 
desembargador Oswaldo Tri-
gueiro do Valle Filho, abriu a 
reunião e coordenou todos 
os trabalhos. “Existe uma 
necessidade, antes de tudo, 
de nos fazer conhecidos e, 
assim, criarmos uma cultura 
de segurança para os fóruns, 
servidores e magistrados. 
É de extrema importância a 
interiorização de nossos tra-
balhos. Estamos aqui para 

ouvir e encontrar soluções 
para os problemas apresen-
tados”, comentou Oswaldo 
Trigueiro. Ele adiantou que 
a comissão também vai es-
tar presente nas comarcas 
de fronteira, a exemplo de 
Monteiro, Araruna, Catolé do 
Rocha e Cajazeiras.

Trigueiro informou, por 
outro lado, que na próxima 
reunião da Comissão de Se-
gurança uma profissional 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), especia-
lista em matrizes de risco 
pessoal e patrimonial, vai 
apresentar um projeto es-
pecífico que possibilitará ao 
gestor público investimento 
certo no item segurança. “As 
vezes você imagina que está 
seguro sem está, e em outras 
ocasiões acontece justamen-
te o contrário”, comentou o 
magistrado.

SEGURANÇA

provada a quitação do lote 
arrematado e a comprovação 
bancária da compensação 
dos cheques, mediante au-
torização da Comissão Es-
pecial de Leilão de Veículos 
Apreendidos (Celva), com  a 
apresentação do CPF, RG e 
CNH do arrematante.

De acordo com a legis-
lação em vigor, o produto 
arrecadado com a venda dos 
veículos no leilão destina-se 
ao pagamento dos débitos 
pendentes sobre o bem, na 
seguinte ordem: débitos tri-
butários; multas de trânsito 
e multas ambientais, obede-
cendo-se a ordem cronológi-
ca de sua aplicação; demais 
débitos incidentes sobre o 
veículo, inclusive as despe-
sas referentes à notificações 
e editais.

O diretor de Engenha-
ria do Detran, Ruy Bezerra, 
informou que a intenção do 
Governo do Estado é pas-
sar a realizar os leilões com 
mais frequência, evitando o 
acúmulo de veículos no pá-
tio e aumento da dívida dos 
ex-proprietários. 

“A previsão é de reali-
zarmos outro leilão nas mes-
mas proporções deste, ainda 
em 2015, bem como com os 
veículos que estão no pátio 
do BPTran e nas cidades de 
Campina Grande, Guarabira 
e Itabaiana”, ressaltou.

Foto: Secom-JP

O diretor do Fórum 
de Campina Grande, juiz 
Vandenberg de Freitas 
Rocha, avaliou de for-
ma positiva o resultado 
do encontro de traba-
lho. “Parabenizo o de-
sembargador Oswaldo 
Trigueiro pela iniciativa 
de ouvir nossas questões 
referentes à segurança 
do fórum, sobretudo a 
acessibilidade às depen-
dências do prédio. Pre-
cisamos de um controle 
rigoroso na entrada de 
pessoas e de veículos”, 
alertou o diretor.

O juiz Ricardo Vital 
de Almeida é outro ma-
gistrado que compõe a 
Comissão e teve parti-

cipação efetiva durante 
os trabalhos promovidos 
na “Rainha da Borbore-
ma”. Para o magistrado, 
o grande problema en-
frentado pelos julgado-
res e funcionários dos 
fóruns espalhados pela 
Paraíba é a exposição. 
“Nós, juízes, e nossos 
companheiros servido-
res estão expostos cons-
tantemente ao perigo. 
Contudo, vejo que essa 
realidade está mudan-
do, quando esta comis-
são, sob a batuta do co-
lega Oswaldo Trigueiro, 
marca história, quando 
torna-se itinerante e sai 
em busca de soluções”, 
frisou Vital.

Controle rigoroso
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Mais atenção aos estados do nordeste

Galdino cobra dívida da União
Presidente da ALPB foi 
aplaudido após discurso 
em conferência nacional

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
Adriano Galdino, recebeu 
aplausos da plateia durante 
a 19ª Conferência Nacional 
dos Legisladores e Legislati-
vos Estaduais, em Vitória, ao 
cobrar do Governo Federal 
mais atenção aos Estados do 
Nordeste, com mais projetos 
e mais recursos. 

Adriano Galdino foi o 
mediador do debate do mi-
nistro de Minas e Energia, 
Eduardo Braga, que pro-
feriu a palestra “Ciência e 
Tecnologia como fonte de 
transformação”.

“É sabido que a União, 
especialmente a república 
brasileira, tem sido muito in-

justa com relação a investi-
mentos na região Nordeste. 
Hoje, os Estados nordesti-
nos têm uma  dívida a cobrar 
da União, que tem uma dívi-
da moral, econômica e social 
com o povo nordestino, que 
se cansou de ser tratado in-
justamente”, afirmou.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
acrescentou que “nós não 
queremos ter tratamento 
diferenciado, queremos ser 
tratados de uma forma igual 
e os Estados do Sul e Su-
deste só são ricos, porque a 
nação investiu injustamente 
em detrimento do Nordes-
te. Está na hora de a União 
pagar essa conta”, ressaltou 
Galdino, direcionando sua 
pergunta para o ministro 
Eduardo Braga. “O que sua 
pasta pode fazer para pagar 
essa conta já?”, pontuou. 

O ministro argumentou 
que o Governo Federal tem 
projetos para o Nordeste 
também na área de energias 
renováveis como solar, eó-
lica e elétrica. Na palestra, 
Eduardo Braga apresentou 
os investimentos do Governo 
Federal no país nesse setor.

O líder do governo na 
Assembleia Legislativa, de-
putado Hervázio Bezerra, 
disse que o pronunciamen-
to do presidente Adriano 
Galdino externou um sen-
timento de todos os parai-
banos e nordestinos. “Além 
da necessidade de revisão 
do pacto federativo, o mo-
delo que aí está discrimina 
duramente o Nordeste e o 
deputado Adriano foi mui-
to feliz na sua pergunta ao 
ministro, e o recado da Pa-
raíba foi transmitido com 
veemência”, afirmou. 

 

 

A indicação do procu-
rador regional da Repúbli-
ca, Fábio George Cruz da 
Nóbrega, para um segun-
do mandato no Conselho 
Nacional do Ministério 
Público (CNMP) passou 
por um primeiro teste, na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), 
quando o relator, senador 
Raimundo Lira (PMDB-PB), 
fez a leitura do seu pare-
cer e estabeleceu que a 
comissão marque a saba-
tina do procurador e atu-
al conselheiro.

Durante a apresen-
tação do relatório de Lira 
surgiu uma dúvida, apre-
sentada pelo senador 
Fernando Collor (PTB-AL) 
através de requerimento, 
que logo foi dirimida pela 
maioria dos senadores 
presentes. O colegiado re-
ferendou a interpretação 
do relator de que o regi-
mento estabelece uma 
data limite a ser obser-

A deputada estadual Estela 
Bezerra (PSB) foi eleita ontem 
para integrar a diretoria execu-
tiva da União Nacional dos Le-
gisladores e Legislativos (Unale). 
A eleição aconteceu no encerra-
mento da 19ª Conferência Na-
cional dos Legisladores e Legis-
lativos Estaduais, realizado no 
Centro de Convenções de Vitória, 
capital do Espírito Santo.

Estela Bezerra comentou 
sobre a eleição e o papel dos 
parlamentares paraibanos nesse 
processo. “Começamos a contri-
buir com a construção da Unale, 
que é um espaço não só de con-
vergência, mas também de gran-
de troca e aprendizagem, por 
isso saio daqui com a sensação 
de que fizemos a tarefa de casa, 
com uma delegação muito par-

CCJ aprova parecer de Raimundo 
Lira pela recondução de procurador

Paraibanos são eleitos para a diretoria executiva da Unale

ConseLHo naCionaL do MP

Deputada destacou a participação positiva dos parlamentares da ALPB

Sabatina não foi agendada

Adriano Galdino mediou debate com o ministro Eduardo Braga

O Governo do Estado, 
por intermédio do Orça-
mento Democrático Es-
tadual, realiza hoje mais 
uma audiência pública 
de escuta popular com os 
moradores em Boquei-
rão, que polariza a tercei-
ra região georçamentária 
(RGO). A audiência come-
ça a partir das 15h, no gi-
násio da Escola Técnica da 
cidade. 

O Orçamento Demo-
crático já realizou 12 au-
diências, das 16 no total 
a serem realizadas, envol-
vendo a participação de 
quase 30 mil pessoas. Para 
esta audiência devem par-
ticipar os moradores de 
23 municípios.

Diálogo
As audiências do Or-

çamento Democrático são 
um momento de diálogo 
direto e aberto, entre a 
população de uma deter-
minada região e o Gover-
no do Estado, com o ob-
jetivo de dialogar sobre 
obras, ações e serviços 

referenciados para cada 
comunidade. São nas au-
diências que se elegem 
até três prioridades, indi-
cadas pela própria popu-
lação, para os direciona-
mentos de investimentos 
do governo no ano subse-
quente.

O Governo do Esta-
do também disponibiliza 
o acompanhamento e a 
participação na audiência 
através da internet, com a 
transmissão ao vivo pela 
página do Orçamento De-
mocrático (www.paraiba.
pb.gov.br/odestadual) e 
a população pode ainda 
interagir, elegendo a prio-
ridade para a sua região 
através do OD Digital no 
endereço www.oddigital.
pb.gov.br

3ª RGO
São municípios inte-

grantes da terceira região 
georçamentária: Alcantil, 
Aroeiras, Assunção, Barra 
de Santa Rosa, Barra de 
São Miguel, Boqueirão, Ca-
baceiras, Campina Grande, 

Caturité, Fagundes, Gado 
Bravo, Juazeirinho, Massa-
randuba, Livramento, Na-
tuba, Queimadas, Riacho 
de Santo Antônio, Santa 
Cecília, São Domingos do 
Cariri, Soledade, Taperoá, 
Tenório e Umbuzeiro.

Encerramento
Na segunda-feira, 15, 

a partir das 15h, a audi-
ência será realizada na 
7ª região, polarizada pela 
cidade de Itaporanga, 
no ginásio de esportes o 
“Madrugão”, localizado 
no bairro Xique Xique. As 
duas últimas audiências 
serão realizadas na cida-
de de Princesa Isabel (11ª 
Região), que receberá a 
comitiva do governador 
Ricardo Coutinho, no dia 
17 deste mês, a partir das 
19h, na Escola Nossa Se-
nhora do Bom Conselho e, 
encerrando o ciclo 2015, 
na cidade de João Pessoa 
(1ª Região Georçamentá-
ria), no dia 19, a partir das 
19h, na Fundação Espaço 
Cultural. 

Boqueirão reúne hoje 23 cidades 
em mais uma audiência do ODE

orçaMento deMoCrátiCo estadUaL

Foto: Roberto Guedes/ALPB

Foto: Divulgação

Paraíba pode
ser sede da
19a Conferência
dos Legislativos

A comitiva paraibana 
participou da 19ª Conferên-
cia Nacional dos Legislado-
res e Legislativos Estaduais 
(CNLE), em Vitória, no Espíri-
to Santo. E no próximo ano a 
Paraíba poderá ser a sede do 
encontro que reúne legisla-
dores de todo o país. A comi-
tiva liderada pelo presidente 
Adriano Galdino é compos-
ta também pelos deputados 
João Gonçalves, Estela Be-
zerra, Raniery Paulino, Tovar 
Correia Lima, Hervázio Be-
zerra, Genival Matias, Branco 
Mendes, Ricardo Barbosa e 
Anísio Maia.

 A proposta para sediar a 
20ª CNLE, em 2016, está sen-
do defendida pelo presiden-
te Adriano Galdino. “Temos 
potencial para isto, a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
está muito bem apresentada”, 
pontuou. Disputam com a Pa-
raíba os Estados de Tocantins 
e Sergipe.

O deputado João Gonçal-
ves ressaltou o papel que tem 
a conferência da Unale não só 
para os Poderes Legislativos, 
mas para o país como um todo, 
já que as Assembleias Legisla-
tivas são a casa do povo. “A Pa-
raíba conquistará novas repre-
sentatividades”, avalia.

O deputado Raniery Pau-
lino participa de conferências 
da Unale desde 2007. “Todos 
os anos participo e esse é um 
momento de troca de experi-
ências, de discutir as compe-
tências e ampliação das nossas 
prerrogativas para contribuir 
com o desenvolvimento de 
nossos Estados”, pontuou.

vada pelo presidente do 
CNPM, que se esgota an-
tes dos 120 dias do fim do 
mandato. Desse modo, 
o dia de 27 de setembro 
deve ser considerado o 
prazo final.

Defenderam esse 
ponto de vista, além do 
senador Raimundo Lira, 
os senadores  Randol-
fe Rodrigues (PSol-AP) e 
Romero Jucá (PMDB-RR). 
Para Randolfe, a valer a 
interpretação adotada 
por Collor, todos os pro-
cedimentos em relação 
às indicações ao CNPM 

até aqui teriam sido in-
corretos e precisariam ser 
revistos - não apenas em 
relação às vagas ocupadas 
por membros de carrei-
ra do Ministério Público, 
mas também dos nomes 
indicados pelo Senado e 
pela Câmara dos Deputa-
dos, entre outros órgãos.

Derrubado o reque-
rimento e feita a leitura 
do relatório de Raimun-
do Lira, agora a CCJ vai 
marcar data para a sa-
batina do procurador e 
atual conselheiro Fábio 
George. No mesmo dia, 
a comissão irá votar, se-
cretamente, a mensagem 
com a indicação de seu 
nome, que, se aprovada, 
seguirá para decisão final 
em Plenário. Nascido na 
Paraíba, ele é membro 
do Ministério Público fe-
deral desde 1996. Antes, 
integrou os quadros do 
Ministério Público do Es-
tado da Paraíba.

ticipativa”, afirmou a deputada. 
No total, 11 deputados estaduais 
participaram da conferência re-
presentando a Paraíba.

Participaram da escolha da 
Diretoria 27 presidentes das As-
sembleias Legislativas de todo 
o país. Além da deputada Este-
la Bezerra, foram eleitos mem-
bros da Diretoria Executiva da 

Unale o presidente da ALPB, 
deputado Adriano Galdino 
(PSB) e o deputado João Gon-
çalves (PSD). Os deputados es-
taduais Ricardo Barbosa (PSB) e 
Raniery Paulino (PMDB) foram 
eleitos para integrar o Conse-
lho Deliberativo do órgão.

A deputada também falou 
sobre a atuação dos parlamen-

tares nessa nova missão. “Somos 
cinco parlamentares fazendo 
parte da diretoria, por isso nossa 
responsabilidade é ainda maior, 
e posso garantir o empenho de 
todos no andamento célere des-
se processo”, finalizou.

A 19ª Conferência Nacional 
dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais, realizada anualmen-
te pela Unale, teve como obje-
tivos principais envolver os par-
lamentos estaduais com temas 
de interesse nacional, trocar 
informações sobre inovações e 
soluções adotadas por outros 
Estados, visando aprimorar as 
políticas públicas regionais. Fa-
zem parte da Unale as 26 As-
sembleias Legislativas Estaduais, 
além da Câmara Distrital, num 
total de 1.059 parlamentares.

Foto: Divulgação
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Brasileiro apontado em escândalo 
da Fifa tem habeas corpus negado
Ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal, 
considerou pedido “incabível”

Do meu ponto de vista, as vicissitudes do 
trabalho intelectual contemporâneo, em lugar 
de destruir, atualizam – certamente de maneira 
modificada –, a organização sindical do trabalho. 
Contudo, esta é uma questão em disputa entre vá-
rias percepções e projetos políticos, especialmen-
te entre os que veem o trabalho docente sob uma 
perspectiva individualista, solitária, e os que veem 
sob uma perspectiva coletiva, solidária; entre os 
que não detectaram ainda os controles externos 
(Estado e capital, principalmente) e os que se in-
surgem contra estes mesmos controles. Enfim, não 
se trata de uma disputa entre “produtivos” e “im-
produtivos” – até porque o rigor intelectual pode 
ser encontrado em ambos os lados –, mas entre os 
que reconhecem como uma das dimensões ineli-
mináveis do cotidiano universitário as problemáti-
cas atinentes à profissão e ao trabalho e os que, na 
prática, denegam esta dimensão, muitas vezes se 
acostando subjetivamente no cultivo de um ideal 
morto de ciência neutra. O trabalho intelectual-ce-
rebral como trabalho alienado.

Começamos a ter em presença, atualmente, 
nas universidades públicas – e o debate subter-
râneo de adesão da categoria docente à greve 
demonstrou isso –, um conflito entre o projeto 
de constituição da categoria como sujeito coleti-
vo de trabalho e uma percepção conformista da 
Universidade como o loci de um trabalho de tipo 
artesanal, que existe somente como resíduo e 
ideologia. O que tudo isso tem a ver com carreira 
docente? A primeira carreira docente que tive-
mos na modernidade (passada a grande crise da 
Universidade na época do Iluminismo) foi a da 
Universidade alemã, hierarquizada e organizada 
sob as bases de uma divisão artesanal do traba-
lho (professor catedrático, assistente e auxiliar), 
que tinha mais a ver com divisão de poder do que 
trabalho. Com diferenças nacionais importantes, 
de alguma maneira, a nomenclatura alemã foi 
exportada para a Universidade francesa e norte
-americana e inclusive a brasileira. 

No entanto, no Brasil, na prática, subverte-
mos a hierarquia estamental do trabalho uni-
versitário tradicional. Qual é mesmo a diferença 
real de trabalho nas Universidades federais 
brasileiras entre o professor auxiliar (começo da 
carreira) e o associado ou titular (ápice)? Difícil 
perceber. Pode-se arguir, com razão, que o pro-
fessor-associado trata-se de um doutor, e que a 
partir da titulação tem acesso à concorrência em 
pesquisa. Perfeito. Porém, a prerrogativa de aces-
so aos editais de pesquisa, necessário a partir de 
certo patamar de conhecimento demonstrado, 
trata-se de uma atividade de pesquisador, que 
sem dúvida é um plus, mas não constitui rigoro-
samente diferença hierárquica em relação aos 
seus colegas de atividade laboral. A não ser como 
ideologia de diferenciação. 

Na verdade, o trabalho do pesquisador se 
assemelha mais ao de um técnico do que o de um 
intelectual clássico (figura histórica hoje rara de 
cujo ethos talvez tivesse sentido cobrar uma hie-
rarquia de carreira). Para pontuar e concorrer aos 
editais, o novo técnico tem mais que se inserir em 
uma agenda de pesquisa internacional, reconhecer 
um nicho do conhecimento e se integrar nele, do 
que propriamente cultivar o espírito (se ambos 
coadunarem, ótimo). Não há demérito algum na 
atitude salutar de se integrar a uma agenda ou 
paradigma de pesquisa, ao contrário, pois assim, 
se podemos definir, nos tornamos mais “coletivos” 
e menos “artesanais”, mais divisão social (e inte-
lectual) do trabalho do que solidão.

*Continuação do texto publicado neste espaço 
na edição de ontem.

Meneses
Jaldes

Greve nas universidades 
e trabalho docente II*

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), negou ontem 
pedido de habeas corpus 
preventivo feito pela defesa 
do empresário José Margu-
lies, conhecido como José 
Lazaro, procurado pela In-
terpol desde o mês passado. 
Ele é investigado pela Justiça 
dos Estados Unidos no caso 
de corrupção envolvendo a 
Federação Internacional de 
Futebol (Fifa).

Margulies é argentino 
naturalizado brasileiro e 
pretendia evitar uma possí-
vel extradição. Na decisão, 
o ministro negou segui-
mento ao habeas corpus, 
por entender que o pedido 
é incabível. “De fato, José 
Margulies figura na lista de 
procurados da Interpol, o 
que expressa o interesse do 
governo dos Estados Unidos 
em sua prisão, como dá con-
ta a documentação anexada 
ao feito. Contudo, inexiste 
registro de qualquer pedido 

FOTO: Fernando Frazão/Agência Brasil 

de extradição, tampouco de 
requerimento de prisão para 
fins extradicionais efetiva-
mente encaminhado”, deci-
diu Mendes.

CBF envolvida
A operação, que resul-

tou na prisão de dirigentes 
da entidade, foi deflagrada 

pela Polícia Federal norte-a-
mericana (FBI) em Zurique, 
na Suíça, no dia 27 de maio. 
Desde o início das inves-
tigações, a Fifa afastou 11 
pessoas investigadas pela 
Justiça dos Estados Unidos, 
entre elas, o brasileiro José 
Maria Marin, ex-presidente 
da Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF).  As sus-
peitas envolvem os crimes 
de lavagem de dinheiro e ex-
torsão, que teriam sido pra-
ticados por meio da cobran-
ça de propina em votações 
para escolha de sedes de 
Copas do Mundo e na venda 
de direitos de transmissão 
dos jogos.

Investigação que atingiu a cúpula do futebol mundial cerca cada vez mais a entidade máxima no Brasil

Luciano Nascimento 
Da Agência Brasil 

Com a participação do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 
Partido dos Trabalhadores lançou 
ontem uma campanha para arreca-
dar fundos para a legenda. No se-
gundo dia de atividades do 5º Con-
gresso Nacional do PT, em Salvador, 
o ex-presidente, que fez a primeira 
doação simbólica, pediu que a mi-
litância petista volte a fazer contri-
buições financeiras para o partido.

“O partido tem que ter cons-
ciência que um verdadeiro mili-
tante do PT precisa ter a obrigação 
de dar pequena contribuição ao 
seu partido. Porque se ninguém 
dá, se deputados querem reduzir 
sua participação, se funcionários 
em cargo de comissão não que-

rem dar, quem vai dar? Não vai ser 
nenhum tucano [peessedebista]. 
Não será ninguém de outro parti-
do político ou os coitados dos jor-
nalistas que ganham pouco e es-
tão sendo mandados embora em 
larga escala”, afirmou Lula.

A iniciativa ocorre após o parti-
do ter anunciado que não receberia 
mais doações de empresas privadas. 
Na quinta-feira, 11, durante a aber-
tura do 5º Congresso Nacional do PT, 
o presidente do partido, Rui Falcão, 
reafirmou que a legenda não rece-
berá mais doações de empresas para 
ser coerente com o posicionamento 
contrário ao financiamento empre-
sarial de campanhas e favorável ao 
financiamento público exclusivo.

As doações, apenas de pes-
soas físicas, poderão ser feitas por 
meio de uma plataforma on-line 

que começará a funcionar hoje. O 
valor mínimo para doação é R$ 25 
e o máximo, R$ 5 mil. O pagamen-
to das doações deverá ser feito 
por meio de cartão de crédito, em 
transação on-line.

Citado nas investigações da 
Operação Lava Jato por ter recebi-
do propina de fornecedores da Pe-
trobras, o PT vem discutindo, nos 
últimos meses, meios alternativos 
às doações de empresas. A decisão 
do partido de não mais receber doa-
ções de empresas privadas foi anun-
ciada por Falcão em abril deste ano, 
após reunião do diretório nacional 
da legenda. À época, o dirigente 
petista ressalvou que, antes de im-
plementar a decisão, teria de sub-
metê-la ao Congresso Nacional da 
sigla, que está sendo realizado des-
de a quinta-feira na capital baiana.

PT lança campanha para acabar com 
financiamento por empresas privadas

COM A PRESENÇA DE LULA

O Plenário do Senado 
aprovou na quinta-feira, 11, 
o PLS 182/2005, que pune 
com maior rigor prefeitos 
pelo mau uso do dinheiro 
destinado à merenda escolar. 
O texto segue agora para a 
Câmara dos Deputados.

De autoria do senador 
Cristovam Buarque (PDT-DF), 
o projeto define como crime 
de responsabilidade a aplica-
ção indevida de recursos pro-
venientes do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar 
(Pnae) que implique a sus-
pensão de oferta dos alimen-
tos. Ele também criminaliza a 
omissão no dever de prestar 

contas dos recursos aplicados.
O autor do projeto ressal-

tou a relevância social do Pnae 
e a necessidade de que a verba 
repassada aos municípios seja 
utilizada adequadamente, a 
fim de cumprir “os elevados 
propósitos do programa”.

Para cumprir seu obje-
tivo, o PLS 182 altera o De-
creto-Lei nº 201/1967, que 
define os crimes de respon-
sabilidade que podem ser 
cometidos pelos prefeitos, 
como desviar verba pública, 
ordenar ou efetuar despesas 
não autorizadas por lei, dei-
xar de prestar contas anuais 
da administração e contrair 

empréstimo sem autorização 
da Câmara Municipal.

Os crimes de responsa-
bilidade são infrações come-
tidas por agentes políticos no 
desempenho de suas funções 
públicas. Em geral, as pu-
nições têm caráter político, 
como perda de cargo e inele-
gibilidade. A Lei nº 1.079/50 
regula o crime de responsabi-
lidade cometido por presiden-
te da República, ministros de 
Estado e do Supremo Tribunal 
Federal, governadores e secre-
tários de Estado. O crime de 
responsabilidade dos prefei-
tos e vereadores é regido pelo 
Decreto-Lei nº 201/67.

Senado aprova punição mais rigorosa 
contra mau uso da merenda escolar 

PREfEItOS EM xEqUE

Cristovam é autor do projeto

 FOTO: Marcos Oliveira/Agência Senado
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Chioro defende contribuição para
ajudar no financiamento do SUS

O ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, voltou a 
defender ontem a criação 
de uma contribuição para 
complementar o financia-
mento do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Chioro, 
porém, negou que a con-
tribuição será uma nova 
CPMF.

“Não será uma CPMF 
como foi no passado. Será 
uma contribuição financei-
ra com outras caracterís-
ticas”, afirmou o ministro, 
que participa do 5º Con-
gresso Nacional do PT, em 
Salvador (BA).  “É preciso 
dar sustentabilidade ao 
sistema”, complementou.

O retorno do “imposto” 
também foi defendido pelo 
presidente nacional do PT, 
Rui Falcão, e consta de um 
documento aprovado no 
congresso do partido, que 
também propõe a taxação 
de grandes fortunas e de 
lucros.

“É necessário mudar o 
sistema tributário nacio-
nal, que é injusto, regressi-
vo e concentrador. Mais de 
50% dos impostos da car-
ga nacional são indiretos. 
É preciso reavivar a CPMF, 
que é um imposto limpo, 
não cumulativo e transpa-
rente”, disse Falcão nesta 
quinta-feira, em entrevista 
antes da abertura do en-
contro do PT.

Chioro explicou que o 
governo avalia a medida e 
que pode encaminhar uma 
proposta nesse sentido até 
o final do ano. De acordo 
com o ministro, diferente-
mente da CPMF, o governo 
defende que a nova con-
tribuição não afete a clas-
se média e recaia sobre os 
mais ricos.

Uma das possibilida-
des analisadas seria es-
tabelecer um piso para o 
valor da movimentação fi-
nanceira e sobre o qual a 
taxação seria aplicada.

Por meio de nota, o 
Ministério da Saúde (MS) 
informou que a Pesquisa 
Nacional de Saúde, realiza-
da pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia Estatística 
(IBGE), revelou que 70% 

da população usa, exclu-
sivamente, o SUS para o 
acesso à saúde. Na nota, o 
ministério esclareceu que 
os dados reforçam a ne-
cessidade do debate e que 
o Governo Federal não tra-
balha com nenhum modelo 
novo de financiamento.

“Especificamente sobre 
a criação de uma contribui-
ção financeira para a saúde, 
o ministério acompanha 
sugestões e debates, tan-
to da sociedade civil como 
dos gestores e dos repre-
sentantes do poder público, 
como prefeitos e governa-
dores. Não há, no âmbito 
do Governo Federal - o que 
abrange a equipe econômi-
ca -, nenhuma discussão em 
curso sobre o tema.”

Conhecida como Im-
posto do Cheque, a CPMF 
foi criada em 1996, no go-
verno do ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. 
A contribuição, destinada 
especificamente ao custeio 
da saúde pública, teve sua 
prorrogação extinta pelo 
Senado em 2007, no gover-
no do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. À épo-
ca, a CPMF rendia R$ 40 bi-
lhões aos cofres da União.

Ministro da Saúde nega 
que o imposto seja
uma nova CPMF

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

A Justiça italiana acei-
tou ontem o recurso do ex-
diretor de Marketing do 
Banco do Brasil (BB), Henri-
que Pizzolato, e suspendeu, 
mais uma vez, a sua extradi-
ção para o Brasil, confirmou 
o Ministério da Justiça. Ao 
falar sobre o assunto, o mi-
nistro da Justiça, José Eduar-
do Cardozo, disse que o go-
verno brasileiro respeitará a 
decisão italiana.

“O governo brasileiro 
respeita imensamente a Jus-
tiça italiana, que tem, evi-
dentemente, soberania para 
apreciar o pedido de extra-

dição. Nós temos que aguar-
dar a solução final. É um 
procedimento admitido pela 
legislação italiana e, portan-
to, o Brasil respeitará a deci-
são italiana, seja ela qual for. 
Embora, estaremos sempre 
lutando para que a decisão 
do Judiciário brasileiro seja 
cumprida, que é o que temos 
feito em conjunto, como o 
Ministério Público Federal”.

Na quinta-feira (11), 
Pizzolato iniciou uma greve 
de fome em protesto contra 
a extradição para o Brasil. 
Ele está preso na Itália e 
poderia voltar ao país a 
partir de segunda-feira 
(15). Na semana passada, 
o Tribunal Administrativo 

Regional de Lazio, na Itália, 
havia autorizado a extra-
dição ao não aceitar outro 
recurso em que a defesa 
alegava que os presídios 
brasileiros não têm condi-
ções de garantir a integri-
dade física dos detentos.

O ex-diretor de Marke-
ting do BB foi condenado 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral na Ação Penal 470, o 
processo do Mensalão. Ele 
foi sentenciado a 12 anos e 
sete meses de prisão. Antes 
de ser condenado, Pizzolato, 
que tem cidadania italiana, 
fugiu para a Itália com iden-
tidade falsa, mas acabou 
sendo preso em fevereiro de 
2014, em Maranello.

Justiça italiana suspende extradição 
outra vez de Pizzolato para o Brasil

CONDENADO NO MENSALÃO Petrobras tem 
novos recordes 
de produção 
no pré-sal

A Petrobras bateu, em 
maio, dois novos recordes 
mensais de produção no pré-
sal. A produção operada pela 
companhia, que inclui parcela 
da Petrobras e de suas parcei-
ras, atingiu seu maior nível no 
período, alcançando 726 mil 
barris por dia (bpd), com au-
mento de 1,6% em relação a 
abril (715 mil bpd). Desse total, 
a parcela própria atingiu nova 
marca histórica, de 519 mil 
bpd, superando em 3,2% o pa-
tamar de abril (503 mil bpd).

A produção total de pe-
tróleo e gás natural, no Brasil e 
no exterior, em maio de 2015, 
atingiu 2,766 milhões de bar-
ris de óleo equivalente por dia 
(boed), 6,2% superior à pro-
dução de maio de 2014 (2,605 
milhões boed) e 0,7% abaixo 
do volume produzido em abril 
(2,785 milhões boed).

No Brasil, a produção 
total de petróleo e gás natu-
ral da Petrobras em maio al-
cançou 2,574 milhões boed, 
0,8% inferior à de abril (2,596 
milhões 596 boed). A produ-
ção exclusiva de petróleo da 
Petrobras chegou a 2,111mi-
lhões de barris de petróleo 
por dia (bpd) em maio, 1% 
abaixo da registrada no mês 
de abril (2,134 milhões bpd).

A produção de maio foi 
afetada por mais paradas de 
plataformas para manuten-
ção. Esse efeito foi parcialmen-
te compensado pela operação 
do sistema de produção ante-
cipada do campo de Atapu (na 
área da cessão onerosa), com 
o FPSO (sigla em inglês de pla-
taforma que produz, armaze-
na e descarrega petróleo) de 
São Vicente, no pré-sal da Ba-
cia de Santos.

Pesquisa da Escola 
de Direito de São Pau-
lo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), divulgada 
ontem, mostra que a 
confiança do brasileiro 
no Poder judiciário, no 
Governo Federal, e nos 
partidos políticos caiu 
no primeiro trimestre 
de 2015, na comparação 
com o último relatório 
lançado, feito no mes-
mo período de 2014.

Segundo a pes-
quisa, denominada Ín-
dice de percepção do 
Cumprimento das Leis 
(IPCLBrasil), a maioria 
das instituições anali-
sada tem confiança de 
menos de 50% da po-
pulação. A proporção 
de pessoas pesquisadas 
que afirmaram confiar 
nos partidos políticos 
caiu de 7% (2014) para 
5% (2015); no Governo 
Federal, de 29% para 
19%; no Congresso Na-
cional, o índice perma-
neceu em 15%; no Po-
der judiciário, caiu de 
30% para 25%.

Na polícia, o índice 

aumentou de 30% para 
33%; nas emissoras de 
TV, de 31% para 34%; 
nas grandes empresas, 
caiu de 38% para 37%. 
As instituições melhor 
avaliadas foram a im-
prensa escrita, cujo ín-
dice aumentou de 42% 
para 45%; a Igreja Cató-
lica, de 54% para 57%, 
e as Forças Armadas, de 
64% para 68%.

Entre negros, pardos 
e indígenas, a confiança 
no judiciário e na polícia 
é ainda menor, se com-
parada com as respos-
tas dadas por brancos e 
amarelos. Enquanto en-
tre brancos e amarelos, a 
confiança da população 
na polícia e no judiciário 
chega a, respectivamen-
te, 37% e 27%, os índices 
caem para 30% e 22% 
entre negros, pardos e 
indígenas.

Em contrapartida, 
a confiança cresce entre 
negros, pardos e indí-
genas quando se refere 
a Governo Federal e ao 
Congresso Nacional, che-
gando a 24% e 20%, res-
pectivamente, ante uma 
confiança de 18% e 14% 
dos brancos e amarelos.

Cai a confiança no 
Judiciário e governo

PESQUISA DA FGV

Michèlle Canes 
Repórter da Agência Brasil

Chioro explicou que o governo avalia a medida e que pode encaminhar proposta ao Congresso

Pizzolato entrou com novo recurso para evitar a extradição

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Bruno Bocchini
Repórter da Agência Brasil

Douglas Corrêa
Da Agência Brasil

Na última 
quinta-feira, 
Pizzolato 
iniciou greve 
de fome em 
protesto 
contra a 
extradição 
para o Brasil. 
Ele está preso 
na Itália e 
poderia voltar 
ao país a partir 
do dia 15, para 
cumprir pena  
de 12 anos 
de prisão
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OMS convoca reunião emergencial 
para discutir síndrome respiratória
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A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) anunciou 
ontem que vai convocar, na 
próxima semana, a comissão 
de emergências sobre a Sín-
drome Respiratória do Mé-
dio Oriente (Mers), depois 
de ter subido o número de 
mortes na Coreia do Sul.

Ao todo, 126 pessoas fo-
ram infectadas no país pelo 
coronavírus Mers (sigla em 
inglês) desde o primeiro 
diagnóstico, em 20 de maio, 
de um homem que tinha es-

tado na Arábia Saudita e em 
outros países do Golfo Pérsi-
co. “O número de novos ca-
sos diminuiu, mas devemos 
vigiar a situação”, declarou 
um porta-voz da OMS, Ta-
rik Jasarevic, em entrevista 
em Genebra. “A comissão de 
emergências vai se reunir na 
próxima semana, mas a data 
ainda não foi marcada, disse.

“Trata-se de analisar a 
situação” e determinar se 
“constitui uma emergência 
de saúde pública de alcance 
internacional”, acrescentou 
Jasarevic, ao destacar que a 
última reunião da comissão 
ocorreu em 5 de fevereiro.

A Coreia do Sul anun-
ciou hoje que o número de 
mortes causadas pelo co-

ronavírus Mers aumentou 
para 11, mas as autoridades 
pediram calma à população, 
destacando a diminuição do 
número de novos contágios.

Pelo menos 3.680 pes-
soas estão atualmente de 
quarentena, em casa ou no 
hospital, contra 3.805 na 
última quinta-feira. A qua-
rentena foi suspensa para 
1.249 pessoas desde o iní-
cio do surto, o maior fora da 
Arábia Saudita.

O Mers é um vírus mais 
mortal, mas menos conta-
gioso, do que o responsável 
pela Síndrome Respiratória 
Aguda Severa (Sars, a sigla 
em inglês) que, em 2008, 
fez cerca de 800 mortos em 
todo o mundo.

Da Agência Lusa

O número de mortes 
sobe na Coreia do Sul e 
preocupa a organização

O presidente do Conselho 
Europeu, Donald Tusk, apelou 
ontem ao governo de Caracas e 
à oposição para que encontrem 
uma via de diálogo e destacou 
a disponibilidade europeia de 
ajudar o país se for solicitado.

“Em última análise, são o 

governo e as autoridades que 
têm de encontrar um ambien-
te adequado ao diálogo”, disse 
Tusk, em entrevista. Ele espe-
ra que isso seja tentado com a 
ajuda da União das Nações Sul
-Americanas (Unasul).

Ele lembrou que a situa-
ção da Venezuela foi um dos 
temas da agenda da 12ª Cúpu-

la UE-Celac (América Latina e 
Caribe), que ocorreu quarta e 
quinta-feira, em Bruxelas.

Vários dirigentes da oposi-
ção venezuelana estão presos e 
acusados de crimes como inci-
tação à violência e conspiração, 
na sequência de manifestações 
contra o governo liderado por 
Nicolás Maduro.

UE pede diálogo na Venezuela 
e oferece apoio ao governo

APELo A MAduRo

A Justiça francesa absolveu ontem 
Dominique Strauss-Kahn das acusa-
ções de proxenetismo. A decisão põe 
fim a uma série de escândalos sexuais 
que destruíram a carreira política do 
ex-diretor-gerente do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI). Proxenetismo 
é o ato de obter benefícios econômi-
cos da prostituição de outras pessoas.

O antigo político da esquerda 
francesa, tido como favorito nas elei-
ções presidenciais de 2012, permane-
ceu calado durante a leitura da sen-
tença, no Tribunal Correcional de Lille, 
no Norte da França.

No caso, tornado público em 
2011, Dominique Strauss-Kahn era 
acusado de participar de encontros 
sexuais com prostitutas, organizados 
em Lille, na Bélgica, e em Washington, 
onde fica a sede do FMI. Atualmente 
com 66 anos, Strauss-Kahn nunca ne-
gou ter participado dessas orgias, mas 
afirmou desconhecer que algumas 
parceiras eram profissionais.

Ao todo, 14 pessoas foram acusa-
das no caso conhecido como Carlton, 
em referência ao Hotel Carlton, em 
Lille, onde trabalhavam alguns dos 
acusados.

Depois de ter libertado sete pro-
tagonistas, incluindo um proprietário 
de bordéis na Bélgica, e condenado a 
um ano de prisão, com pena suspensa, 
um antigo responsável do Hotel Carl-
ton, de Lille, o tribunal considerou 
que Strauss-Kahn não era o organiza-
dor das orgias com prostitutas.

No direito francês, instigar ou fa-
cilitar o recurso a prostitutas é consi-
derado proxenetismo, incorrendo o 
acusado numa pena de até 10 anos de 
prisão. Em contrapartida, ser apenas 
cliente não é considerado crime.

A absolvição ocorre depois de vá-
rias acusações de crimes sexuais. No 
final de 2008, uma antiga funcionária 
do FMI Piroska Nagy acusou Strauss
-Kahn de assédio continuado. Depois 
de se desculpar publicamente, o fran-
cês manteve o cargo de diretor-geren-
te do FMI. Ao mesmo tempo, na Fran-
ça, a jornalista Tristane Banon acusou 
Strauss-Kahn de tentativa de violação, 
que teria acontecido em 2003.

Mas o fim da carreira do ex-diretor 
do Fundo ocorreu em maio de 2011, 
quando foi detido em Nova York após 
ter sido acusado de violação por uma 
empregada de limpeza do Hotel Sofi-
tel. O caso terminou com um acordo 
financeiro confidencial.

Justiça absolve ex-diretor 
do FMI de crime sexual

FRAnÇA

Da Agência Lusa

FOTO: John Heng/IMF

Dominique Strauss-Kahn teve a carreira política destruída por conta de escândalos sexuais

Da Agência Lusa
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última rodada

Brasil faz final com Tunísia
Torneio Quatro Nações 
de Handebol chega ao 
final hoje no Ronaldão
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Paraguai tenta parar 
Messi e a Argentina na 
Copa América 2015

Corinthians e Internacional 
chegam motivados para o due-
lo de hoje, às 16h, na Arena do 
Timão, pela 7ª rodada do Brasi-
leirão da Série A. A equipe gaú-
cha derrotou o Coritiba (2 a 0), 
enquanto o Alvinegro paulista 
venceu o Joinvile (1 a 0). Na ta-
bela de classificação o time do 
técnico Tite está melhor que o 
concorrente, com 10 pontos, 
ocupando a 8ª posição. 

   O Colorado vem na 10ª 
com 9. Jogo que promete boas 
disputas com equipes tradicio-
nais buscando as primeiras colo-
cações para brigarem pelo título 
do Brasileiro. Os times devem ter 
mudanças, mas manterão a base 
dos últimos jogos. 

Vasco x Cruzeiro 
Atuando em seus domínios 

o Vasco pega o Cruzeiro hoje, às 
21h, no Estádio de São Januário, 
no Rio de Janeiro, pela Série A 
do Brasileirão. Na penúltima po-
sição, com 3 pontos, o campeão 
carioca deste ano corre em bus-
ca da primeira vitória na disputa. 
A equipe jogará sob pressão da 
torcida vascaína que exigirá uma 
reviravolta da equipe para tentar 
sair da zona de rebaixamento. 

A equipe vem de uma der-
rota para o Atlético-PR (2 a 0) 
deixando o treinador Doriva na 
“corda bamba” para uma possí-
vel saída do clube. A Raposa mi-
neira é o 13º colocada, com 7, e 
vem ao Rio de Janeiro motiva-
da, após vencer o ATlético-MG 

Cinco jogos movimentam a Série a
CAMPEONATO BRASILEIRO

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Porto de Cristo 
e Mirasol vão 
representar a PB 
no Beach Soccer 

O Porto de Cristo (Ja-
caraú) e a Palhoça Mirasol 
(João Pessoa) vão represen-
tar a Paraíba no Desafio In-
terestadual de Beach Soccer, 
que acontecerá no período 
de 26 e 28 deste mês, em Ma-
ceió-AL. As indicações foram 
feitas pela Federação Parai-
bana da modalidade que indi-
caria pelo ranking estadual. O 
Moroni, atual campeão parai-
bano e da Copa Verão, seria o 
primeiro indicado, mas op-
tou por não participar do de-
safio, dando lugar ao time do 
interior paraibano. A Palhoça 
Mirasol obteve a outra vaga 
por ser o atual vice-campeão 
da Copa Verão.

O desafio será realiza-
do pela Federação Alagoana 
de Beach Soccer (Falabs) a 
convite do presidente da en-
tidade, José Renato Cardoso, 
que espera bons jogos en-
tre as equipes dos dois Es-
tados. Para o presidente da 
entidade paraibana, Ailton 
Cavalcanti, um intercâmbio 
positivo para os times e ser-
virá de experiência para os 
novos atletas que estão des-
pontando nas equipes. “Uma 
oportunidade maravilhosa 
para fazer observações e en-
frentar um Estado que tem 
tradição no futebol de areia”, 
observou. 

(3 a 1). O técnico Wanderley Lu-
xemburgo deve manter a equi-
pe que derrotou o rival.     

Coritiba x Flamengo 
Apenas um ponto separa 

Coritiba e Flamengo, que se en-
frentam hoje, às 16h30, no Está-
dio Couto Pereira, pela sétima 
rodada do Brasileiro da Série A. 
As duas equipes se encontram na 
zona de rebaixamento, com o Ru-
bro-Negro carioca na 17ª posição, 
com 4, contra 3 do adversário que 
está na 18ª. O time da Gávea vem 
de uma vitória magra de 1 a 0 
contra a Chapecoense, vencendo 
a primeira da competição. 

A diretoria enxerga que o 
time precisa de reforços e vem 
anunciando alguns nomes que 
devem atuar nas próximas ro-
dadas. Os mais recentes foram 
o lateral-direito Ayrton e o meia 
Alan Patrick, além do atacante 
peruano, Guerrero, mas que só 
deverá jogar após a Copa Amé-
rica. O Coritiba busca a reabili-
tação e a segunda vitória na dis-
puta. Na rodada anterior perdeu 
para o Internacional (2 a 0). 

Chapecoense x São Paulo 
Pela boa fase que vem man-

tendo na Série A do Brasileirão 
o São Paulo é o favorito de hoje, 
às 16h30, diante da Chapeco-
ense, na Arena Condá-SC, pelo 
Brasileirão da Série A. Na segun-
da posição, com 13 pontos o tri-
color mira a ponta da tabela e 
encosta no Atlético-PR, líder iso-

lado, com 15.  A equipe do go-
leiro Rogério Ceni venceu o Grê-
mio (2 a 0) em seus domínios. 

Apesar de jogar fora de 
casa o objetivo da equipe pau-
lista é somar mais três pontos e 
torcer por um tropeço do Atlé-
tico-PR. A Chapecoense vem de 
uma derrota para o Flamengo 
(1 a 0) e ocupa a nona posição, 
com 9 pontos. 

Sport x Joinvile 
Sport do Recife e Joinvile 

buscam a vitória hoje, às 21h, no 

Estádio da Ilha do Retiro, em Re-
cife-PE, pela sétima rodada do 
Brasileirão da Série A. A equipe 
pernambucana empatou com o 
Fluminense (0 a 0), enquanto o 
time catarinense perdeu para o 
Corinthians (1 a 0). 

O Leão da Ilha é o quarto 
colocado, com 12 pontos, con-
tra um do adversário, que é o 
lanterna da disputa. Os dois 
times têm objetivos distintos, 
com Sport querendo se manter 
no G4, diferente do Joinvile que 
deseja sair da última posição. 

A equipe do Flamengo enfrenta o Coritiba na busca de melhor pontuação

Uma final de arrepiar 
e lotar as dependências do 
Ginásio Ronaldão, no Cristo 
Redentor, entre Brasil e Tu-
nísia, hoje, às 11h, no jogo 
principal na última rodada 
do Torneio Quatro Nações 
de Handebol Masculino. Na 
preliminar, às 9h, jogam 
Cuba e Chile, em  busca da 
primeira vitória na competi-
ção. Invictos e com 100% de 
aproveitamento as duas se-
leções prometem uma parti-
da acirrada, onde quem ven-
cer ficará com o título. Nas 
últimas rodadas os brasilei-
ros venceram Chile (34 x 21) 
e Cuba (43 x 32), enquanto a 
Tunísia derrotou Cuba (34 x 
33) e os chilenos (25 x 18). 

O II Torneio Quatro Na-
ções de Handebol serve de 
preparativos para o Brasil 
disputar os Jogos Pan-Ame-
ricanos de Toronto (Cana-
dá), e o Mundial Júnior de 
Minas Gerais. De um lado o 
selecionado brasileiro que 
está se “arrumando” para 
os desafios internacionais e 
tem como atração o parai-
bano Acácio Moreira Filho, 
atleta do Metodista/São 
Bernardo/Besni (SP) que 
atua pela primeira vez ao 
lado dos conterrâneos. Do 
outro, uma Tunísia que vem 
surpreendendo e querendo 
colocar água no chopp do 
time da casa. 

Para o técnico da Sele-
ção Brasileira, o espanhol 

Jordi Ribera a competição 
está sendo válida em todos 
os sentidos para avaliar e 
começar o time para os pró-
ximos desafios. Ele espera 
uma decisão empolgando, 
contra uma Tunísia emba-
lada e disposta a tomar o tí-
tulo dos brasileiros. “Quem 

ganha é o torcedor que as-
sistirá uma partida emo-
cionante entre os melhores 
da disputa. Vem sendo uma 
preparação positiva com 
concorrentes que tem esti-
los diferentes, mas que está 
valendo a pena a estadia em 
João Pessoa”, observou. 

Sonhando em obter um 
título inédito na carreira ao 
lado dos familiares e conter-
râneos o paraibano Acácio 
Moreira Filho, de 21 anos, 
frisou que chegou a hora de 
fazer o melhor e errar o mí-
nimo para vencer e fazer a 
festa em solo paraibano. De 

acordo com o atleta do Me-
todista/São Bernardo/Besni 
(SP), na final a família, ami-
gos e até o cachorro devem 
comparecer para torcer pelo 
Brasil, em especial pelo úni-
co paraibano na Seleção Bra-
sileira. “Soube até que have-
rá uma torcida organizada 

para me prestigiar e ajudar o 
Brasil a ficar com o título. Sei 
que a pressão existirá, mas 
estamos com moral para 
correr atrás do objetivo”, dis-
se Acácio, melhor jogador 
do Pan-Americano Júnior de 
Foz de Iguaçu (PR), em mar-
ço deste ano.

O time brasileiro chega à final de forma invicta sob os olhares de um grande público de desportistas paraibanos que tem comparecido ao Ronaldão para as partidas

FOTOS: divulgação



Angra recebe Campeonato 
de Maratonas Aquáticas

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de junho de 2015

Cidade sediará também 
a Copa do Brasil com 
principais atletas do país

Uma das cidades mais 
visitadas do Litoral do Rio 
de Janeiro, Angra dos Reis 
irá receber a terceira etapa 
do Campeonato Brasileiro 
e da Copa do Brasil de Ma-
ratonas Aquáticas. As duas 
provas serão realizadas 
hoje, simultaneamente, na 
Enseada do Colégio Naval, 
com largada prevista para 
as 8h30.

A terceira etapa do 
Campeonato Brasileiro será 
disputada no mesmo perío-
do em que Poliana Okimoto, 
Ana Marcela Cunha e Allan 
do Carmo embarcam para 
um período de treinamen-
to de altitude, em La Loma, 
no México, que visa suas 
participações no Campeo-
nato Mundial de Kazan, no 
final do mês de julho. Mes-
mo com as ausências destes 
atletas a competição da eli-
te nacional das maratonas 
aquáticas conta com 50 ins-
critos.

A Copa do Brasil, em sua 
segunda edição, é o Circuito 
Nacional de desenvolvimen-
to e conta com etapas dis-
putadas somente em cinco 
quilômetros. Nesta terceira 
prova do circuito, a compe-
tição contará com mais de 
150 nadadores. Durante as 
etapas os atletas acumulam 
pontos apenas dentro de 
suas faixas etárias (17 ao 
todo, incluindo as divisões 
de Master). Ao fim do circui-
to haverá premiações para 
cada faixa etária.

O Campeonato Brasilei-
ro e a Copa Brasil de Mara-
tonas Aquáticas acontecem 
com recursos dos Correios 
– Patrocinador Oficial dos 
Desportos Aquáticos Brasi-
leiros, e ainda do Bradesco/
Lei de Incentivo Fiscal, Lei 
Agnelo/Piva – Governo Fe-
deral – Ministério do Espor-
te, Speedo, Sadia e Universi-
dade Estácio de Sá.

Nadadores de 
vários estados do 
país estarão hoje 

competindo em 
Angra dos Reis-RJ

Nada menos do que 11 brasileiros es-
tarão em ação amanhã na 2015 Huatulco 
ITU Triathlon World Cup, que será realiza-
da no México. O time masculino contará 
com: Reinaldo Colucci, Mauro Cavanha, 
Danilo Pimentel, Paulo Roberto Maciel, 
Wesley Matos, Rafael Fonseca, Manoel 
Messias, Bruno Matheus e Eduardo Lass.

E o feminino com Beatriz Neres e Lui-
sa Baptista. A prova terá distância sprint 
(750 metros de natação, 20 km de ciclismo 
e 5 km de corrida).

Após a disputa, a CBTri anunciará os 
dois componentes restantes da equipe 
masculina que disputará a prova de tria-
thlon dos Jogos Panamericanos do Ca-
nadá. Lembrando que já está convocado 
Diogo Sclebin.

O time feminino já foi definido: Pâ-
mella Oliveira, Beatriz Neres e Luisa Bap-
tista.

Vale destacar que nos Jogos Paname-
ricanos do México, Reinaldo Colucci con-
quistou a medalha de ouro e Pâmella Oli-
veira a medalha de bronze.

Eduardo Lass
Na temporada passada, em Huatulco, 

no México, Eduardo Lass (Tradener) en-
frentou um dos triathlons mais desgastan-
tes e difíceis da carreira. Com um percurso 
repleto de subidas, um calor extremo e 
alta umidade, a primeira das cinco etapas 
da Copa do Mundo mostrou que é uma 
competição forte e duríssima, não apenas 
pelo alto nível dos participantes. Amanhã, 
o brasileiro retorna à costa do Pacífico 
buscando superação.

“Sem dúvida é uma prova muito sofri-
da. Foi minha estreia em Copas do Mundo 
e infelizmente não completei o percurso 
por todas essas dificuldades. Mas esse ano 
estou melhor preparado. É óbvio que a 
competição terá uma disputa muito acir-
rada, afinal é uma Copa do Mundo. Mes-
mo assim, estou indo para buscar um bom 
resultado e lutar contra todas as dificulda-
des que envolvem a competição”, explica 
o atleta beneficiado pela Lei de Incentivo 
ao Esporte. Eduardo Lass (Tradener) com-
pete na distância Sprint Triathlon, que in-
clui 750m de natação, 20 quilômetros de 
ciclismo e 5.000m de corrida.

Brasileiros disputam a Copa do Mundo de Triathlon
NO MÉXICO

Luisa Baptista é 
uma das favoritas 
na prova de triathlon 
representando 
o Brasil

Fotos: Divulgação



Paraguai quer surpreender Argentina
copa américa 2015

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de junho de 2015

Equipes estreiam hoje e 
preocupação paraguaia
é como segurar Messi

Os jogadores 
do Paraguai ad-
mitem que sua 
seleção não está 
passando um 

bom momento mas confiam 
em “surpreender” a Argentina 
hoje em La Serena, na estreia 
no Grupo B da Copa América 
2015.

“Vai ser uma partida mui-
to difícil, temos que jogar a 
pura pressão, não dar a pos-
sibilidade de dar um passe de 
gol”, afirmou o atacante Nelson 
Haedo, antes da partida contra 
o onze do astro Lionel Messi 
na cidade costeira do norte do 
Chile.

“Por que não tratar de 
surpreender?”, disse Haedo, de 

31 anos do Eintracht Frankfurt 
alemão, acrescentando que no 
pessoal prefere “jogar direto 
contra a Argentina, um dos fa-
voritos” para ganhar o torneio.

Paraguai, que não esteve 
no Mundial do Brasil-2014,  se 
encontra em processo de re-
construção sob a condução do 
treinador argentino Ramón 
Díaz. No momento, seu desem-
penho não tem sido o esperado, 
com empates ante Costa Rica e 
Honduras e derrota frente ao 
México em três amistosos.

“Os resultados não estão 
dando certo, mas há tempo 
neste jogo. No curto tempo que 
estamos com o corpo técnico, 
o trabalho é muito bom, muito 
positivo. Agora é quando me-
lhor estamos sentindo”, indicou 
à respeito Haedo.

O atacante destacou que 
Ramón Díaz “gosta mais de jo-

A Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) decidiu limitar o tempo de mandato 
na presidência da entidade, que será de 
no máximo oito anos. O mandato normal 
será de quatro anos, com possibilidade de 
mais um período em caso de reeleição. A 
decisão foi tomada em assembleia extraor-
dinária, com participação da diretoria e de 
27 presidentes de federações estaduais, na 
última sexta-feira, na sede da CBF, na Bar-
ra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.

Apesar da decisão por unanimidade, 
houve diferença de entendimento sobre a 
aplicação em relação ao presidente Mar-
co Polo Del Nero. Ele assumiu este ano, e 
pela regra atual encerrará o mandato em 
2019. Para o secretário-geral da CBF, Wal-
ter Feldman, após este período ele terá 

direito apenas à reeleição, podendo ficar 
à frente da entidade até 2023 se reeleito.

“A experiência que eu tenho quando 
um governador assume, mesmo que seja 
por dez meses ou dois anos, em substitui-
ção, ele tem aquele mandato que falta e 
mais um mandato. É muito claro no artigo 
que foi aprovado, que é um mandato e 
uma reeleição valendo para todos”, escla-
receu Feldman.

O vice-presidente da entidade, Marcus 
Vicente, teve a mesma interpretação. “Um 
mandato com direito a uma recondução. 
Vale a partir de agora. Inclusive, há uma 
recomendação expressa no próprio estatu-
to que votamos hoje, de que as federações 
acompanhem a decisão”, ressaltou.

Mas o presidente da Federação Gaú-

cha, Francisco Noveletto, avaliou que a 
regra só será aplicada após o cumprimen-
to do mandato atual, o que permitiria 
que Del Nero ficasse no cargo até 2027. 
“Uma mais uma. Não vale a que já está 
em vigor”, disse.

Ele também não teve o mesmo en-
tendimento com relação à escolha do su-
cessor do presidente. “Vai ser votado o 
primeiro vice e segundo vice, não é mais o 
mais velho que assume”, apontou. Mas, de 
acordo com Feldman e Marcus Vicente, o 
assunto não ficou definido na assembleia. 
“Esse assunto não foi tratado, e não estava 
na pauta. Vai ser tratado na hora certa, se 
houver necessidade”, disse Vicente.

Feldman destacou que outro ponto 
importante aprovado na assembleia foi a 

exigência do presidente Marco Polo, de 
que a partir de agora todos os contratos, 
convênios e acordos sejam assinados tam-
bém pelo diretor financeiro e pelo tesou-
reiro da entidade, “de tal forma que sem-
pre haja duas assinaturas para que a gente 
tenha maior controle e maior transparên-
cia”, indicou.

A assembleia decidiu ainda criar três 
comissões. Uma, nacional permanente, 
dos clubes brasileiros, formada neste mo-
mento por nove clubes: cinco da Série A, 
dois da Série B, um da Série C e um da Sé-
rie D. “Todo o sistema do futebol brasilei-
ro neste momento passa a ter um papel de 
presença permanente para discutir, inde-
pendentemente, de forma autônoma, os 
seus problemas”, analisou Feldman.

cBF limita mandato de presidente apenas a uma reeleição
REFORMA NO ESTATUTO

A reunião foi presidida por Marco 
Polo Del Nero e contou com a 
presença dos 27 presidentes 
de federações estaduais

gar, não gosta de boladas”, ain-
da que às vezes essa ideia não 
se pode levar a prática pelas 
“qualidades dos rivais”.

No Grupo B da Copa Amé-
rica, Paraguai enfrentará o Uru-

guai e a Jamaica. Paraguai foi 
vice-campeão na última Copa 
América, celebrada na Argen-
tina em 2011, e quarto-finalista 
no Mundial da África-2010, sob 
a direção técnica de Gerardo 

Martino, justamente o treina-
dor de seu rival de sábado.

Esses grandes resultados 
e a tradicional garra guarani 
haviam feito da albirroja uma 
equipe de muito cuidado ao 
que todos preferiam evitar. 
Agora, alguns jogadores sentem 
que a equipe é subestimado. “É 
uma falta de respeito diminuir 
o Paraguai. Estamos passando 
uma crise estes últimos anos, 
mas não por isso deixamos de 
ser um rival difícil”, sustentou 
o volante do América mexicano 
Osvaldo Martínez.

“Este é um desafio. O cor-
po técnico está começando um 
processo. Hoje em dia o plan-
tel se sente muito motivado, 
com muitas vontade de dar a 
surpresa, depende de nós”, 
acrescentou. Os paraguaios 
sabem que grande parte de 
suas opções sábado passam 

por encontrar uma resposta o 
enigma Messi.

“Frear Messi é uma das 
perguntas que todo o mundo 
faz quando acontece de jogar 
contra ele. Para mim, ele é o 
melhor da história e o um con-
tra um é impossível”.

O defensor Miguel Samu-
dio já havia adiantado na terça: 
“Argentina tem jogadores que 
pintam a cara. Mas o único ex-
traterrestre é Messi”, disse.

Para Osvaldo Martínez, a 
chave passará pela “dupla mar-
cação” e “tratar de estar bem 
posicionados na parte defensi-
va e no meio de campo”.

“Todos os times têm um 
ponto fraco: a Argentina sofre 
muito quando se ataca. Tratare-
mos de aproveitar isso”, adver-
tiu, afirmando que “seria muito 
medíocre se dissesse que um 
empate é uma vitória para nós”.

Lionel Messi deverá receber marcação cerrada no jogo de hoje

A Seleção Brasileira embar-
cou ontem rumo ao Chile para a 
disputa da Copa América. Mes-
mo com a invencibilidade de dez 
jogos sob o comando de Dunga, 
o cenário ainda é de dúvidas e 
questionamentos. Um panorama 
bem diferente da mesma data há 
exatamente um ano.

Em 12 de junho de 2014, o 
Brasil estreava na Copa do Mun-
do diante da torcida, na Arena 
Corinthians, e cercado por um 
clima de otimismo e apoio no ca-
minho da sonhada conquista do 

Mundial em casa – o que acabou 
não ocorrendo. Com vaias no úl-
timo amistoso antes da competi-
ção e sem qualquer tipo de festa 
fora de campo, o panorama é de 
mudanças também dentro das 
quatro linhas.

Um ano após o Mundial, 
nove dos onze jogadores – 82% 
– que iniciaram a partida contra 
a Croácia não formam o time 
principal para a Copa América. 
Apenas Neymar e David Luiz 
ficaram. Daniel Alves, titular na 
estreia do Mundial e recém-con-

vocado para a vaga do lesiona-
do Danilo, pode aumentar essa 
estatística. Remanescente da 
campanha que não acabou da 
maneira planejada, o zagueiro 
David Luiz minimiza as dife-
renças entre as datas e mostra 
confiança no atual grupo. Lon-
ge da euforia que tomou conta 
do país em junho de 2014, a se-
leção embarcou em voo fretado 
para Temuco. A estreia na Copa 
América será amanhã contra o 
Peru. Na sequência, Colômbia e 
Venezuela.

Seleção Brasileira embarca para 
o Chile sem o assédio da torcida

CABISBAIXO

Sob o comando do técnico Dunga, os jogadores da seleção sabem da responsabilidade no Chile

Fotos: Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de junho de 2015

Equipes se enfrentam no 
Almeidão pensando no 
Nordestão e Copa do BR

Decisão pelo vice-campeonato
BOTAUTO

Apesar da ressaca dos 
dois clubes, o Botauto de 
hoje, às 19h30, no Almeidão, 
é um dos jogos mais impor-
tantes do ano para as duas 
equipes. Está em disputa o 
vice-campeonato paraiba-
no, que dá vaga para a Copa 
Brasil e a Copa Nordeste de 
2016, duas competições mui-
to importantes e que rendem 
muitos recursos para os clu-
bes participantes. O árbitro 
do clássico será João Bosco 
Sátiro, auxiliado por Grizeli-
do de Sousa Dantas e Oberto 
Silva.

Pelo lado do Botafogo, o 
técnico Roberto Fonseca não 
ficou nenhum pouco satisfei-
to com a má atuação contra 
o Treze, quando o time mos-
trou um futebol apático, e 
terminou perdendo por dois 
a zero, dando adeus as chan-
ces de ser tricampeão parai-
bano. 

Com 6 pontos e  um sal-
do negativo de 1 gol, o Belo 

precisa vencer o Auto Es-
porte por uma boa margem 
de gols, porque caso o Treze 
vença o Campinense, o Galo 
tem hoje um saldo melhor 
que o time da Maravilha do 
Contorno e o mesmo número 
de pontos. Diante da dificul-
dade, o técnico Roberto Fon-
seca espera muito empenho 
dos jogadores.

“Nós temos que fazer, e 
muito bem, o nosso trabalho. 
Deixamos de fazer na última 
partida, e só nos resta con-
seguir um grande resultado”, 
disse o treinador. Ele terá o 
retorno de jogadores impor-
tantes, que não enfrentaram 
o Treze, na última quarta-fei-
ra. São eles os volantes Guto 
e Nata, e o zagueiro André 
Lima. Estes atletas estavam 
suspensos. Outro que pode 
retornar à equipe e ficar 
como opção no banco de re-
servas é o meia Samuel. Ele 
já foi liberado pelo Departa-
mento Médico.

O treinador Roberto 
Fonseca não revelou o time 
titular que vai enfrentar o 
Auto Esporte, mas tudo in-
dica que ele começará o 
jogo com Edson, Gustavo, 
André Lima, Walter e Alex 

Cazumba; Zaquel, Guto, Nata 
e Doda, João Paulo e Rafael 
Freitas.

Pelo lado do Auto Espor-
te, o clima é ainda de muita 
tristeza, depois da derrota 
para o Campinense, que ti-
rou do time a possibilidade 
de ser representante do Es-
tado na Série D do Campeo-
nato Brasileiro. Mas o pen-
samento de todos é vencer o 
Botafogo, e ainda lutar pela 
segunda colocação, apesar 
da pequena chance matemá-
tica, porque teria de vencer 
o Belo, por uma grande dife-
rença de gols, e esperar que 
o Treze perca para o Campi-
nense. 

“Nós vamos honrar a 
camisa do Auto Esporte, 
e tentar se despedir com 
uma vitória no quadrangu-
lar. Nossos jogadores estão 
prontos para esta nova bata-
lha, Infelizmente não conse-
guimos o que almejávamos, 
mas não faltou luta, apesar 
dos problemas todos, que vo-
cês da imprensa conhecem 
bem”, disse o técnico Severi-
no Maia.

Para o Botauto, Maia 
terá o retorno de um dos 
jogadores mais importantes 

FotoS: Divulgação
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ivo_esportes@yahoo.com.br

A equipe Sub-15 do Kashima faz 
preliminar hoje, de Botafogo x Auto 
Esporte, no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. A equipe do Cristo Redentor 
vai jogar contra a Escolinha do Força 
Jovem, do Conjunto Nova Mangabeira, 
às 17h30, partida esta válida pela pri-
meira rodada da segunda fase da Copa 
Paraíba Sub-15 de Futebol 2015.

O Jogo foi escolhido para jogar 
no Estádio Almeidão na preliminar 
do Botauto, durante reunião da 
Copa Paraíba Sub-15, que ocorreu 
na manhã da última terça-feira, na 
Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer-SEJEL/PB.

Na temporada  2015, esta é a pri-
meira vez que o Kashima faz partida 
no Estádio Almeidão. Em outras oca-
siões, a equipe esteve atuando contra 
o Botafogo-PB também na categoria 
Sub-15, em partida amistosa.

Para o compromisso diante da Es-
colinha do Força Jovem, o Kashima le-
vará a campo 18 atletas. Conforme sua 
diretoria, a vitória é necessária para o 
time seguir na competição e jogar a se-
gunda partida em casa, com vantagem.

Outros jogos
Outras oito partidas também se-

rão realizadas hoje pela Copa Para-
íba Sub-15 de Futebol 2015, evento 
promovido pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel-PB). Além de 
Força Jovem x Kashima, no Almeidao, 
ainda estarão em ações os seguintes 
jogos: Femar x Ambev, Nativus x Mes-
cias, Litoral x Força Comunitária, Esco-
linha JM x Auto Esporte, Picolé de 
Manga x Bayeux EC, Bola no Pé x 
América de Caaporã, PFA x Vitória 
e Alhandra EC x Desportiva Tibiri.

Preliminar terá Força Jovem x Kashima

do grupo, o volante Emer-
son Bastos, que suspenso, 
fez muita falta no jogo con-
tra o Campinense, na últi-
ma quarta-feira, quando a 
equipe perdeu facilmente 
por 2 a 0. Por outro lado, ele 
não poderá contar com Léo 

Olinda, no meio campo. O 
jogador foi expulso contra 
a Raposa e terá de cumprir 
suspensão. Em seu lugar de-
verá entrar João Victor, ou o 
jovem Artur. 

Apesar de todo mistério 
que ainda continua no Auto 

Esporte, o Clube do Povo de-
verá entrar em campo com a 
seguinte formação: Vladimir, 
Jair, Leandro Marlon, Léo Oli-
veira e Felipe Ramon; Emer-
son Bastos, Rafael Speda 
João Victor (Artur) e Gil Bala; 
Jó Boy e Gil Paraíba.

Um Clássico dos Maiorais com de-
sejos bem diferentes. Assim será hoje 
o jogo entre Campinense e Treze, às 
19h30, no Estádio Amigão, em Campi-
na Grande. Para a Raposa, será como 
um jogo de faixas,  para esnobar com o 
grande rival, já que conquistou o título 
paraibano por antecipação, ao vencer 
o Auto Esporte, na última quarta-feira, 
em João Pessoa. Pelo lado do Treze, o 
time ganhou motivação, após ter venci-
do o Botafogo, e agora está com chan-
ces de conseguir ser o vice-campeão es-
tadual, garantindo assim a participação 
na Copa do Brasil e na Copa Nordeste 
de 2016.

No Campinense, o clima ainda é de 
festa, mas o técnico Francisco Diá quer 
se despedir do Campeonato Paraibano, 
com uma grande vitória sobre o rival. 
“Seria uma forma de fechar com chave 
de ouro a nossa conquista. É um clássi-
co, e sempre é bom vencer o adversá-
rio”, disse o treinador campeão.

Para alegria de Diá, o Campinense 

Campinense enfrenta o Treze em ritmo de forró no Amigão
CLÁSSICO DOS MAIORAIS

não tem nenhum atleta suspenso, nem 
no Departamento Médico. O treinador 
terá todo o elenco à disposição, inclusive 

o zagueiro Juliano, que estava suspen-
so na última partida. O mais provável 
é que o Rubro-Negro entre em campo 

com a mesma formação que venceu o 
Auto Esporte na última quarta-feira, ou 
seja: Gledson, Osvaldir, Joécio, Gabriel 
Valongo e Jefferson; Negretti, Neto, 
Leandro Santos e Luiz Fernando, Felipe 
Alves e Reginaldo.

No Treze, o técnico Éverton Goiano 
tem problemas para escalar a equipe. 
O lateral direito David Modesto, o za-
gueiro Tiago Sala e os volantes Rodrigo 
Celeste e Magno, estão suspensos. Ale-
xandre Bindé, André Beleza e Nonato 
ainda estão sendo observados pelo De-
partamento Médico. 

Com a necessidade de vencer para 
conseguir a segunda colocação no Cam-
peonato Paraibano, o técnico Everton 
Goiano promete armar um time super 
ofensivo. “Temos que ir para cima. Só 
a vitória nos interessa para conseguir a 
vaga para os campeonatos importan-
tes do primeiro semestre do próximo 
ano”, disse o treinador, que com tantos 
problemas, não revelou a escalação do 
Galo para o clássico.  

A Raposa já é campeã estadual e partida diante do Galo da Borborema será como jogo de faixas

Botafogo e Auto 
Esporte fazem 

hoje uma partida 
diferente e decisiva 
onde estão em jogo 

vários interesses
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Estudante cria braço mecânico que imita movimentos

MECATRÔNICA

O Brasil investirá US$ 3 milhões 
(R$ 9,9 milhões) na proteção da ca-
mada de ozônio. Os recursos, prove-
nientes de doações de países desen-
volvidos, serão usados em projetos 
para tirar de circulação os hidro-
clorofluorcarbonos (HCFCs), subs-
tâncias ainda usadas em espumas e 
em equipamentos de refrigeração e 
responsáveis por destruir a concen-
tração de gás ozônio, que protege o 
planeta dos raios ultravioletas.

O repasse provém do Fundo 
Multilateral para Implementação 
do Protocolo de Montreal (FML), no 
qual nações desenvolvidas deposi-
tam verba para financiar ação de 
eliminação da produção e do con-
sumo das substâncias destruidoras 
do ozônio. Os recursos fazem parte 
da quarta parcela da primeira etapa 
do Programa Brasileiro de Elimina-
ção dos HCFCs.

A previsão é que a quantia seja 
investida em diversas linhas de 
ação. Entre elas, está a preparação 
de novos contratos com o setor pri-
vado para promover a substituição, 
no processo produtivo, dos HCFCs 
por substâncias inofensivas à ca-
mada de ozônio e ao meio ambien-
te. Além disso, serão realizadas ati-
vidades de gestão e de verificação 
dados referentes ao consumo dos 

hidroclorofluorcarbonos em terri-
tório nacional. Os brasileiros pode-
rão contribuir para a exclusão das 
substâncias destruidoras de ozônio 
no processo produtivo brasileiro. 
Até o próximo dia 14 de junho, está 
aberta consulta pública para o re-
cebimento de contribuições para a 
segunda etapa do Programa Brasi-
leiro de Eliminação dos Hidrocloro-
fluorcarbonos (PBH), coordenado 
pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA).

Recursos
O objetivo é definir as ações 

que serão executadas de 2015 a 
2020 e solicitar recursos para essa 
execução. Na primeira etapa do 
programa, o Brasil se comprometeu 
a congelar o consumo dos HCFCs e 
a reduzir em 16,6% o uso das subs-
tâncias até 2015. Para 2020, a meta 
é reduzir em 35% do consumo da 
linha de base. 

As contribuições serão analisa-
das e servirão para subsidiar a cons-
trução da segunda etapa do PBH, 
que será submetida ao Comitê Exe-
cutivo do Fundo Mundial, em reu-
nião marcada para novembro próxi-
mo. Para participar, basta acessar o 
documento, preencher o formulário 
e enviar para ozonio@mma.gov.br.

País investirá R$ 9,9 milhões na 
proteção da camada de ozônio

Um estudante do campus de 
São Carlos da Universidade de São 
Paulo (USP) mostrou que a união 
de robôs e humanos de forma co-
operativa pode ser possível e não 
somente assunto de filmes de fic-
ção científica. Vinícius Bazan Pinto 
Fernandes, de 22 anos, está con-
cluindo o curso de Engenharia Me-
catrônica na Escola de Engenharia 
de São Carlos (EESC) e conquistou 
o segundo lugar no concurso glo-
balToradex Design Challenge com 
o projeto Wearable Interface for Te-
leoperation of Robot Arms (Witra). 
O aluno ganhou 10 mil dólares por 
desenvolver um braço mecânico ca-
paz de copiar movimentos.

Witra permite que o usuário 
manipule um robô de forma intui-
tiva, com o movimento do próprio 
corpo. Quer que o braço robótico 
erga algo? Faça o movimento e ele 
reproduzirá. Tudo porque sensores 
colocados no braço, antebraço e 
punho do operador captam as va-
riações. Os dados são enviados para 
um microcomputador que lê as in-
formações e faz com que a máquina 
as interprete, recriando a trajetória 
de maneira quase instantânea.

Para o estudante, o diferencial 
de sua proposta na comparação 
com os demais concorrentes foi a 
interface intuitiva. “Tenho uma es-
pécie de lema: dar para qualquer 
usuário, independentemente da 
idade e da escolaridade, a mes-
ma performance. Criar sistemas 
complexos, mas com interfaces 
simples”, explicou o jovem, que vê 
nessa concepção uma opção mais 
amigável para o futuro da relação 
entre máquinas e homens.

 “Eu acredito que é uma possi-
bilidade para a indústria e toca em 
um ponto que não é a substituição 
do homem pela máquina, e sim a 
cooperação. Unir as duas coisas: a 
inteligência do humano com a for-
ça e a precisão do robô”, afirmou. 
“Esse é o futuro para mim, essa 
mudança de pensamento da substi-

tuição para a cooperação”.  Vinicius 
realizou iniciação científica com o 
professor Glauco Augusto de Pau-
la Caurin na área de reabilitação 
robótica, com o uso de robôs em 
fisioterapia, e em agosto de 2012 
embarcou para os Estados Unidos 
para um intercâmbio na New York 
University pelo programa Ciências 
sem Fronteiras.

 “Me inscrevi em uma maté-
ria do mestrado em mecatrônica 
e desenvolvi um projeto em robó-

tica. Trabalhei durante oito meses 
no laboratório da universidade e, 
quando voltei, fui conversar com o 
professor Glauco. O projeto do de-
safio, que é também meu trabalho 
de conclusão de curso (TCC), é si-
milar ao que fiz em Nova York, mas 
lá era um protótipo.

 O professor gostou da ideia e 
aqui criamos uma 2ª versão melho-
rada, robusta”.  De volta ao Brasil, 
Vinicius ficou sabendo do concur-
so e resolveu se inscrever. Efetuou 

o registro sozinho, mas em todo o 
percurso contou com o apoio do 
professor Glauco e também de Da-
niel Magalhães, Kleber Andrade e 
de colegas e funcionários da USP e 
da New York University. 

Competição global
“Trabalhei muito pensando em 

ficar entre os dois primeiros. Sabia 
que era difícil porque é uma compe-
tição global, mas trabalhei muito”, 
contou.  O empenho deu resultado. 

Após sete meses de competição, o 
estudante foi informado que havia 
conquistado o 2º lugar e que, em 
maio, iria receber um cheque de 10 
mil dólares. Agora com o dinheiro 
em mãos, ele pretende investir o 
montante para, no futuro, definir a 
melhor forma de usá-lo. 

“Pretendo trabalhar com ino-
vação e levar o conhecimento para 
outras pessoas, provavelmente 
usar para criar um negócio”, relata 
Vinícius Fernandes.

FoTo: Reprodução/Internet

União de robôs e humanos de forma 
cooperativa pode ser possível, segundo 
mostra pesquisa de aluno da USP

O projeto europeu NanoReg 
trata da regulação internacional 
em nanotecnologia, ciência que 
abrange estudo e uso de materiais 
em escala molecular. No final do 
mês de maio, a participação do 
Brasil no projeto foi oficializada 
com a assinatura de acordo de co-
operação durante a reunião geral 
semestral, realizada em Lisboa.

O Brasil se junta à Coreia do 
Sul como únicos membros oficiais 
fora do continente europeu. Aus-
trália, Canadá, Estados Unidos e 
Japão são colaboradores. O acor-
do foi assinado pelo coordenador 
do projeto, Tom van Teunenbroek.

A coordenação científica do 
NanoReg no Brasil será do Institu-
to Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro). Já a 
gestão no âmbito do governo fica-
rá sob comando da Coordenação-
-Geral de Micro e Nanotecnologias 
(CGNT) – vinculado ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) – junto ao Comitê Intermi-
nisterial de Nanotecnologia (CIN). 
A participação do Brasil no Nano-
Reg foi definida em setembro de 
2014.

Oito laboratórios brasileiros 
darão contribuições para cin-
co dos sete pacotes de trabalho 
propostos pelo projeto, com o 
objetivo de estruturar a pesqui-
sa. Entre os participantes estão o 
Inmetro, o Centro de Tecnologias 
Estratégicas do Nordeste (Cete-
ne), a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), 
a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), a Univer-
sidade de São Paulo (USP), a Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
(FURG), a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), e a Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp).

“Temos uma regulação em 
sintonia com a regulação mundial 
para a área, levando em conta as 
necessidades da sociedade e da 
indústria”, afirma a analista em 
Ciência e Tecnologia da CGNT da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação do MCTI 
(Setec/MCTI), Anna Tempesta, 
que participou da reunião em 
Lisboa. “Essa é uma maneira bem 
interessante de o Brasil estar de 
acordo com a regulamentação 

mundial”, completa. Os líderes 
dos laboratórios brasileiros par-
ticipantes do NanoReg estiveram 
presentes na reunião e interagi-
ram com pesquisadores que tra-
balham nos diferentes pacotes do 
projeto. As tarefas a serem desen-
volvidas no Brasil foram definidas 
de acordo com o cronograma ge-
ral.

Regulamentação
O NanoReg é um projeto so-

bre pesquisa para regulamenta-
ção em nanotecnologia propos-
to pela União Europeia que tem 
como objetivos disponibilizar 
aos legisladores um conjunto 
de ferramentas de avaliação de 
risco e instrumentos para toma-
da de decisão a curto e médio 
prazo. O processo inclui expo-
sição, monitorização e controle 
para um número selecionado de 
nanomateriais já utilizados em 
produtos.

A participação do Brasil no 
NanoReg possibilita ao MCTI e às 
instituições nacionais o acesso a 
dados e pesquisas de 68 laborató-
rios de 16 países europeus.

Lista de nações do projeto europeu 
NanoReg inclui laboratórios do Brasil

REGULAÇÃo INTERNACIoNAL EM NANoTECNoLoGIA



CONVOCAÇÃO PARA2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N034/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos inte-
ressados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regu-
lamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a 
Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-
4588, no dia 01/07/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de fornecimento de refeições, destinado a 
Secretaria de Estado do Governo - SEG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00258-8
João Pessoa, 12 de junho de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO CGE Nº. 15-00648-8
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 010/2015, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à construção e instalação de cinco poços tubulares rasos para atender de forma 
emergencial o abastecimento de água da sede do município de Cuité, no estado da Paraíba.  
Abertura: 30/06/2015 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, 
situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado 
da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 11 de junho de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CINEP
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº0001/2015
REGISTRO DA CGE Nº 15-00661-9
A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 026 de 20/03/2015,  torna 

público, que realizará às 10:00 horas do dia 15 de julho de 2015, em sua sede na Rua Feliciano Cirne 
nº. 50, bairro de Jaguaribe – nesta cidade, a Concorrência nº 0001/2015, tipo Menor Preço. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à manutenção 
mecanizada (desmatamento, limpeza, com formação geométrica, regularização de leito e base pra 
pavimentação com brita graduada, transporte local e carga e descarga de entulho) dos Distritos 
Industriais e áreas pertencentes/geridas por esta Companhia , conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste EDITAL. De acordo com 
a Lei Federal nº 8.666/93, e suas modificações. Os interessados poderão adquirir cópia do Edital e 
obter maiores informações, no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 17:30, dos dias úteis, no 
endereço supra citado, ou pelos telefones 3208-3924/3208-3925 ou pelo site: www.cinep.pb.gov.br.

João Pessoa, 12  de junho de 2015.
Adeilton Martins de Oliveira

Presidente da CPL

                          
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 
Registro CGE Nº. 15-00558-0

OBJETO:  O presente Edital tem por objeto a contratação dos serviços de empresa especializada 
ou de Profissional Qualificado especializado em Medicina do Trabalho para a revisão, atualização 
do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – da PBGÁS, incluindo a imple-
mentação e coordenação deste, conforme os requisitos da NR 07 “Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional” e demais NRs aprovadas pela Portaria Nº 3.214 de 08/06/1978 do TEM, 
conforme condições estabelecidas no Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 30/06/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

                          
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 
Registro CGE Nº. 15-00558-0

OBJETO: contratação dos serviços de empresa especializada ou de Profissional Qualificado 
especializado em Medicina do Trabalho para a revisão, atualização do PCMSO – Programa de Con-
trole Médico e Saúde Ocupacional – da PBGÁS, incluindo a implementação e coordenação deste, 
conforme os requisitos da NR 07 “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional” e demais 
NRs aprovadas pela Portaria Nº 3.214 de 08/06/1978 do TEM, conforme condições estabelecidas 
no Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
constituídos pela Decisão DE PRE n.º 002/2015, de 08 de JANEIRO de 2015, torna público para 
conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial Nº 009/2015, realizado no dia 11/06/2015, 
às 14h30min, foi DESERTO.

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2015
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO BASCULANTE EQUIPADO COM CAÇAMBA 

DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNÍCIPIO. Tipo: Menor Preço. Início da 
Sessão:10:30(hora local) do dia 29/06/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou no endereço 
www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 12 de junho de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2015
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS SE-

CRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:14:00(hora 
local) do dia 29/06/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 12 de junho de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2015
Objeto:CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 

Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:08:30(hora local) do dia 29/06/2015. Local:Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de 
Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@
cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 12 junho de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2015
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRI-

FICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da 
Sessão:16:30(hora local) do dia 29/06/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br . 

Cuité/PB, 12 de junho de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro oficial

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 003/2015, 

tendo como objeto CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO ANEXO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
DO IDOSO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a J. D. CONS-
TRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 19.686.593/0001-10, somando 
um valor total de R$ 162.875,14. Informações na CPL, sede da prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 
de novembro, 159, centro, 83-3372-2246.

Cuité/PB, 12 de junho de 2015.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 048/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto:Registro de preços para compra 
futura de adesivo, faixa, bannere placa, em impressão digital, destinado as diversas Secretarias. Data: 
26/06/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 
1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 
17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
nº 123/06, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 12 de junho de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO PÁTRIA 

LIVRE-PPL, do estado da Paraíba, convoca todos os seus dirigentes e filiados, segundo o que dispõe 
a norma estatutária para participarem de nosso Congressoque será realizada ás 14:00 horas do dia 
19 de junho de 2015 na sede do partido na Av: Gouveia Nóbrega 32, Bairro do Roger, João Pessoa 
Paraíba, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Escolha da nova Diretoria Executiva Estadual do Partido Pátria Livre-PPL na Paraíba
b) Outros assuntos de interesses partidários, a exemplo a aprovação da abertura de novas 

comissões municipais.
Francisco de Assis Pereira

Presidente da Comissão Provisória
PPL-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA SECCIONAL 
DO RESIDENCIAL MORADA DOS HIBISCOS S-57

O Presidente da COHEP – Cooperativa Habitacional do Estado da Paraíba Ltda, no uso de 
suas atribuições estatutárias e dentro dos objetivos do TTS-Trabalho Técnico Social -  PMCMV – 
Ministério da Cidades – CAIXA - Caixa Econômica Federal, CONVOCA os 224 (duzentos e vinte 
e quatro) cooperados da S-57 Residencial Morada dos Hibiscos para se reunirem em Assembleia 
Seccional, a ser realizada no auditório da OCB-PB, localizado na Av. Coremas, 498, Centro, em 
25 de Junho de 2015, no seguinte horário primeira 1º (primeira) convocação as 17:00 horas com a 
presença de 2/3 (dois terço) dos cooperados; 2º convocação as 18:00 horas, com metade mais um 
dos cooperados, e 3º(terceira) convocação as 19:00 horas com, no mínimo de 10(dez) cooperados 
a fim de decidir a seguinte orem do dia:

Pauta da Assembleia Seccional:
1-Eleição do Sindico, Subsíndico e Conselho Administrativo; 
2-Explicações sobre o término da obra e posterior ocupação do imóvel;
3- Outros assuntos de interesse dos cooperados/beneficiários da S-57

João Pessoa, 13 de junho de 2015
Ronaldo Ferreira Loureiro

Diretor Presidente

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00025/2015
Objeto: Aquisição e recarga de botijões de gás GLP envasar, para todas as secretarias e escolas, 

e repartições do Município de Igaracy/PB e para o Fundo Municipal de Saúde deste município.
MOTIVO: DESERTO
Tipo: Menor Preço por item.
Data da Abertura: 26/06/2015 – Horário: 10:30 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal de Igaracy-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Pedro Lopes 
Brasileiro, s/n, Igaracy-PB.

Igaracy-PB, 12 de junho de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00029/2015
Objeto: aquisição de veículos automotivos, zero km, para o Municipio de Igaracy/PB, conforme 

as especificações e condições estabelecidas no edital.
MOTIVO: DESERTO
Tipo: Menor Preço por item
Data da Abertura: 26/06/2015 – Horário: 09:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93. O edital encontra-se á disposição 

na sala da comissão Permanente de Licitação, no endereço supramencionado, o licitante que se 
interessar poderá comparecer ao endereço na Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/nº - Centro - Igaracy/
PB, portando um PENDRIVE ou CD para adquirir o edital. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy/PB, através de sua Comissão de Licitação das 
08h00min às 11h30min horas.

Igaracy/PB, 12 de junho de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00030/2015
OBJETO: contratação de veículos com motoristas para Transporte de Estudantes da Zona Rural 

para as Escolas situadas na Zona Urbanas do Município de Igaracy/PB, destinados aos alunos do 
Município e do Estado.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 26/06/2015 – Horário: 14:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93. O edital encontra-se á disposição 

na sala da comissão Permanente de Licitação, no endereço supramencionado, o licitante que se 
interessar poderá comparecer ao endereço na Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/nº - Centro - Igaracy/
PB, portando um PENDRIVE ou CD para adquirir o edital. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy/PB, através de sua Comissão de Licitação das 
08h00min às 12h00min horas.

Igaracy/PB, 12 de junho de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A CAMARA MUNICIPAL DE IGARACY, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições 

da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar que fará 
realizar às 10:00 horas do dia 30 de junho  de 2015, processo licitatório na modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa e/
ou proprietários de veículos para locação de veículos para ficarem à disposição da Câmara Mu-
nicipal de IGARACY-PB, durante o exercício de 2015. O Edital e anexos para a presente Tomada 
de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 às 12:00 e 14:00 no Setor de Licitação, com 
funcionamento no prédio sede do município de Igaracy-PB, situada na Travessa Antônio Costa 
Dantas S/N,  centro, Igaracy - PB. 

Igaracy, 11 de Junho de 2015.
Presidente da C.P.L.

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2015
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE CUITÉ. LICITANTES 
INABILITADOS: MATRIX CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA 
ME. Licitação declarada fracassada por não haver licitantes habilitados. Prazo para recurso 5 dias 
nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de 
novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 83-3372-
2246/2447, licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 12 de junho de 2015.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2015

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LINKS DE ACESSO 
A INTERNET COM IP DEDICADO PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEI-
TURA. O Pregoeiro da Prefeitura de Cuité comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 
039/2015, está suspenso em virtude da impugnação ao edital apresentado pela BR27 SERVIÇOS 
DE TECNOLOGIA LTDA. O Edital terá o aviso de licitação republicado com uma nova data para 
abertura do certame. Informações:segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 10 de junho de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de junho de 201526
Geral

Governo vai liberar recurso para o NE
CoNVIVÊNCIA CoM A SECA

Prioridade será dada a obra 
de transposição do Rio São 
Francisco, diz ministro

Os Estados do Semiárido 
nordestino, que enfrentam 
problemas com a seca, rece-
berão recursos do Governo 
Federal para atuar contra a 
seca. O anúncio foi feito na úl-
tima quita-feira pelo ministro 
da Integração Nacional, Gil-
berto Occhi, que afirmou que 
vai estender a política de re-
passe de verbas do Governo 
Federal para a região.

Segundo o ministro, na 
próxima segunda-feira (15) 
será firmado convênio com Per-
nambuco e, na semana seguin-
te, com os Estados da Bahia, 
Ceará, Alagoas e Sergipe.

“Esses Estados vão re-
ceber apoio do Governo 
Federal para a questão da 
crise hídrica, com medida 
provisória da presidente da 
República, autorizando va-
lor orçamentário que pos-
samos atender”, disse Occhi, 
acrescentando que Piauí, Rio 
Grande do Norte, Paraíba e 
Minas Gerais já foram con-
templados.

Ele ressaltou, todavia, 
que o combate à seca que 
atinge a região Nordeste 
deve visar a “obras estru-
turantes”, como a transpo-
sição das águas do Rio São 

Francisco para outros rios da 
região, de modo a melhorar 
a disponibilidade de água à 
população nordestina.

“Eu entendo que é uma 
resposta importante, mas isso 
nos direciona à necessidade 
de obras mais estruturantes”, 
destacou o ministro. Atual-
mente, 865 municípios do 
Nordeste estão em situação de 
emergência por causa da seca.

De acordo com estudo 
do Centro Nacional de Mo-
nitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais, pratica-
mente todos os Estados nor-
destinos tiveram os níveis de 
reserva de água reduzidos e 
não se recuperaram no perí-
odo de referência do estudo 
(maio de 2012 a junho de 
2015). “O Nordeste, de ma-
neira geral, saiu de quase 
59% de capacidade de re-
servação de água para 25%, 
caindo mais de 50% de sua 
capacidade”, disse Occhi. A 
queda foi, na verdade, de 
57,6%. O único Estado que 
apresentou quadro distinto 
foi a Bahia, que está com re-
servação de 51%, ante média 
de 37% em anos anteriores.

Os reservatórios do 
Ceará tiveram queda signifi-
cativa de nível, passando de 
65% para 19% este ano. Em 
Pernambuco, houve redução 
de 43% para 13%. Em outros 
Estados, a queda foi menor.

Mais de 300 presos, sendo 215 
em flagrante e 34 por cumprimen-
to de mandados. Apreensão de 57 
armas de fogo, 261 munições, 193 
veículos (58 roubados e 135 com ir-
regularidades ou utilizados em cri-
mes), além de 84,8 kg de maconha, 
2,3 kg de cocaína, 10 kg de pasta 
base e 18,2 kg de crack. Esses são 
os resultados do empenho de 9 mil 
profissionais da Polícia Federal, Po-
lícia Rodoviária Federal, Força Na-
cional, Polícias Militares, Polícias Ci-
vis, Perícias e Corpos de Bombeiros 
(fiscalização de venda de fogos e 
estruturas de festas juninas). Todos 
estavam envolvidos na “Operação 
Brasil Integrado – São João Segu-
ro”, realizada nos nove Estados da 
região Nordeste desde a noite da 
´última terça-feira, sob comando do 
Ministério da Justiça concluiu, na 
madrugada de ontem.

O ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, classificou a ope-
ração como um “pleno sucesso”, 
que ocorreu nos moldes das ações 
implementadas durante a Copa do 
Mundo e foi coordenada pela Se-
cretaria Nacional de Segurança Pú-
blica, a partir do Centro de Coman-

do e Controle Nacional, em Brasília 
(DF). “Operações como essas sufo-
cam os criminosos e oferecem re-
sultados que impactam a segurança 
pública e criam condições de todas 
as forças trabalharem integradas, 
gerando ainda mais resultados fu-
turos”, afirmou.

No Ceará, por exemplo, foram 
presas 69 pessoas e apreendidos 27 
adolescentes suspeitos de tráfico 
durante esta quinta edição da ope-
ração Brasil Integrado. Ainda foram 
apreendidos no estado 41,2 quilos 
de maconha, 1,3 kg de cocaína e 
452g de crack.

Foi na última quarta-feira que 
o Ministério da Justiça deu início à 
“Operação Brasil Integrado – São 
João Seguro” nos nove Estados da 
região Nordeste. A ação intensifica 
o enfrentamento conjunto ao crime 
e à violência no período que ante-
cede os festejos juninos. 

A iniciativa prevê mandados 
de prisões por diversos crimes, em 
toda a região, assim como patrulha-
mentos táticos e barreiras policiais 
em pontos estratégicos, para inibir 
e reprimir delitos como homicídio, 
porte ilegal de armas e de explosi-

vos, roubo e tráfico de drogas. Num 
plano semelhante ao executado na 
Copa do Mundo de 2014, partici-
pam de forma integrada da opera-
ção mais de 5 mil profissionais da 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícias Militares, Polícias 
Civis, Corpos de Bombeiros e de al-
gumas Guardas Municipais.

A operação é coordenada a 
partir do Centro de Comando e 
Controle Nacional, em Brasília (DF). 
A operação tem ajudado a fortale-
cer a integração entre as forças de 
segurança pública em todo o Brasil. 
As quatro edições anteriores já en-
volveram regiões específicas e tam-
bém o país inteiro.

 Números da operação: Partici-
pação - 9 mil profissionais da Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Força Nacional, Polícias Militares, 
Polícias Civis, Perícias e Corpos de 
Bombeiros (fiscalização de venda 
de fogos e estruturas de festas juni-
nas). Prisões - 302 adultos presos por 
crimes diversos (215 em flagrante e 
34 por cumprimento de mandados).  
- 55 adolescentes foram apreendi-
dos. Apreensões - 57 armas de fogo 
e 261 munições apreendidas.

Mais de 300 suspeitos são presos
opERAÇÃo bRASIL INTEGRAdo



Protocolo...: 2015 - 034370
Responsavel.: LOJAO DO DENTISTA COM. DE MAT 
ODONT
CPF/CNPJ....: 019797229/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.146,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034765
Responsavel.: LOJAO DO DENTISTA COM MAT 
ODONT E H
CPF/CNPJ....: 019797229/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.453,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034855
Responsavel.: MAX TURISMO LTDA
CPF/CNPJ....: 070120217/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035098
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            342,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035210
Responsavel.: MACHADO DANTAS MAN. IND.
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            119,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035289
Responsavel.: MARINA CHAVES MENDES
CPF/CNPJ....: 123652334-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030958
Responsavel.: MABEL CLAUDINO LINS
CPF/CNPJ....: 910193204-78
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034794
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            347,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034369
Responsavel.: POCOES EMPREENDIMENTOS IMOB. L
CPF/CNPJ....: 015340589/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.600,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034282
Responsavel.: R & M PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009242924/0002-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034637
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 - 034757
Responsavel.: WILSON DE AZEVEDO MENDES
CPF/CNPJ....: 021822073/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,64
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034815
Responsavel.: VM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010791791/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            528,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033455
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pes soas 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,  13/06/2015
----------------------------------------

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.: CLINICA MAIS SERVICOS E ATIVI-
DADES
CPF/CNPJ....: 020127097/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034649
Responsavel.: DEYVID GALDINO DE MELO ME
CPF/CNPJ....: 012393101/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.847,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033985
Responsavel.: DODOLAR COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014394957/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.528,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034755
Responsavel.: EDIMAR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 602091693-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034792
Responsavel.: ERICKA VANESSA DE ALENCAR
CPF/CNPJ....: 014414177/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            617,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034886
Responsavel.: FATOR VIGILANCIA E SEGURANC
CPF/CNPJ....: 012048368/0001-09
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            490,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035234
Responsavel.: FABIO ANGELO DE ALBUQUERQUE ME
CPF/CNPJ....: 006877368/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            286,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033912
Responsavel.: FABIO ANGELO DE ALBUQUERQUE ME
CPF/CNPJ....: 006877368/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            498,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032579
Responsavel.: GREGORIO MARCELO NETO ME
CPF/CNPJ....: 018270080/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            196,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034349
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            557,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034098
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            273,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034361
Responsavel.: JAIR GREGORIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 131000254-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            342,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034660
Responsavel.: JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE-
TRICOS
CPF/CNPJ....: 010548447/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.802,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034443
Responsavel.: LUIZ FLAVIO RODRIGUES DE PAIVA
CPF/CNPJ....: 041197922/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            411,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 018115408/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.663,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035635
Responsavel.: FLAVIO GOMES DE FIGUEIREDO ME
CPF/CNPJ....: 020424100/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            332,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033440
Responsavel.: GLORIA DE LOURDES VIEIRA LEMOS
CPF/CNPJ....: 357717474-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.776,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 035483
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            374,76
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 034308
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            374,76
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 034309
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            560,38
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 034310
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            451,54
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 034311
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            451,53
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 034312
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.604,89
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 034313
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.604,89
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 034314
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.604,89
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 034315
Responsavel.: JOSAFA PEREIRA DE SENA
CPF/CNPJ....: 094828224-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.416,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 035473
Responsavel.: JURANDY ROCHA VIEIRA
CPF/CNPJ....: 445216931-72
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            220,00
Apresentante: CLINICA VETERINARIA DR EDSON 
MAURO
Protocolo...: 2015 - 033395
Responsavel.: LEANDRO JULIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 070608964-22
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            287,71
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034593
Responsavel.: LEONARDO SARMENTO MEIRA 
GADELHA
CPF/CNPJ....: 018453164-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.030,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 035507
Responsavel.: LIRA E FREITAS LTDA
CPF/CNPJ....: 017966734/0001-22
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            133,87
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034618
Responsavel.: LUCIANO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ....: 549146554-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            179,25
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034989
Responsavel.: LUCICLEIDE C DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ....: 031619174-48
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            163,39
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034971
Responsavel.: LUCICLEIDE SALES ARAUJO
CPF/CNPJ....: 813566337-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.026,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 035457
Responsavel.: LUCIO PONTES DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 016794124-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            136,82
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034975
Responsavel.: MARIA LUCIA FURTADO VIEIRA
CPF/CNPJ....: 013201209/0001-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.093,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 035834
Responsavel.: MARIA MARGARIDA BANDEIRA DE 
SOUZA
CPF/CNPJ....: 058887004-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.424,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 035463
Responsavel.: PLANC ALFREDO VOLPI EMPREEND. 
IMOB.
CPF/CNPJ....: 013186998/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.667,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031634
Responsavel.: REGINA COMERCIO DE CONF LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 021609603/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.778,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033511
Responsavel.: ROBERTA CLAUDIA AMARAL OLI-
VEIRA ME
CPF/CNPJ....: 019451410/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            481,56
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034811
Responsavel.: SANDRO ANTONIO MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 603379074-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.896,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 035375
Responsavel.: SONIA MARIA DA SILVA MORAIS
CPF/CNPJ....: 150952404-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.134,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 035506
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.123,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034724
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  13/06/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALEANDRO AYRES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 021522128/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.933,34
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035145
Responsavel.: ARIEL AVISSAR
CPF/CNPJ....: 013741464-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033430
Responsavel.: EMIL MELQUIADES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 014728454/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034068
Responsavel.: FABIANA DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 013940470/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.086,08
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033337
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 018115408/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.048,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035096
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 018115408/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.060,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035097
Responsavel.: ISRAEL MARQUES BATALHA
CPF/CNPJ....: 019582003/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            733,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034051
Responsavel.: JOSE CESAR DOMINGOS
CPF/CNPJ....: 012516992/0001-93
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            135,71
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034585
Responsavel.: JOSE CESARIO DOMINGOS
CPF/CNPJ....: 012516992/0001-93
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            127,99
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034596
Responsavel.: JOSE RUBIANO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013904096/0001-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            141,94
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034603
Responsavel.: JOSE RUBIANO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013904096/0001-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            131,04
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034604
Responsavel.: JOSE TEATINO CAVALCANTE FILHO
CPF/CNPJ....: 759729804-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            139,50
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034595
Responsavel.: JOSE TEATINO CAVALCANTE FILHO
CPF/CNPJ....: 759729804-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            159,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034605
Responsavel.: KADU EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013707354/0001-12
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            149,90
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034590
Responsavel.: LINDEMBERG CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 091688394-99
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            260,57
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034616
Responsavel.: LUCIANO MARINHO DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 207336824-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            607,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035084
Responsavel.: LUIZ SIMOES FILHO
CPF/CNPJ....: 005154951/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034419
Responsavel.: MANOEL DE SOUZA BATISTA
CPF/CNPJ....: 627631647-49
Titulo......: C.CRD COMERCIAL  R$          3.248,41
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034008
Responsavel.: MARCIO MOURA LACERDA DE MELO J
CPF/CNPJ....: 012797261/0002-44
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            119,05
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033219
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035160
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035161
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.715,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034427
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.562,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034756
Responsavel.: CRN CONTRUCOES E INCORPORA-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 010981880/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035651
Responsavel.: DEBORA LEITAO MADUREIRA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 874427284-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.182,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 035502
Responsavel.: ERIC ANDRETTI BARRETO NOGUEIRA
CPF/CNPJ....: 026783714-33
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            800,00
Apresentante: HENRIQUE GERALDO LARA
Protocolo...: 2015 - 034009
Responsavel.: F C TRADING IMPORTADORA E 
EXPORTADO
CPF/CNPJ....: 011842472/0002-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.333,49
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 034477
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 018115408/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.535,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 035631

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

FGN COMÉRCIO DE MOTOS E NAUTICA LTDA - ME – CNPJ nº 14.887.060/0001-82, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para atividade LAVRA COMÉRCIO VENDAS DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS E 
MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, AV. DUARTE SILVEIRA, Nº519,SALA-F – CENTRO – JOÃO 
PESSOA-PB, PROC. 2015-003174.

GS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ nº 10.905.243/0001-22, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 APARTAMENTOS, RUA 
PROJETADA, LT.365, QD.123 – ST.17 – ALTO DO CÉU-JP/PB, PROC. 2015-003200.

LEONARDO STEFANIS DE MEDEIROS LINS – CNPJ nº 41.151.622/0001-06, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO 
DA LO Nº1531/13, para atividade TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PER-
CURSO: GRANDE JOÃO PESSOA-PB,  PROC. 2015-003255.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – CNPJ nº 08.888.968/0001-08, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, para atividade  PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM,LOCAL: DIVERSAS RUAS DE 
PRINCESA ISABEL-PB, PROC. 2015-003212.

SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO – CNPJ nº 02.846.887/0001-69, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICEN-
ÇA DE ALTERAÇÃO, para atividade IMPLANTAÇÃO DO PISO EM CONTRETO E SUBST. DE 
TANQUES, AV. VICENTE PEDRO, Nº279, CENTRO – SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, 
PROC. 2015-003191.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – CNPJ nº 08.888.968/0001-08, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, para atividade PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, LOCAL: EM DIVERSAS RUAS 
DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PROC. 2015-003213.

LUIZ GONZAGA PRIMO – CPF nº  040.216.654-04, Torna público que requereu junto a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO DA LO Nº580/2006, para ati-
vidade CULTIVO DE ABACAXI DE SEQUEIRO, FAZENDA SANTA PAULINA, SÍTIO MITUAÇU,ZONA 
RURAL-CONDE-PB, PROC. 2015-003241.

CCM EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 09.557.366/0001-30, Torna público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para atividade  LOTEAMENTO URBANO COM 165 LOTES, RUA ENGENHO SANTO AMARO, 
S/N – VARZEA NOVA-SANTA RITA-PB, PROC. 2015-003256.

HMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-ME – CNPJ nº 18.590.346/0001-52, Torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 APARTAMEN-
TOS, RUA PROJETADA, QD.38 – LT.02 – LOTEAMENTO JARDIM EUROPA II – SANTA RITA-PB, 
PROC. 2015-003247.

JOSE PATRICIO DE OLVEIRA– CPF nº 738.757.404-91, Torna público que requereu junto a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, para 
atividade EDFIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 APARTAMENTOS, RUA. AGU RODRIGUES 
DOS SANTOS,S/N,QD.176, LT.293-PARATIBE-JP/PB, PROC. 2015-003216.

JOSE DE SANTANA FILHO – CPF nº 002.613.274-53, Torna público que requereu junto a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO DA LO Nº1650/10, para 
atividade  PRÉDIO RESIDENCIAL DE 04 ANDARES, RUA CARTEIRO OLÍVIO PONTES, ÁGUA 
FRIA-JP/PB, PROC. 2015-003199.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 19 de Maio de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA valor total 

de R$ 12.381,00 (Doze Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais), CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO 
– ME  valor total de   R$ 33.049,00 (Trinta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais) e a empresa L & J 
TRANSFER LTDA valor total de R$ 12.981,00 (Doze Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais).pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Lagoa de Dentro - PB, 21 de Maio de 2015.
Fabiano Pedro da Silva

Prefeito

ADJUDICAÇÃO
 Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 016/2015, Processo nº 2015.04.026 ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para a Empresa: INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA valor 
total de R$ 12.381,00 (Doze Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais), CÉLIA FRANCISCO DE CARVA-
LHO – ME  valor total de   R$ 33.049,00 (Trinta e Três Mil e Quarenta e Nove Reais) e a empresa 
L & J TRANSFER LTDA valor total de R$ 12.981,00 (Doze Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais).

Lagoa de Dentro - PB, 21 de Maio de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 
de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 0003.2015, fundamentado 
no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 11 e 
12/06/2015, respectivamente, no valor total de R$ 62.200,00 – (Sessenta e Dois Mil e Duzentos 
Reais), em favor da empresa EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA – inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.420.916/0008-28, que tem como objetivo, a Aquisição parcelada de Emulsão Asfáltica 
do tipo RM-1C e RR-1C. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do 
instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-
-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 12 de Junho de 2015.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

OBJETO: Contratação de Empresa do ramo pertinente, para Ampliação e Reforma de Unidades 
Escolares neste município. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da con-
tratação: J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA – CNPJ: 15.002982/0001-28 - Valor: 
R$ 607.386,08 (Seiscentos e sete mil trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos). 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 Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08h00min as 
13h00min dos dias úteis.

Baia da Traição - PB, 12 de Junho de 2015
ALISSON SILVEIRA PADILHA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE EDITAL
LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2015

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, designada pela 
Portaria Nº 001/2015, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Leilão 
Público no dia 02/07/2015, às 10:00 horas, no Pátio da Garagem da Prefeitura, situada à Rua Antonio 
Toscano, 46, nesta Cidade, para alienação dos seguintes veículos inservíveis à Administração Muni-
cipal:  Lote 01 – PAS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE ECONOMY. Placa  OFG 4359/PB, movido a 
gasolina/álcool, cor preta, ano/modelo 2011/2012, Chassi nº 9BD15822AC6647977, Código Renavan 
1624724-5,  LOTE 02 – PAS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE ECONOMY. Placa  NPY 9134/PB, 
movido a gasolina/álcool, cor prata, ano/modelo 2011, Chassi nº 9BD15822AB6570583, Código 
Renavan 32463346-7 e LOTE 03 - PAS/AUTOMOVEL/FIAT/UNO MILLE ECONOMY. Placa  OGD 
1668/PB, movido a gasolina/álcool, cor preta, ano/modelo 2013, Chassi nº 9BD15822AD6861907, 
Código Renavan 0056887056-5,  conforme Edital de Leilão Público nº 002/2015, afixado no Quadro 
de Avisos desta Prefeitura, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro - Dona Inês/PB.

                Dona Inês/PB, 12  de Junho de 2015.
Maria Gorete da Silva
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
Assessoria Técnica Especializa nas áreas administrativa e de gestão - Consultoria. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 12 de Junho de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015
Proc. Administrativo nº 069/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:30 horas do dia 30 de junho de 2015, 
realizará a abertura da Tomada de Preço Nº 003/2015, cujo objeto é a é a Contratação de empresa 
para fornecimento de material de construção, Elétrico e Hidráulico a serem utilizados nas pequenas 
reformas de prédios públicos municipais de Diamante, durante o exercício de 2015, conforme especi-
ficações contidas no Anexo I: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio 
José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 12 de junho de 2015
FRANCISCO JEANIO PEREIRA FRANCO

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE SESSÃO DESRTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00039/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada aRua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro - 

Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0311/2015, torna ciente aos 
interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o;OBJETIVO:CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE GENEROS 
ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS (PÃO E CARNE MOÍDA) DESTINADOS A ATENDER Á SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

Sousa – PB, 11 de Junho de 2015.
Maria Gerlane Germano

PregoeiraOficial

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 13 de junho de 2015

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA
PARAÍBA - CDRM/PB “Em Liquidação”

CNPJ N° 09.307.729/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem aASSEMBLEIA GERALEXTRAORDI-
NÁRIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 23 de abril de 2015, na sede dasociedade, situada à 
Avenida Assis Chateaubriand n” 2630, Bairro do Tambor, na cidade deCampina Grande, Estado da 
Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a)retificação do edital de convocação, 
bem como da respectiva Ata da Assembleia Geralque a CDRMIPB realizou em 23 de abril de 2015, 
no que diz respeito ao tipo deAssembleia Geral, que passará da denominação Extraordinária para 
Ordinária; b)ratificação das decisões tomada na Assembleia Geral do dia 23 de abril de 2015 e c)
outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: A presente convocação está deconformidade 
com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social daEmpresa.

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
Liquidante

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS 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 e 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 maior desconto, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 06 de julho de 2015 as 12h00min. Objetivo: Eventual aquisição 
de medicamentos tipo éticos. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé 
Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 
08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 12 de junho de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de móveis; 
eletrodoméstico, eletroeletrônicos diversos, destinados as diversas Secretarias deste Município. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 11 de Junho de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento diversos de peças 
e acessórios para manutenção da frota de veículos pesados do tipo Micro-ônibus; ônibus e cami-
nhões pertencentes a este município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as 
demandas operacionais deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 11 de Junho de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conheci-

mento dos interessados,  que realizará procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 
nº 009/2015, no dia 07 de julho de 2015 às 14:00 horas, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de refeições (almoço, jantar e lanches), através do Sistema de 
Registro de Preço (SRP) destinados ao 1º e 2º Tribunais do Juri Criminal de João Pessoa, Audito-
ria Militar, Fórum de Santa Rita e de Cabedelo, para serem consumidos sob demanda, conforme 
quantitativos e especificações constantes do Anexo I do Edital. Demais esclarecimentos poderão 
ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes 
Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a 
quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sexta-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 
3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio 
do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br ou pelo www.licitacoes-e.com.br

João Pessoa, 12 de junho de 2015
Marcelo Ferreira de Andrade

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2015, que objetiva: Aquisição de materiais 
diversos, confeccionados em: plástico, sisal, nylon e tecido para decorações; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: SP Utilidades LTDA - R$ 33.314,50.

Duas Estradas - PB, 12 de Junho de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS 
 AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

O Pregoeiro Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial n.° 
00019/2015. Objetivo: Locação e execução dos serviços de transportes diversos, juntos as diversas 
Secretarias deste município.

Pedro Régis - PB, 11 de junho de 2015
Luciane Alzira da Silva

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2015

PROCESSO ADM. Nº. 8.593/2014
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 

através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, 
do tipo menor preço por item, às 08:00hs(horário local) do dia 26 de junho de 2015, objetivando a 
realização de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RETRO-ESCAVADEIRASEM 
REGIME DE HORA. A sessão pública será realizada na sede da EMLUR, situada na Av. Minas 
Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e 14:00 às 18:00hs (horário local), a 
partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3214-7629

João Pessoa, 12 de Junho de 2015
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente/Pregoeiro da CPL/EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2015

PROCESSO ADM. Nº. 1.693/2015
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 

através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, 
do tipo menor preço por item, às 14:00hs(horário local) do dia 26 de junho de 2015, objetivando a 
realização de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CAIXAS DE EMBALAGENS DESCAR-
TAVÁVEIS. A sessão pública será realizada na sede da EMLUR, situada na Av. Minas Gerais, 177, 
Bairro dos Estados, João Pessoa-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e 14:00 às 18:00hs (horário local), a partir da publicação 
deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3214-7629

João Pessoa, 12 de Junho de 2015
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente/Pregoeiro da CPL/EMLUR



RM ALIMENTOS LTDA - CNPJ:09.446.628/0001-90 - Torna publico que requereu a SEMAN - Se-
cretaria do Meio Ambiente,  uma Licença de Operação, para atividade de RESTAURANTE, na Rua 
Bancario Waldemar de Mesquita Accioly, 636, Bancarios, João Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Julho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada em 
implantação de suporte de sistemas informatizados - Município de Araruna/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 12 de Junho de 2015
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Julho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em implantação de suporte de sistemas informatizados - Secretaria de Saúde. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 12 de Junho de 2015
FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS 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 e 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 maior desconto, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 06 de julho de 2015 as 12h00min. Objetivo: Eventual aquisição 
de medicamentos tipo éticos. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé 
Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 
08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 12 de junho de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-028/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Por-

taria nº. 623 de 02 de maio de 2014, em frente ao recurso interposto pela empresa MARCOPOLO 
S/A, contra a empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS, nos autos do PE nº 
04.028/2015, que tem como objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ADAPTADO COMO HOME OFFICE, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO PROCON-JP, torna público que o mesmo foi JULGADO IMPROCEDENTE, 
mantendo a decisão inicial onde a empresa ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS 
foi declarada VENCEDORA. O resultado do julgamento do recurso encontra-se á disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação dessa Secretaria.

João Pessoa, 11 de junho de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo, tipo Passeio 
destinado a Vigilância Sanitária deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 12 de Junho de 2015
LEONARDO MENDES DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015 
A Câmara Municipal de Areia, através de sua CPL, torna público o resultado da licitação Tomada 

de Preços n.º 002/2015, cujo objeto é a locação, manutenção e hospedagem de programas de 
informática na área de Contabilidade Pública, Portal da Transparência e Folha de Pagamento, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Areia. 

EMPRESA VENCEDORA: RICARDO GUERRA INFORMÁTICA LTDA, 03.500.830/0001-76. 
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). 

Areia(PB), 8 de junho de 2015. 
REGINALDO LOPES DOS SANTOS 

PRESIDENTE DA CPL 

Município de Itabaiana
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Av. José Silveira, 16 – Centro – Itabaiana – PB
CNPJ: 076159290001-74
GABINETE DO PROFEITO
DECRETO Nº 16/2015, DE 08 DE JUNHO DE 2015.
Dispõe sobre a convocação da 
V Conferência Municipal de Saúde de Itabaiana-PB
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, e disposto na Lei 
Federal nº 8.142/90, Resolução do CNS nº 453 de 10 de maio de 2012, e demais Legislação em vigor,

DECRETA                   
 Art. 1º Fica convocada a 5ª Conferência Municipal de Saúde, a realizar-se no dia 08 de 

Julho de 2015, no Maison Finesse em Itabaiana – PB, com o tema “SAÚDE PÚBLICA DE QUALI-
DADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS. DIREITO DO POVO BRASILEIRO”.

 Art. 2º Caberá a Secretaria Municipal de Saúde os atos complementares e necessários 
ao cumprimento desta convocação (local, estrutura e logística), ouvindo o Conselho Municipal de 
Saúde.

 Art. 3º A 5ª Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo presidente do Conselho 
Municipal de Saúde ou, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo substituto designado.

 Art. 4º O Regimento Interno da 5ª Conferência Municipal de Saúde será aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde e publicado no Diário Oficial. 

 Art. 5º As despesas com a organização e realização da 5ª Conferência Municipal de 
Saúde correrão por conta de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde.

 Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana-PB, 08 de Junho de 2015.
Antônio Carlos Rodrigues de Melo Junior

Prefeito Municipal
Itabaiana-PB

DECRETO Nº016/2015, DE 08 DE JUNHO DE 2015.
Dispõe sobre a convocação da 

V Conferência Municipal de Saúde de Itabaiana-PB
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, e disposto na Lei 
Federal nº 8.142/90, Resolução do CNS nº 453 de 10 de maio de 2012, e demais Legislação em vigor,

DECRETA
 Art. 1º Fica convocada a 5ª Conferência Municipal de Saúde, a realizar-se no dia 08 de 

Julho de 2015, no Maison Finesse em Itabaiana – PB, com o tema “SAÚDE PÚBLICA DE QUALI-
DADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS. DIREITO DO POVO BRASILEIRO”.

 Art. 2º Caberá a Secretaria Municipal de Saúde os atos complementares e necessários 
ao cumprimento desta convocação (local, estrutura e logística), ouvindo o Conselho Municipal de 
Saúde.

 Art. 3º A 5ª Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo presidente do Conselho 
Municipal de Saúde ou, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo substituto designado.

 Art. 4º O Regimento Interno da 5ª Conferência Municipal de Saúde será aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde e publicado no Diário Oficial. 

 Art. 5º As despesas com a organização e realização da 5ª Conferência Municipal de 
Saúde correrão por conta de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde.

 Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana-PB, 08 de Junho de 2015.Itabaiana-PB

Antônio Carlos Rodrigues de Melo Junior
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PARAÍBA
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27 – Centro – CEP 58.800-050 - Sousa-PB.

AVISO DE SESSÃO DESRTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00031/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada a Rua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro 

- Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0311/2015, torna ciente 
aos interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o; OBJETIVO: Contratação 
de empresa destinada a aquisição de material permanente para atender a Fundação Municipal de 
Cultura Sandoval Silva de Assis, Biblioteca Municipal Humberto Campos e Banda de Música 13 
de Maio.  Segunda reunião  

Sousa – PB, 12 de Junho de 2015.
Maria Gerlane Germano

 Pregoeira  Oficial

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00031/2015.
OBJETO: Contratação de empresa destinada a aquisição de material permanente para atender 

a Fundação Municipal de Cultura..
ABERTURA: 10/06/2015 as 10:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 12/06/2015.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE SESSÃO DESRTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00039/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada a Rua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro 

- Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0311/2015, torna ciente 
aos interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o; OBJETIVO: Contratação de 
empresa destinado ao fornecimento parcelado de materiais de gêneros alimentícios não perecíveis 
(pão e carne moída) destinados a atender á secretaria municipal de saúde,  que foi remarcada para 
o dia 26 de Junho de 2015 as 09h30min hs, foi declarada deserta pela primeira vez .

Sousa – PB, 12 de Junho de 2015.
Maria Gerlane Germano

 Pregoeira  Oficial

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa destinada ao fornecimento parcelado de Tintas e Material 

para pintura e Sinalização Horizontal..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Função: 15.122.1011.2085; Elemento 

da despesa: 3.3.90.39.01.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00189/2015 - 11.06.15 - SINALMAX COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SINALIZAÇÃO 

LTDA - R$ 132.320,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS, COLETA DE DEJETOS PRO-

VENIENTES DE FOSSAS E LOCAÇÃO DE TENDAS - ESPERANÇA/PB.FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00043/2015.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAIS VIGÊNCIA: 12 (doze) mesesPARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e:CT Nº 00193/2015 - 09.06.15 - ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA - ME - R$ 313.000,00

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 13 de junho de 2015Publicidade
28 A UNIÃO 

EDITAL DE OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MER-
CADO PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA INCENTIVADA

DA TAMOYO FRIGORÍFICOS REUNIDOSS/A
Companhia Incentivada

CNPJ: 09.259.441/0001-87
Ações Preferenciais

TAMOYO FRIGORÍFICOS REUNIDOS S/A, sociedade por ações, com sede na Fazenda Floresta, 
s/n, Camalaú, Estado da Paraíba, CEP 58.530-000, inscrita no CNPJ/MF 09.259.441/0001-87 ( “ 
Ofertante “ ou  “Companhia Objeto”), vem a público apresentar aos titulares de ações de emissão da 
TAMOYO FRIGORÍFICOS REUNIDOS S/A (“Acionistas”) a presente Oferta Pública para Aquisição 
de até a totalidade das ações em circulação no mercado de emissão da Companhia Objeto em 
circulação no mercado (“Oferta”), nos termos do §4° do artigo 4° da Lei n° 6.404, 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada, (“Lei das Sociedades por Ações”), da instituição da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), n° 265/97, nos seguintes termos e condições: 

1. Fato Relevante e Assembléia Geral: 
1.1. Em 05 de março de 2015, a Ofertante, por meio de fato relevante publicado (i) no Jornal 

“A União, da Paraíba”, em edição do dia 05 de março de 2015, pág. 25 e no “Diário Oficial do Estado 
da Paraíba”, em edição do dia05 de março de 2015, pág. 47, comunicou ao mercado a sua intenção 
de realizar a Oferta para o cancelamento do seu registro de companhia incentivada, nos termos do 
§4°do artigo 4° da Lei das Sociedades por Ações e a Instrução CVM 265/97.

1.2. Em 04 de março de 2015, foi realizada Assembléia Geral Ordinária Extraordinária da 
Ofertante, a qual aprovou mediante voto favorável de acionistas titulares de mais de 70 % do capital 
votante e mais de 25%do capital total, a realização da Oferta. Na ata da referida Assembléia Geral 
ficou consignado o seguinte: “1. Tendo em vista (a) os custos elevados da manutenção do registro de 
companhia incentivada e (b) o fato de que a companhia encontra-se com suas atividades paralisadas 
desde 13 de novembro de 1997, quando por determinação do presidente da República do Brasil, 
mediante Decreto publicado no DOU de 14 de novembro 1997, seção I, nº 26244, foi considerada 
de interesse social para fins de reforma agrária e foi promovida sua desapropriação, resolveu apro-
vara realização, pela Companhia,de oferta pública para a aquisição de até a totalidade das ações 
de sua emissão em circulação no mercado (“OPA”), com o intuito de cancelamento do registro de 
companhia incentivada, nos termos do art. 4°, §4°, da Lei n. 6.404/76 (“LSA”), da Instrução CVM 
nº 265/97 (“IN 265”), observado o que segue: (i) A OPA terá por objeto a totalidade das 209.799 
ações de emissão da Companhia em circulação no mercado, representativas de 64,6% do capital 
social desta, sendo ações preferenciais; (ii) O preço a ser ofertado será de R$ 0,72 (setenta e dois  
centavos de real) por ação  em circulação, obtido com base no valor do Patrimônio Líquido indicado 
no Balanço Patrimonial findo em 31-12-2014,  para a obtenção da dispensa e cancelamento do 
registro junto à  CVM em  obediência ao art. 8°, §1°, da IN 361, observado que o preço ofertado é 
justo, nos termos do art. 4°, §4°, da LSA; (iii) O preço ofertado será corrigido pela variação da taxa 
SELIC, ‘pro rata temporis’, apurada desde a data do Fato Relevante de 05.03.2015 e até a data 
do seu efetivo pagamento aos acionistas, a ser pago em moeda corrente nacional na data da liqui-
dação da OPA; (iv) O preço será pago à vista, em uma única parcela, contra o saldo das reservas 
de lucros disponíveis da Companhia, o qual é suficiente para viabilizar a realização da OPA; (v) 
A realização da OPA ficará sujeita à aprovação dos órgãos reguladores, em especial da CVM, e 
demais órgãos pertinentes; e (vi) Caso a OPA resulte no cancelamento de registro de companhia 
incentivada da Companhia, autorizar desde já, conforme facultado pelo §5° do art. 4° da LSA, a 
realização de resgate das ações que remanescerem em circulação pelo mesmo preço praticado no 
leilão da OPA, observado que haverá convocação de Assembléia Geral Extraordinária para esse 
fim, nos termos da legislação aplicável. Nesta hipótese, o preço praticado na OPA será pago aos 
acionistas remanescentes no prazo de 15 (quinze) dias, contados da deliberação que aprovar o 
resgate, sendo seus valores atualizados pela variação da taxa SELIC, ‘pro ratatemporis’, apurada 
desde aliquidação financeira da OPA até a data da sua efetiva disponibilização aos acionistas 
remanescentes. 2.Dispensar o Laudo de Avaliação econômico-financeira, tendo em vista que a 
Companhia encontra-se paralisada desde novembro de 1997. Sendo o Balanço Patrimonial findo 
em 31-12-2014 a base para determinação do valor a ser ofertado para compra de ações.  3.Realizar, 
diretamente os procedimentos de compras e pagamentos das ações objeto desta OPA, dispensando 
a contratação de uma instituição financeira intermediária, tendo em vista o reduzido valor previsto 
da operação de compra das ações.4.Autorizar a administração da Companhia a realizar tudo o 
quanto for necessário ao cumprimento das deliberações aprovadas, incluindo, sem limitação, o 
Edital de OPA, o pedido de registro simplificado da Companhia junto à CVM e demais solicitações 
pertinentes.5. Autorizar apublicação de Fato Relevante,de forma a informar ao público as decisões 
e recomendações ora aprovadas, nos termos da Instrução CVM n. 265/97”

1.3. Em 05 de março de 2015, a Ofertante, por meio de fato relevante e publicado (i) no jornal 
“ A União”, da Paraíba, em edição do dia 05 de março de 2015, pág. 25; (ii) no “ Diário Oficial do 
Estado da Paraíba”, em edição do dia 05 de março de 2015, pág.47 , comunicou ao mercado que 
a Assembléia Geral Extraordinária da Ofertante, realizadadia 04-03-2015, aprovou a recomendação 
do Conselho de Administração de realização, pela Ofertante, de oferta pública para a aquisição 
de até a totalidade das ações de sua emissão em circulação no mercado, com o intuito de obter o 
cancelamento do seu registro de companhia incentivada. 

2. Oferta:
2.1. Fundamento Legal.Esta Oferta está sendo implementada em conseqüência da intenção 

da TAMOYO FRIGORÍFICOS REUNIDOS S/Aem cancelar o seu registro de companhia incenti-
vada, nos termos do artigo 4°, parágrafo 4° da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM 
265/97, tendo sido referido evento devidamente informado ao mercado por meio da publicação de 
Fato Relevante em 05 de março de 2015. A oferta cumpre os procedimentos aplicáveis a ofertas 
públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia incentivada previsto 
na Instrução CVM 265/97.

2.2. Objeto da Oferta.   AOfertante,diretamente, sem a intermediação de uma instituição 
financeira, dispõe-se a adquirir até a totalidade das209.799 ações de emissão da TAMOYO FRIGO-
RÍFICOS REUNIDOS S/A em circulação no mercado,  representativas de 64,6% do capital social 
desta, sendo todasações preferenciais.

2.2.1Condição para a Oferta. O Cancelamento do registro de companhia incentivada da 
Companhia Objeto dar-se-á caso não se verifique discordância expressa por parte dos acionistas 
titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações. Por outro lado, caso se verifique adiscordância de 
acionistas  titulares de mais de 2/3 (dois terços)  das ações quanto ao cancelamento do registro 
de companhia incentivada da Companhia Objeto, a Ofertante adquirirá a totalidade das ações de 
acionistas que aceitarem a OPA.

2.2.2 As Ações dos acionistas que não se manifestarem discordando expressamente com o 
cancelamento de registro, nem se habilitarem para a venda, na forma do item4abaixo, não serão 
consideradas como Ações em circulação ,  sendo-lhe facultado, entretanto, alienar tais Ações pelo 
prazo de 3  (três) meses, contados da data da liquidação financeira da Oferta, pelo mesmo  preço, 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, que deverá ocorrer em, no máximo, 15 
(quinze) dias contados do exercício desta faculdade pelos acionistas.

2.2.3 Ausência de Restrições ao exercício do Direito de Propriedade sobre as Ações. As 
Ações, para serem alienadas nos termos desta Oferta, deverão estar livres e desembaraçadas de 
qualquer direito real de garantia, ônus, encargos, gravames, ou qualquer outra forma de restrição à 
livre circulação que possa impedir o exercício pleno e imediato pela Ofertante da titularidade integral 
de tais Ações.

2.3 Preço.O preço de compra das ações, observados os termos e condições deste instrumento 
de Oferta(“Edital”), é de R$ 0,73 (setenta e três centavos de real ) por ação, independentemente 
da espécie ou classe (“Preço de Aquisição”), a ser pago à vista, em uma única parcela, obtido com 
base no  valor do Patrimônio Líquido,indicado no Balanço Patrimonial findo em 31-12- 2014, tanto 
para legitimação do pedido de dispensa e cancelamento do registro junto à CVM, como também as 
demais despesas, imprescindíveis, à manutenção do registro formal da Companhia.Caso a totali-
dade das Ações seja adquirida, o valor total previsto para a Oferta será de R$ 153.153,27 (cento 
e cinquenta e três mil cento e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos). A referida quantia 
encontrar-se-á devidamente provisionada e disponível para este fim.

2.3.1.  O preço de aquisição será pago em moeda corrente nacional, atualizado pela variação 
da taxa SELIC, “pro ratatemporis”, apurada desde  a data de publicação do Fato Relevante de 05 
de março de 2015 até a data da liquidação financeira da Oferta.

2.3.2. Os acionistas da Companhia Objeto que aceitarem a Oferta alienarão integralmente 
suas Ações na data da liquidação financeira da OPA, quando receberão o valor correspondente ao 
preço de aquisição.

2.4.  Vigência.A oferta permanecerá válida pelo período de 90 (noventa) dias, contadosda data 
da publicidade deste Edital.

2.5. Mudança ou Revogação da Oferta. Observado o disposto no inciso IX do artigo 4° da 
Instrução CVM 361, a presente oferta è imutável e irrevogável após a publicação deste Edital, 
exceto se houve, nos termos do artigo 5° da Instrução CVM 361,alteração substancial, posterior e 
imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando do lançamento da Oferta, que acarrete 
aumento relevante dos riscos assumidos pela Ofertante. Nestecaso, a Ofertante poderá modificar 
a oferta, desde que tenha sido previa e expressamente autorizada pela CVM, devendo publicar 
fato relevante em que  esclarecerá as modificações autorizadas e se for o caso, o prazo rema-
nescente  do Edital e a nova data do Leilão.

2.6. Consequências da Aceitação da Oferta : Ao aceitar a Oferta, cada Acionista aceita alienar 

suas Ações, incluindo todos os direitos ligados a tais ações, de acordo com os termos e condições 
previstos neste Edital.

3.Operacionalização do procedimento da OPA e pagamento. 
3.1 Disponibilização dos recursos  A Ofertante  manterá disponível o valor correspondente  ao 

valor total da OPA, qual seja,  R$ 153.153,27 (cento e cinquenta e três mil cento e cinquenta e três 
reais e vinte e sete centavos), encontrando-se aquantia já devidamente provisionada pela mesma.

3.2. Pagamento Uma vez entregue o Formulário de Manifestação Expressa em Relação ao 
Cancelamento do Registro de Companhia Incentivada e de Aceitação da Oferta(em modelo próprio, 
conforme indicado no item 4.1, a seguir) devidamente assinado, em um dos endereços indicados 
no item 4.3 abaixo, no prazo de até 30 dias após a publicação desta Oferta aos acionistas, o Ofer-
tante providenciará o pagamento do valor referente das ações, conforme a quantidade adquirida.

      3.2.1. O pagamento do valor das ações poderá ser feito: (I) mediante crédito em conta corrente 
indicada pelo acionista, através de DOC Documento de Crédito ouTED Transferência Eletrônica 
Disponível; ou (ii) pessoalmente ao titular do direito, mediante  seu comparecimento a qualquer dos  
locais indicados no item 4.3 abaixo, quando ele não  possuir conta bancária..

3.2.2. Discorrido o prazo mencionado no item 3.2 acima, a Companhia  compromete-se a 
enviar à CVM os termos de manifestação expressa dos acionistas minoritários no prazode até 10 
(dez) dias úteis, situação em que se aplicará o artigo 25 da Instrução CVM 361.

3.2.3 A Companhia compromete-se, também,  a manter o saldo não pago, por até 03 (três) 
meses  após o cancelamento de seu registro como  Companhia Incentivada, para atender possíveis 
demandas de  acionistas minoritários que não se manifestaram a tempo.

3.2.4 O controle operacional da OPA e o pagamento serão realizados diretamente pela Com-
panhia, comprometendo-se sua Administração pela fiel observância aos princípios aqui indicados

4.Instruções para manifestação acerca da Oferta
4.1 Procedimento para a manifestação- Amanifestação quanto a aceitaçãoou não da Oferta  será 

realizada por meio do envio à Ofertante  do Formulário de ManifestaçãoExpressa em Relação ao 
Cancelamento do Registro de Companhia Incentivada e de Aceitação da Oferta(modelo próprio) 
que se encontra disponívelnosendereços abaixo indicadosounosite www.contserv.com.br- Formulário 
de Manifestação (pertencente a empresa responsável pela  contabilidade da Companhia).

4.2 Preenchimento das informações - O Formulário de Manifestação Expressa em Relação ao 
Cancelamento do Registro de Companhia Incentivada e de Aceitação da Oferta deverá ser preen-
chido, assinado e, após  reconhecimento de firma, ser entregue em até 30 dias da publicaçãodesta 
Oferta, nos endereços abaixo referidos, pessoalmente ou mediante carta registrada, com aviso de 
recebimento.

 4.3 Locais de atendimento aos acionistas - Desde que ocorreu a desapropriação (novembro 
de 1997) que a Companhia não dispõe de sede; utilizando-se dos endereços de alguns dos sócios 
controladores para guarda  e manutenção de sua documentação. Porconseguinte,oatendimento 
aosacionistas será efetuado nos seguintes endereços:

1) CONTSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
Rua Itacari, 80, salas 101 a 105, Imbiribeira, Recife-PE, CEP: 51200-080,  fone(081)3125-6500
2)BLT Serviços de Escritórios Ltda
Avenida Júlia Freire, 1351, sala 01, Expedicionários, João Pessoa-PB.
 CEP: 58.041-000
4.4 Documentos necessários `a Habilitação -  Juntamente com o Formulário de 

Manifestação,devidamente preenchido, deverão ser entregues os seguintes documentos (con-
forme seja o caso):

(a) Se for pessoa física: cópia autenticada (i) da Cédula de Identidade(RG); (ii) doCadastro Na-
cional de Pessoa Física (CPF); e (iii) do comprovante de residência. Os representantes de espólios 
e outras universalidades de direito, menores, interditos e procuradores deverão apresentar, ainda, 
vias originais ou cópias autenticadas da documentação outorgando poderes de representação 
inclusive alvará judicial,se for o caso.

(b) Se for pessoa jurídica:(i) copia autenticada do ultimo estatuto ou contrato social consolidado; 
(ii) cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); (iii) documentação 
societária outorgando poderes de representação e (iv) copias autenticadas do CPF , da cédula de 
Identidade e do comprovante de residência de seus representantes.

4.5. Irrevogabilidadee Irretratabilidadeda Aceitação : A aceitação da Oferta será considerada  
irrevogável, irretratável e efetiva a partir da entrega do Formulário de Manifestação Expressa em 
Relação ao Cancelamento do Registro de Companhia Incentivada e de Aceitação da Oferta, de 
modo que a aceitação da Oferta implicará a obrigações, na forma e nos termos previstos neste 
Edital.

4.6-Manifestação dos Acionistas sobre o Cancelamento de Registro:
4.6.1. Os Acionistas que desejarem se manifestar concordando ou discordando com o can-

celamento do registro da Companhia Objeto, mas não desejarem efetuar a venda de suas Ações 
, deverão preencher  o Formulário de Manifestação Expressa em Relação ao Cancelamento do 
Registro de  Companhia Incentivada e de Aceitação da Oferta,   modelo próprio, em 2  (duas)  vias, 
declarando estarem cientes de que suas Ações ficarão  indisponíveis até a  liquidação financeira 
da Oferta e de que, após o  cancelamento do registro de Companhia Incentivada daTAMOYO  FRI-
GORÍFICOS REUNIDOSS/A, não poderão  alienar suas ações em Bolsas de Valores. O formulário 
de manifestação poderá  ser retirado nos endereços indicados no item 4.3, deste Edital, ouainda, 
por via eletrônica, no site do escritório contábil que presta serviços à Companhia,  qual seja:  www.
contserv.com.br , no campo Formulário de Manifestação.

4.6.2. O formulário deverá ser preenchido por completo e assinado pelo respectivo  
Acionista ou procurador devidamente habilitado por procuração com firma  reconhecida. Após o 
devido preenchimento, o formulário deverá ser entregue  até às18:00 (dezoito horas) do último dia 
útil anterior à realização da  aquisição da Oferta,  num dos endereços indicados no item 4.3,  deste 
Edital, diretamente ou via carta registrada com aviso de recebimento, devendo o  envelope conter 
os dizeres “OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES  EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 
DE EMISSÃO DA TAMOYO  FRIGORÍFICOS REUNIDOS S.A”. 

5.  Cancelamento de Registro de Companhia Incentivada
5.1. Cancelamento de Registro pela CVM. Caso não se verifique discordância expressa por 

parte de acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das Ações, a CVM irá, no prazo de 15 dias 
contados da data do  recebimento dos Formulários de Manifestação e após verificar que todas as  
regras da Instrução CVM 265 foram respeitadas, observadas as dispensas concedidas pela CVM 
no âmbito do processo CVM RJ-2014-11.702, procederao cancelamento do registro da TAMOYO 
FRIGORÍFICOS REUNIDOS  S.A. como companhia incentivada.

5.2. Obrigações Adicionais. Caso a Ofertante adquira mais de 2/3 das Ações  
em circulação, a Ofertante terá que adquirir todas as Ações remanescentes dos acionistas que 
desejarem vendê-las, no prazo de 3 (três) meses da Data de Liquidação, pelo preço da Oferta, 
atualizados pela Taxa SELIC, desde a Data de Liquidação até a data da liquidação de tal aquisição, 
que deverá ocorrer no prazo de 15 dias após a solicitação do acionista de vender suas ações. O  
acionista interessado em vender suas ações nesse período deverá comparecer a um dos endereços 
indicados no item 4.3 ou comunicar sua decisão mediante correspondência enviada com AR - 
Aviso de Recebimento.   

6. Laudo de Avaliação
6.1. À unanimidade, os acionistas presentes à AGO e AGE de 04/03/2015  deliberaram, tendo 

em vistas o atual estágio de inatividade da Companhia, bem como os parcos recursos disponíveis, 
em não efetuar a contratação de uma  empresa especializada para elaborar um Laudo de Avaliação. 
Adotou-se,para efeito da determinação do Preço de Aquisição o valor do PatrimônioLíquido, indicado 
no Balanço Patrimonial findo em 31-12-2014,para atender aos requisitos necessários ao pedido de 
cancelamento de registroperante a CVM. Demonstrativocontendo as despesas já incorridas e por  
incorrer está colocado à disposição de quaisquer interessados nesta data, nosendereços e site 
mencionados no item 4.3.

Esta oferta aos acionistas - OPA-encontra-se à disposição dos interessados nos endereços e 
página de Internet  indicado no item 4.3 supra.

7. Registro na CVM
A Oferta foi previamente submetida à análise da CVM, para registro.
8. Outras Informações
8.1.  A Ofertante, de acordo com a instrução CVM 265, enviou cópias do Aviso de Fato Relevante, 

publicado em 05/03/2015, ao Banco do NordesteS.A., entidade operadora do fundo de investimentos 
criados pelo Decreto-Lei nº 1.376/74

8.2. Inexistência de Fatos ou Circunstâncias Relevantes Não Divulgados. A Ofertante desconhece 
a existência de quaisquer fatos ou circunstâncias, não revelados ao público, que possam influenciar 
de modo relevante os resultados da TAMOYO FRIGORÍFICOS REUNIDOS S/A ou as cotações e 
preços de mercado das Ações.

8.3. Declarações prestadas. A Ofertante é responsável pela veracidade, qualidade e suficiência 
das informações fornecidas à CVM e ao mercado, bem como por eventuais danos causados à 
TAMOYO FRIGORÍFICOS REUNIDOS S.A , aos seus acionistas e a terceiros, por culpa ou dolo, 
em razão de falsidade, imprecisão ou omissão de tais informações.

O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA,POR PARTE DA 
CVM, NENHUMA GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, JULGAMENTO 
SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA OBJETO OU SOBRE O PREÇO OFERTADO PELAS 
AÇÕES OBJETO DESTA OFERTA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2015.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAISVIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e:CT Nº 00172/2015 - 02.06.15 
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 42.146,40CT Nº 00173/2015 - 02.06.15 - CIRURGICA CAM-
PINENSE LTDA - EPP - R$ 4.600,00CT Nº 00174/2015 - 02.06.15 - CRM COMERCIAL LTDA - ME 
- R$ 51.130,60CT Nº 00175/2015 - 02.06.15 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA - R$ 8.837,50CT Nº 00176/2015 - 02.06.15 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. 
MEDICO. HOSPITALAR LTDA - R$ 168.801,00CT Nº 00177/2015 - 02.06.15 - LG PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 7.191,50CT Nº 00178/2015 - 02.06.15 - MEDICAL MERCANTIL 
DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 22.064,00CT Nº 00179/2015 - 02.06.15 - MEGAMED 
COMERCIO LTDA - EPP - R$ 294.287,50CT Nº 00180/2015 - 02.06.15 - NNMED DISTRIBUIÇÃO 
IMP. E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 5.078,00CT Nº 00181/2015 - 02.06.15 - 
NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 4.770,00CT Nº 
00182/2015 - 02.06.15 - VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - R$ 419.876,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2015.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAIS.VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e:CT Nº 00183/2015 
- 02.06.15 - EUNICE ALVES DA COSTA- ME - R$ 62.550,00CT Nº 00184/2015 - 02.06.15 - PERGON 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - R$ 35.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2015.DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS/ REC. 
IMPOST. / TRANSF. IMPOST. - EDUCAÇ. REC. IMPOST. / TRANSF. IMPOST. - SAÚDE TRANSFE-
RÊNCIA DE RECURSOS DO SUS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA 
DO FUNDEB (OUTRAS)/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e:CT Nº 
00185/2015 - 02.06.15 - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS - ME - R$ 81.322,50CT 
Nº 00186/2015 - 02.06.15 - UP DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIPEZA LTDA - R$ 135.612,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS, 

LETREIROS, BANNERS E PLACAS PARA EQUIPAMENTOS E EVENTOS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00039/2015. DOTAÇÃO: Orçamento 2015: Recursos Ordinários; 001 Rec. 
Impost. / Transf. Impost. - Educaç.; 002 Rec. Impost. / Transf. Impost. - Saúde; 014 Transferência 
de Recursos do SUS; 015 Transferência de Recursos do FNDE; 019 Transferência do FUNDEB 
(outras); 029 Transferência de Recursos do FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00187/2015 - 
03.06.15 - ALDENIR SANTIAGO DA SILVA - R$ 40.400,00 CT Nº 00188/2015 - 03.06.15 - MIRTES 
BRANDÃO MUNIZ DA SILVA - ME - R$ 33.283,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2015.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015 - RECURSOS PRÓ-
PRIOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/RECURSOS 
SUS) VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e:CT Nº 00189/2015 - 05.06.15 - JOSÉ DE ARIMATÉIA FELIX DA SILVA 
- ME - R$ 82.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SHOWS PIROTECNI-

COS.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2015.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015/
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA: ( RECURSOS ORDINÁRIOS)1313 
- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO - 23 695 1014 2.054 REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e:CT Nº 00192/2015 - 09.06.15 - CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 
LTDA- ME - R$ 44.850,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE - ESPERANÇA/PB.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00041/2015.DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ESPE-
RANÇA/FEDERAIS VIGÊNCIA: 12 (doze) mesesPARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e:CT Nº 00190/2015 - 05.06.15 - LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 56.700,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 42.146,40; CIRURGICA CAMPINENSE LTDA 
- EPP - R$ 4.600,00; CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 51.130,60; DENTALMED COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA - R$ 8.837,50; LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO. 
HOSPITALAR LTDA - R$ 168.801,00; LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 7.191,50; ME-
DICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 22.064,00; MEGAMED COMERCIO 
LTDA - EPP - R$ 294.287,50; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 5.078,00; NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 
4.770,00; VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - R$ 419.876,00.

Esperança - PB, 01 de Junho de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FORMA 
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EUNICE ALVES DA COSTA- ME - R$ 62.550,00; PERGON DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - R$ 35.000,00.

Esperança - PB, 01 de Junho de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS - ME - R$ 81.322,50; 
UP DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIPEZA LTDA - R$ 135.612,50.

Esperança - PB, 01 de Junho de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS, LETREIROS, BANNERS E PLACAS 
PARA EQUIPAMENTOS E EVENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ALDENIR SANTIAGO DA SILVA - R$ 40.400,00; MIRTES BRANDÃO MUNIZ DA 
SILVA - ME - R$ 33.283,00.

Esperança - PB, 02 de Junho de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADOS A ATENDER AS 
DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSÉ DE ARIMATÉIA FELIX DA SILVA - ME - R$ 82.800,00.

Esperança - PB, 03 de Junho de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito



29A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 13 de junho de 2015

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preço para aquisição parcelada de fardamento escolar, 

mochilas, bolsas de lápis para todos os alu.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 - Classificação Funcional 

- 12.361.1005.2025( Manutenção do Ensino Fundamental- MDE) - Elemento Despesa 33.90.32.01 
(Material de Distribuição Gratuita).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00191/2015 - 11.06.15 - SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA - R$ 614.370,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00042/2015
Aos 11 dias do mês de Junho de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel José Gomes de 
Sá - Centro - Sousa - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 058, de 27 de Dezembro de 2004, Decreto Municipal nº 0259, de 22 de Novembro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00042/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Sistema de Registro de Preço para aquisição parcelada de fardamento escolar, mochilas, bolsas de 
lápis para todos os alunos da rede municipal de ensino e bolsas para professores e supervisores. 
Conforme especificações em anexo.; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOUSA - CNPJ nº 08.999.674/0001-53.

 

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

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sousa firmar contratações 

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

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

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00042/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Sousa, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00042/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00042/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
Valor: R$ 614.370,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Sousa.
Sousa - PB, 11 de Junho de 2015

ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preço para aquisição parcelada de fardamento escolar, mochilas, bolsas de lápis 
para todos os alu.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2015.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 - Classificação Funcional - 12.361.1005.2025( 
Manutenção do Ensino Fundamental- MDE) - Elemento Despesa 33.90.32.01 (Material de Distribuição Gratuita).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:

CT Nº 00191/2015 - 11.06.15 - SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA - R$ 614.370,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00042/2015

Aos 11 dias do mês de Junho de 2015, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sousa, 
Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel José Gomes de Sá -
Centro - Sousa - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 058, de 27 de 
Dezembro de 2004, Decreto Municipal nº 0259, de 22 de 
Novembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como 
as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00042/2015 que objetiva o registro de preços para: Sistema de 
Registro de Preço para aquisição parcelada de fardamento escolar, 
mochilas, bolsas de lápis para todos os alunos da rede municipal 
de ensino e bolsas para professores e supervisores. Conforme 
especificações em anexo.; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 
Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - CNPJ nº 
08.999.674/0001-53.

VENCEDOR: SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA
CNPJ: 08.800.543/0001-03
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID.QUANT.P.UNIT. P.TOTAL
1 MOCHILA ESCOLAR TAMANHO M E UND 6600 28,90190.740,00

G TRADICIONAL EM LONA COM 
UM ZIPER GRANDE, UM ZIPER 
PEQUENO, DUAS CORES, DUAS 
LOGOMARCAS PADRONIZADAS, 
ALTURA MINIMA DE 0,40 CM 
LARGURA 0,28 CM 

2 ESTOJO ESCOLAR PARA LÁPIS 
EM LONA COM ZÍPER GRANDE, 
DUAS LOGOMARCAS 
PADRONIZADAS

UND 6600 9,80 64.680,00

3 BOLSA ESCOLAR COM DUAS 
DIVISÓRIAS, DOIS ZIPERES 
GRANDES, UM ZÍPER PEQUENO, 
ALÇA, MEDINDO 0,40 CM DE 
LARGURA E 0,35 CM DE ALTURA 
COM DUAS LOGOMARCAS 
PADRONIZADAS

UND 800 34,50 27.600,00

4 CONJUNTO INFANTIL: CAMISA E 
SHORT, SENDO A CAMISA MALHA 
FRIA ELIZABETE NA COR AZUL 
INDIGO, GOLA V E PUNHO DE 
POLIESTER TONS 
PADRONIZADOS, SHORT DE 
MALHA HELANCA DE POLIAMIDA 
NA COR AZUL MARINHO COM 
LOGOMARCAS DO MUNICIPIO E 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
TAMANHOS PP,P,M,G,GG ADULTO 
E INFANTIL

UND 8000 34,20273.600,00

5 CAMISETA DE MALHA FRIA 
ELIZABETE 67% POLIESTER E 
33% VISCOSE NAS CORES AZUL 
INDIGO E BRANCA MANGA CURTA 
, GOLA V E PUNHO DE 
POLIESTER EM TONS 
PADRONIZADOS, COM 
LOGOMARCAS DO MUNICIPIO E 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
TAMANHOS PP,P,M,G E GG 
ADULTO

UND 3500 16,50 57.750,00

TOTAL 614.370,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS 
PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) 
meses, considerados da data de publicação de seu extrato na 
imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura 
Municipal de Sousa firmar contratações oriundas do Sistema de 
Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 058, de 27 de 
Dezembro de 2004, Decreto Municipal nº 0259, de 22 de 
Novembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como 
as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00041/2015 que objetiva o registro de preços para: Sistema de 
Registro de Preço para aquisição parcelada de fardamento escolar, 
toalhas, lençóis e fronhas para atender as necessidades diaria das 
creches da Secretaria de Educação do Municipio de Sousa , 
conforme descriminação no termo de referencia em anexo.; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 
Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - CNPJ nº 
08.999.674/0001-53.

VENCEDOR: SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA
CNPJ: 08.800.543/0001-03
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID.QUANT.P.UNIT. P.TOTAL
1 Conjunto Infantil: Camisa e 

Shorte, sendo a camisa 
malha fria elizabete na cor 
azul indigo, gola V e punho 
de poliester tons 
padronizados, short de 
malha helanca de poliamida 
na cor azul Marinho com 
LOGOMARCAS DO MUNICIPIO E 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
TAMANHOS PP,P,M,G,GG 
INFANTIL.

UND 1200 23,90 28.680,00

2 CAMISETA DE MALHA FRIA 
ELIZABETE 67% POLIESTER E 
33% VISCOSE NAS CORES AZUL 
INDIGO E BRANCA MANGA 
CURTA, GOLA V E PUNHO DE 
POLIESTER EM TONS 
PADRONIZADOS, COM 
LOGOMARCAS DO MUNICIPIO E 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
TAMANHOS PP,P,M,G,GG 
INFANTIL. 

UND 1200 12,00 14.400,00

3 CONFECÇÕES DE LENÇOL 
PERSONALIZADO 50% ALGODÃO 
50% POLIESTER, TAMANHO 
SOLTEIRÃO, SEM ELASTICO 
CORES DIVERSAS, COM 
LOGOMARCA. 

UND 1500 13,95 20.925,00

4 CONFECÇÕES DE LENÇOL 
PERSONALIZADO 50% ALGODÃO 
50% POLIESTER,PARA BERÇO, 
COM ELASTICO CORES 
DIVERSAS, COM LOGOMARCA. 

UND 1000 9,50 9.500,00

5 CONFECÇÕES DE LENÇOL 
PERSONALIZADO 50% ALGODÃO 
50% POLIESTER,PARA BERÇO, 

UND 1200 8,95 10.740,00

SEM ELASTICO CORES 
DIVERSAS, COM LOGOMARCA. 

6 CONFECÇÃO DE FRONHAS 
PERSONALIZADAS, 50% ALGODÃO 
50% POLIESTER, CORES 
DIVERSAS COM LOGOMARCA.

UND 500 4,95 2.475,00

7 CONFECÇÃO DE TOALHA DE 
BANHO MEDINDO NO MINIMO 
0,70X1,40 CM E TENDO NO 
MINIMO 85% DE ALGODÃO 
PADRONIZADAS COM DUAS 
LOGOMARCAS.

UND 2000 8,95 17.900,00

8 CONFECÇÃO DE TOALHA DE 
BANHO MEDINDO NO MINIMO 
0,50X0,80 CM E TENDO NO 
MINIMO 85% DE ALGODÃO 
PADRONIZADAS COM DUAS 
LOGOMARCAS. 

UND 1000 15,00 15.000,00

TOTAL 119.620,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS 
PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) 
meses, considerados da data de publicação de seu extrato na 
imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura 
Municipal de Sousa firmar contratações oriundas do Sistema de 
Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente 
desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido 
de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes 
do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Presencial nº 00041/2015, parte integrante do presente 
instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de 
Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Sousa, que também é o órgão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preço para aquisição parcelada de material de expediente 

para atender a todas as Secretarias e d.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento de 2015 Recursos Próprios 

do Município de Sousa: FUS e SUS com classificação funcional: 2068; 2069; 2074; 2075; 2076; 
2077; 2078; 2095; 2096; 2082; 2083 e 2084; Gabinete: 2004; 2006; 2141; Procuradoria: 2009; 
Administração: 2010; 2012; 2013; Planejamento: 2015; 2016; Finanças: 2018; 2020; 2019; 2113; 
Educação: 2023; 2025; 2031; 2032; 2035; 2036; 2038; Ação Social: 2131; 2133; 2140; 2137; 2042; 
2045; 2116; 2136; 2142; 2101; Infraestrutura: 2049; Turismo: 2055; 2172; Agência de Desenvolvi-
mento: 2058; 2059; Agricultura e Meio Ambiente: 2060; Superintendência de Transporte e Trânsito: 
2085; Fundo Municipal de Saúde: 2070; 2081; 2068; 2069; 2072; 2073; 2074; 2076; 2078; 2079; 
2095; 2096; 2077; 2082; 2083; 2075; Esporte e Lazer:2039;2175;Fundação Municipal de Cultura: 
2093;2108;Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS: 2154; 2158; 2156; 2159; 2155; 2157; 
2160; 2161; 2162; 2163; 2164; 2165; 2179; 2180; 2181;

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00164/2015 - 26.05.15 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO- SUPERMERCADOFELIX - R$ 

2.060.268,10
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preço para aquisição parcelada de fardamento escolar, toalhas, 

lençóis e fronhas para atender as.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 - Classificação Funcional 

- 12.361.1005.2025( Manutenção do Ensino Fundamental- MDE) - Elemento Despesa 33.90.32.01 
(Material de Distribuição Gratuita).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00190/2015 - 11.06.15 - SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA - R$ 119.620,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00041/2015
Aos 11 dias do mês de Junho de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel José Gomes de 
Sá - Centro - Sousa - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 058, de 27 de Dezembro de 2004, Decreto Municipal nº 0259, de 22 de Novembro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00041/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Sistema de Registro de Preço para aquisição parcelada de fardamento escolar, toalhas, lençóis e 
fronhas para atender as necessidades diaria das creches da Secretaria de Educação do Municipio 
de Sousa , conforme descriminação no termo de referencia em anexo.; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOUSA - CNPJ nº 08.999.674/0001-53.

 

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

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sousa firmar contrata-

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

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

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00041/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Sousa, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00041/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00041/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
Valor: R$ 119.620,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Sousa.
Sousa - PB, 11 de Junho de 2015

ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de coleta e transporte 

de lixo e entulhos, e manutenção das vias públicas no Município de Santa Terezinha/PB, conforme 
Planilha Orçamentária, especificações técnicas, projetos e anexos do edital.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2015, processada nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: 02.030 – Secretaria de Infra – Estrutura – Elemento de Despesa - 3390.39 – Outros 
Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: 07 (sete) meses, considerado da data de sua assinatura.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha e MARTINS CONSTRUÇÕES 

EIRELI EPP - R$ 238.291,00.
Santa Terezinha - PB, 12 de junho de 2015.
JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ Nº 21.645.432/0001-20
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 4 SALAS DE AULA RURAL.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
LG CONSTRUÇÕES LTDA - Valor: R$ 556.769,40.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR.

Remigio - PB, 03 de Junho de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILIATAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2015
 A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para co-

nhecimento dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Toma da de Preços nº 
003/2015, Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para execução dos serviços de engenharia 
civil na Reforma do Trevo da entrada da cidade de Desterro/PB. Empresa Habilitada: Viga Engenharia 
Eireli-EPP, CNPJ Nº 14.575.353/0001-24, e Empresa Inabilitada: Construtora Apodi Ltda-ME, CNPJ 
nº 17.620.703/0001-15, o Presidente da CPL abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de 
recursos, e comunica os licitantes que não havendo interposição de recursos administrativos contra 
o julgado, a sessão pública para abertura dos envelopes proposta será as 10h:00mn (dez horas), 
do dia 19 de junho de 2015, na sala da CPL, 

Desterro/PB, 10 de junho de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILIATAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2015
 A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para co-

nhecimento dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Toma da de Preços nº 
004/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para execução dos serviços de engenharia 
civil na Reforma do Centro do Idoso e Construção de Anexo. Empresas Habilitadas: Viga Engenharia 
Eireli-EPP, CNPJ Nº 14.575.353/0001-24, e Empresas Inabilitadas: Construtora Apodi Ltda-ME, 
CNPJ nº 17.620.703/0001-15, e Construtora Construplan Ltda, CNPJ nº 09.578.438/00001-26, o 
Presidente da CPL abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, e comunica 
os licitantes que não havendo interposição de recursos administrativos contra o julgado, a sessão 
pública para abertura dos envelopes proposta será as 08h:00mn (oito horas), do dia 19 de junho 
de 2015, na sala da CPL, 

Desterro/PB, 12 de junho de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILIATAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP005/2015
 A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para co-

nhecimento dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Toma da de Preços nº 
005/2015, Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil 
na Construção do Campo de Futebol na Zona Urbana de Desterro/PB, de acordo com a planilha 
orçamentária de custo (Contrato de Repasse nº 1005881-89/2014/CAIXA). Empresas Habilitadas: 
Construtora F S Empreendimentos Ltda-ME, CNPJ Nº 17.615.353/0001-07; e Viga Engenharia Eireli-
-EPP, CNPJ Nº 14.575.353/0001-24, e Empresa Inabilitada: Construtora Apodi Ltda-ME, CNPJ nº 
17.620.703/0001-15, o Presidente da CPL abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de 
recursos, e comunica os licitantes que não havendo interposição de recursos administrativos contra 
o julgado, a sessão pública para abertura dos envelopes proposta será as 09h:00mn (nove horas), 
do dia 19 de junho de 2015, na sala da CPL, 

Desterro/PB, 12 de junho de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Diante do parecer da assessoria jurídica, acatou-se parcialmente o pedido de impugnação 

formalizado pela DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 12 de Junho de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Torna público que houve alteração no edital acima citado, acrescentando o item 9.2.11, Per-

manecendo inalterado os demais itens. Aos interessados informa-se que encontra-se no site para 
download.   Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 12 de Junho de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

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

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2015, que objetiva: CONS-
TRUÇÃO DE CERCA DO MATADOURO EM ESTACAS PREMOLDADAS, CONFORME PLANILHA 
EM ANEXO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME - R$ 60.818,98.

São José do Sabugí - PB, 12 de Junho de 2015
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS

Prefeita
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CERCA DO MATADOURO EM ESTACAS PREMOLDADAS, 

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: 08.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 18.541.3019.1030 - AMPLIAÇÃO 

E REFORMA DO MATADOURO E AÇUGUE MUNICIPAL - 4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÃO - 
RECURSOS PROPRIOS.

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e:
CT Nº 00037/2015 - 12.06.15 - CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - 

ME - R$ 60.818,98.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 018/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes à espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no 
dia 25 de Junho de 2015 as 09h00min, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MÓVEIS 
E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
LAGOA DE DENTRO BEM COMO PARA AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, 
S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro 12 de Junho de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 019/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente 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 25 de Junho de 2015 as 13h00min, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de 
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro 12 de Junho de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 13:00 horas do dia 30 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação mensal de 01 
(um) veículo tipo: Caminhão equipado com carroceria aberta de madeira, a disposição da Secre-
taria de Educação do Município de Poço Dantas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 12 de Junho de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Capitão 

Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Julho de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços para 
Roço de Estradas Vicinais em diversas localidades da zona rural do Município de Cacimba de Areia 
-PB, conforme especificações constantes no anexo do edital. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 12 de Junho de 2015.
NEREIDE FERREIRA DA SILVA CIPRIANO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2015, que objetiva: SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE - 
ESPERANÇA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LAVIERI 
EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 56.700,00.

Esperança - PB, 03 de Junho de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SHOWS PIROTECNICOS; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: CAMPINA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO 
LTDA- ME - R$ 44.850,00.

Esperança - PB, 08 de Junho de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2015, que objetiva: DESENTUPIMENTO DE 
TUBULAÇÕES DE ESGOTOS, COLETA DE DEJETOS PROVENIENTES DE FOSSAS E LOCAÇÃO 
DE TENDAS - ESPERANÇA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 313.000,00.

Esperança - PB, 08 de Junho de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de um profissional 
na área de ultrassonografia, para prestar serviços junto a secretaria de saúde deste muni. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 12 de Junho de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços necessá-
rios a implantação e manutenção de um laboratório de exames clínicos neste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 12 de Junho de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinado a secretaria deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 12 de Junho de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL EM NATUBA-PB. TODOS OS 
LICITANTES INABILITADOS. 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, proceder-se-á como LICITAÇÃO FRACASSADA. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Epitácio Pessoa, 
209 - Centro - Natuba - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com. 

Natuba - PB, 08 de junho de 2015
MARCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 26 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ELETRICO, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

São José do Sabugí - PB, 12 de Junho de 2015
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

Santa Terezinha - PB, 11 de junho de 2015.
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 00007/2015, que 

objetiva: contratação de empresa especializada para execução de serviços de coleta e transporte 
de lixo e entulhos, e manutenção das vias públicas no Município de Santa Terezinha/PB, conforme 
Planilha Orçamentária, especificações técnicas, projetos e anexos do edital; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPPCNPJ Nº 21.645.432/0001-20End.: Rua Lima Campos, 
N°. 864, B.: São Sebastião, Patos – PBValor: R$ 238.291,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil Duzentos 
e Noventa e Um Reais).

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 00007/2015: contratação 

de empresa especializada para execução de serviços de coleta e transporte de lixo e entulhos, e 
manutenção das vias públicas no Município de Santa Terezinha/PB, conforme Planilha Orçamen-
tária, especificações técnicas, projetos e anexos do edital; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

 - MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPPCNPJ Nº 21.645.432/0001-20End.: Rua Lima Campos, 
N°. 864, B.: São Sebastião, Patos – PBValor: R$ 238.291,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil Duzentos 
e Noventa e Um Reais).

Publique-se e cumpra-se.
 Jose de Arimateia Nunes Camboim 

Prefeito
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José Tavares de Melo e outros, com o CPF 
001.764.514-04, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Operação para 03 salas comerciais situado 
à Av Mar Vermelho número 308  Loja 01, 
Loja 02 e Loja 03, Intermares, Cabedelo - PB
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 
24/01/1986)

JOAQUIM GOMES NETO, torna publico 
que requereu á SUDEMA (superintendência 
de administração do Meio Ambiente), autori-
zação de: LICENÇA DE ALTERAÇÃO (L.A), 
para: IMPLANTAÇÃO DE UM TANQUE DE 
COMBUSTIVEIS DE 30.000 L, BI COMPAR-
TIMENTADO, 50% ALCOOL E 50% DIESEL 
E UMA BOMBA SEXTUPLA, situado no 
município de: TRIUNFO/PB. REFERENTE 
AO PROCESSO DE Nº 2015-002603.

EMPRESA FABIANA GUEDES DE OLI-
VEIRA, CNPJ Nº 06.973.452/0001-36, IE 
nº 16.143.281-6, a qual veio comunicar o 
extravio de 05 Talões Nota Fiscal, modelo 1 
de número 000.001 a 000.250; que não lem-
bra a data em que o fato ocorreu. Conforme 
Certidão datada 12 de junho de 2015.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ 
nº 00.841.691/0001-56, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para Pesquisa (renovação), 
para extração de granito ornamental na pe-
dreira situada na Fazenda Liberdade, Zona 
Rural, Município de Piancó-PB, processo 
SUDEMA nº 2015-002456/TEC/LO-9775 
(processo DNPM 846.293/2002).

ROSIMERE DA SILVA ALBUQUERQUE 
ME – CNPJ Nº 17.206.412/0001-85, Torna 
público que a SEMAPA – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, 
concede a Licença de Operação Nº 033/2015 
para Bar com Música ao vivo (Teclado, voz 
e som Mecânico), situado a Rua Jair Cunha 
Cavalcante, S/N, Jacaré – Cabedelo – PB.

• A Companhia Estadual de Habitação 
Popular – CEHAP, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 1036/2015 – através do Proc. 
2015-001302/TEC/LO-9521, para construção 
de 20 (vinte) unidades habitacionais, com sis-
tema de esgotamento sanitário composto de 
tanque séptico e filtro anaeróbio, no município 
de VISTA SERRANA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Po-
pular – CEHAP, torna público que requereu 
a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº521/14 – 
através do Proc. 2015-003629/TEC/LI-4143, 
para construção de 100 (cem) unidades 
habitacionais, em BAIXA DE MUQUÉM, no 
município de RIACHÃO - PB.

A Superintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SU-
PLAN/PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 
torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação n° 1017/2015, 
em João Pessoa, em 08 de Junho de 2015 
– Prazo 365 dias. Para a atividade de: Mata-
douro Público, no Sítio Turim, no Município 
de Uirauna/PB.  Processo nº 2015-006049/
TEC/LI-3429. 

A Superintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SU-
PLAN/PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 
torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação n° 1018/2015, 
em João Pessoa, em 08 de Junho de 2015 
– Prazo 365 dias. Para a atividade de: Mata-
douro Público, no Açude Velho, no Município 
de Solânea/PB.  Processo nº 2015-001433/
TEC/LI-3894. 
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